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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Joseph, in Leerredenen, door P. van der Breggen Paauw en M.
Stuart, Christenleeraars by de Remonstrantsch - Gereformeerden
te Amsterdam. IIIde Deel. Te Amsterdam, by J. Allart, 1799. In gr.
8vo. 405 bl.
Het leezend Publiek ontvangt hier mede den laatsten bondel der Leerredenen van
twee Kerkleeraaren, die, aan een der gedenkwaardigste en leerrykste
leevens-verhaalen, in de gewyde Geschiedenis geboekt, met lof, en tot veeler nut
en stigtinge, hunnen arbeid gewyd hebben. Betuigden wy, by herhaalde
aankondiging, ons genoegen over beider Mannen arbeid, by de afgifte van dit laatste
Deel vinden wy geene reden, om onze goedkeurende oordeelvelling in te trekken.
Immers stemt de manier van behandelinge, in allen opzigte, met de voorheen
gehoudene genoegzaam overeen. Niets blyft ons dan nog over, dan, eensdeels,
onzen wensch te uiten, dat, door het aandagtig leezen van deeze Leerredenen,
veelen mogen genoopt worden ter verkryginge der gemoedsgezindheden en ter
beoeffeninge der deugden, tot welke de hier ontwikkelde leevensbyzonderheden
des Egyptischen Regents zoo veele aanspooringen bevatten; en, anderdeels, om
ginds en elders iets ter proeve op te zamelen.
Vooraf zullen wy de moeite van het overschryven van de titels der Leerredenen
ons getroosten; zy zyn de volgende: JAKOB by de blymaare van JOSEPH. Gen.
XLV:16-28. JAKOB trekt met de zynen naar Egypte, of nadere ontwikkeling van het
plan van Gods Voorzienigheid. XLVI: 1-7. De ontmoeting van JAKOB en JOSEPH in
Egypte. XLVI:26-34. JOSEPH de edelmoedige en wyze Verzorger der zynen. XLVII:
1-12. De Egyptenaars door JOSEPH gespysd, of de onwaardeerbaarheid des
dagelykschen Broods. XLVII: 13-26. JAKOB in Gosen, of de
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Godvruchtige Grysaard. XLVII: 27. - XLVIII. De Zegeningen van den stervenden
JAKOB. XLIX. De Begravenis van JAKOB. L:1-14. JOSEPH's vergeving zyner Broederen.
L: 15-21. JOSEPH's Dood en Character. L: 22-26.
Nu eene en andere proeve zullende mededeelen, verwagt, misschien, de Leezer,
dat wy de ontmoeting van JAKOB en JOSEPH niet onvermeld zullen laaten. Aandoenlyk,
inderdaad, is dit tooneel, zelf in de verbeelding. Nog meer aandoenlyk wordt het,
zoo als het hier is opengezet. Zie hier eenige beelden uit de teekening der
onderscheidene aandoeningen, welke Vader en Zoon, kort vóor de ontmoeting,
vervulden. ‘Gelyk ik my den ouden JAKOB voorstel, (zoo schildert de Redenaar) nu
eens in diepe gedachten verzonken, dan weder met ten hemel geslagene oogen
van vreugdetraanen dryvende; zoms den mond vol hebbende tot zyne
Schoondogteren en de Vrouwen zyner Kleenzoonen van dien JOSEPH, dien zy
gedeeltlyk nog nimmer zagen; dan weder geheel gehoor zynde naar derzelver
voorstellingen en verbeeldingen van de zamenwooning met zulk een voornaamen
en edelmoedigen bloedverwant, van wien elk zich eene byzondere beeldnis in den
geest gevormd heeft: zoo verbeelde ik my den vaderminnenden JOSEPH, den
grootmoedigen weldoener zynes ganschen geslachts, rustloos werkzaam in zyne
gedachten en byzondere gesprekken, nu eens over het zalige zyner aanstaande
ontmoeting, dan eens over de schikkingen, waar toe 's Vorsten gunst hem heeft in
staat gesteld. Zyne Echtgenoot en Zoonen kennen zoo wel, als zyn Vorst, de oorzaak
zyner geduurige mymering. Aan de eersten deelt hy dezelve voorzeker openhartig
mede. ô! Zyn Vader, zoo als hy hem voor den noodlottigsten dag zynes jeugdigen
leevens kende, zoo als hy hem in de dagen zyner kindschheid liefkoozend aan den
hals hing of om de knieën huppelde, is hem nog zoo leevendig voor oogen, als ware
hy maar drie en twintig uuren van hem af geweest. Dien Vader zal hy wederzien, zal by hem zyn, - zal steun en troost van hem erlangen!’ Eindelyk ontvangt JOSEPH
de tyding van 's Vaders aankomst in Gosen, en beschryft, of liever schildert, de
Redenaar aldus de zamenkomst: ‘Liet de vervoering, waarmede hy (JOSEPH)
opgewacht werd, den Aartsvader thands geene bepaalde gedachten meer vry; de
snelheid, waarmede hy hem tegen ylde, vergunde JO-
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zelven geen verder overleg; het verlangen van zyn hart rende echter zyne
snelste rossen nog vogelvlugt voorby. De nedergeslagene tenten vielen hem op
JUDA's aanwyzing eindlyk in het oog; hy hoort het geblaat der kudde; hy onderscheidt
de perzoonen, die haar bewaaken; hy onderkent zyne overige Broeders; zyn oog
zoekt vliegende onder hun naar zynen Vader. Vader zelf behoeft nu de aanwyzing
zyner Kleenkinderen niet; spoediger, dan hy nu weder verwachten kon, valt hem
de aanrennende wagen in het oog; daar ziet hy twee perzoonen naast elkander; de
een is JUDA, de ander - moet zyn JOSEPH zyn; JAKOB treedt vooruit, om zich aan hem
te vertoonen; JOSEPH ziet, herkent hem duidlyk; nu moeten de paarden hunnen loop
verdubbelen; by dit vliegen scheenen zy eenen oogenblik te vooren stil te staan;
de heete wielen rooken en houden nu nog bezwaarlyker, dan de paarden zelven
stil; het rydtuig staat, JOSEPH springt van boven neder en valt JAKOB aan den hals,
en weent lange aan zynen hals.
ô! Ziet gy het, M.T. (zo gaat de Redenaar voort) hoe beiden hier slechts één
schynen te wezen; hoe vast geklemd; hoe om en om elkanders hals gestrengeld;
hoe sluitend mond op mond gedrukt; geen woord kan tusschen zulke lippen door;
de ziel zelve ontmoet zich op deze boorden; zelfs de adem vindt geen doortogt. Dit
zal verstikkend zyn! Maar - daar breekt JOSEPH los; hy weent; dit geeft hem lucht;
ziet, hoe zyne traanen vloeijen langs 's Vaders gryzen baard, - zoo zeeg geen
Hermons daauw op Sions toppen neder; - zy vonkelen, die traanen, als diamanten
voor de kroon der Oudermin! Nog duurt dat zielzaligend geween; de Grysaard is
de eerste, die weder lucht tot woorden krygt; zyne lippen hebben zich ontworsteld;
zy willen spreeken; hoort toch haare taal, die is: ‘dat ik nu sterve, nadat ik uw
aangezicht gezien heb, dat gy nog leeft!’ Nu sterven in zulk een heilgenot! Kan dit
uw hart niet draagen ISRAEL, 't welk zoo veel leeds verdroeg? - Ja wie zou niet
moeten beeven voor de verwiszeling van zulk een zalig oogenblik, 't welk, al duurde
het bestendig voord, toch eenmaal door den dood zou afgebroken worden? Die taal
is de hoogste toon der dankbaarheid daar nevens, die nu geenen wensch op aarde
door Gods gadelooze liefde te vervullen heeft. - De omhelzing heeft een einde, en
nog heeft JOSEPH zynen Vader geen woord toegesproken!
SEPH
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Maar was dit noodig, was zulks natuurkundig mogelyk? De Aartsvader mogt eenen
afgebroken toon uiten, - de ouderdom en het verdriet hadden zyn hart meer bekoeld:
JOSEPH kon niet spreeken. ‘Een middelmaatig Dichter of min getrouw
Geschiedschryver mogt beiden lange redenen in den mond gelegd hebben: MOZES
doet dit niet;’ met deeze woorden van NIEMEYER eindigt de Redenaar zyne schets
der zeer aandoenlyke ontmoetinge.
Niet twyfelende, of veelen onzer Leezeren zal STUART's fikse hand, in het schetzen
van karakters, uit 's Mans Romeinsche Geschiedenis bekend zyn, zal by hen het
verlangen natuurlyk weezen, dat hy aan eene karakterschetze van JOSEPH zyne
welversnedene pen zal gewyd hebben. Het opschrift der laatste Leerrede vervult
die verwagting; en willen wy uit dezelve de hoofdtrekken overneemen.
Naa verscheiden overfraaie aanmerkingen, omtrent JOSEPH's natuurlyken en
zedelyken aanleg, welke, onzes ondanks, ons bestek gebiedt over te slaan, laat
STUART zich in deezer voege uit: ‘Het gevreesde zwak van hoogmoed, de bron van
zoo veele schriklyke zonden, mag ons met zekere angstvalligheid doen denken aan
zynen wandel voor God: wy hebben dien slechts te herdenken, en reeds hier zal
hy voor u, die te recht de vreeze Gods als het begin van alle wysheid acht, in den
edelsten tooi der beminnelykste en eerwaardigste Godsvrucht voorkomen. Godsdienstig onderwys der jeugd, eerbiedige opmerking op Gods wegen, stille
overdenking Zyner toezeggingen, hadden hem eene maate van verlichting in zyne
Godskennis gegeven, welke zyne eeuw verscheidene eeuwen vooruit was. “De
mensch mag kwaad denken, God stuurt zyne daaden ten goede; wederwaardigheden
des leevens ontzenuwen geen vertrouwen op Hem; Hy openbaart Zich nimmer
zonder Zich verstaanbaar te willen maaken; Hem alleen behoort de straf en
vergeving; zich wreekende treedt de mensch in de plaats van God; aan Zyne beloften
kan zoo min twyfel hechten, als aan Zyne Voorzienigheid; Zyn wil is de allerhoogste
(*)
wet; daar die bekend is, geldt geene andere bedenking :” ziet daar zyne Godskennis,
wel geen-

(*)

Gen. L:20. - XXXIX:21, 22. - XL:8 - L:19.- L:24. - XXXIX:9.
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zins tot die hoogte opgevoerd, waarin de Zon der Gerechtigheid zich by de volheid
des tyds vertoonde, maar echter met eene helderheid omgeven, die verrukkend
afsteekt by de duistere begrippen van zyne en nog zeer veele volgende dagen. De beoefening dezer Godskennis was in hem waare Godsvereering. Dezelve deed
hem den aanval der ontucht wederstaan, alle gevoelens van eigene wraak verfoeijen,
tegenspoed in blyde hoop, voorspoed in dankbaarheid verdragen, in een afgodisch
land, zelfs met de dogter eenes Afgodspriesters gehuwd, zynen kinderen
Godverëerende naamen geven, en, eindelyk, in het volmaaktste vertrouwen op de
beloften van den Eenigen Waarachtigen ontslapen.
Schoon de waare Godsvrucht alle plichtsbetrachting in alle andere betrekking
van zelve insluit, heeft de heillooze huichelaary der menschen eene rechtmaatige,
doch ontëerende, onvoldaanheid over 's menschen zedenlyke waarde voordgebragt,
wanneer niet daadlyk de inachtneming van alle andere betrekkingen even duidlyk,
als die tot den Allerhoogsten voor ons enkel schynbaar, blykt. Voor JOSEPH echter,
wiens gansche gedrag zulk eene uitmuntende zedenlyke eenheid voordbragt, als
zyn gansche aanleg uitmaakte, zou deze onderscheiding nimmer gemaakt zyn: aan
dezelve willen wy ons nogthands gaarne onderwerpen, verzekerd, dat elke proef
van zyne waarde haaren prys verhoogen moet.
Voor anderen was JOSEPH in de veelvuldigste betrekking alles, wat gy van zynen
aanleg kunt verwachten, ja zelfs meer. In het algemeen was hy een deelnemend
menschenvriend, wiens hart zoo welwillend jegens de onbekende gevangenen in
den kerker, als rustloos werkzaam voor het duurzaam welzyn eenes ganschen Volks
was. In de onderscheidendste leevensstanden stond hy met eene rechtschapenheid,
welke hem even schierlyk als slaaf het vertrouwen zynes Meesters, als in het
charakter van Staatsdienaar de blyvende gunst van zynen Vorst bezorgde. Even
geschikt, om zelf te gebieden en de zwaarste bevelen zonder wederspraak te doen
gehoorzaamen, als om zelf te gehoorzaamen en in de moeilykste verzoekingen
trouw te blyven, gaf hy het zeldzaam voorbeeld van eenen ongelasterden, tot zynen
dood verëerden Staatsman, en van eenen dienstknecht, die den kerker boven de
schande van zynen Heer verkoos. In nadere en tederer betrekkingen, waarin zoo
vaak de Groote man
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geheel anders wordt gekend, dan in zynen openbaaren werkkring, en waar de
charakterkunde echter de zekerste trekken uit de ongeveinsde houding des
huishoudelyken leevens opzamelt, is JOSEPH eigenlyk voor ons de Groote man,
daar toch de waardy van zyn staatkundig bedryf ver buiten onze bereekening ligt.
Als Zoon is hy het gehoorzaame kind, het geen aan der Broederen wangedrag geen
deel neemt; de dienstvaardige Zoon, die zich eenzaame en lange wegen getroost
ter Vaders geruststelling; de vuurige Vaderminnaar, wiens hart op het hooren van
den vadernaam hem breekt; de dankbaare verzorger des ouderdoms van hem, die
hem alle zyne zorgen in vroegere dagen had waardig geacht. - Als Broeder mogt
zyn afkeer van het kwaad en 's Vaders heimelyke vooringenomenheid hem den
schyn van bedilzucht, overbrenging en verwaandheid in de oogen zyner Broederen
geven: hy echter had hun lief, bedoelde nimmer wraak van het geleeden leed, was
slechts omzichtig by hunne wederöntmoeting, en toonde daarna eene
grootmoedigheid en broedertrouw, die te groot scheenen voor hun min edel en
zelfverwytend hart, maar die tot aan zyn leevensëind met zulk eene zorgvuldigheid
voordduurde, dat wy hem stervende konden hooren zeggen: “gy verliest my, maar
God zal voor u zorgen!” - Als Echtgenoot schynt de geschiedenis, aan haar byzonder
doel te zeer bepaald, ons geenen trek over te laten. Hy won by zyne ASNATH slechts
twee Zoonen, is hier het gansche bericht: maar dit zelf, M.T., is my genoeg, is meer
dan gy van zynen aanleg wachten kondet. Hy, de Zoon eenes Vaders, die vrouwen
en byzitten had, de afstammeling van Voorvaderen, by wien de veelwyvery in zwang
was, bleef getrouw aan zyne eenige huisvrouw. Het is waar, de Egyptische wet
verbood den Priesteren de veelwyvery: maar JOSEPH was geen Priester, was zelfs
geen Egyptenaar. En waar toch was de strengste huwelykswet ooit de waarborg
voor de huwelykstrouw der Vorsten? - Even weinig teekent MOZES van hem aan als
Vader: maar dat weinige wordt weder meer, dan zyn aanleg kon belooven. JOSEPH
den Zoon eenes Vaders, die zynen Broeder het eerst geboorte-recht ontvreemdde,
waar in deszelfs Moeder hem, ter misleiding van IZAäK, behulpzaam was geweest;
die eene partydige liefde onder zyne kinderen had laten blyken, en van dezelve niet
terug gekomen was tot aan zyn leevensëind, - hebben wy zich eerst
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zien bemoeijen, om JAKOB zynen zegen toch niet te doen verwarren over zyne
Zoonen, en daarna gereed gevonden, om even dankbaar en met gelyke liefde de
kindskinderen des min gezegenden, als die des meergezegenden te zien gebooren
worden op zyne knieën.
Voor zich zelven, eindelyk, was JOSEPH al dat geen, wat hy met zoo groote, wyze
en zoo edele deugd moest zyn. De tegenspoed, hoe fel die hem ook sloeg, kon den
blos des inwendigen vergenoegens van zyn gelaat niet weeren; de voorspoed, tot
welke hoogte die hem bragt, kon hem zyne zorgvuldige bedachtheid nooit ontnemen;
omhuld in zyne eigene deugd en godsvrucht, drongen de godlooze laster en yskoude
ondank zoo min, als de blaakende hitte der hofgunst, tot zyn hart door. - Zyne
leefwyze moet zeer maatig en geregeld zyn geweest, want hy leefde lang voor zulk
eenen man, en zyn einde naderde met merkbaare schreden.
In één woord: (zoo eindigt deeze karakterschets) JOSEPH bragt den voortreflyksten
aanleg mede in alle standen en omstandigheden, en leverde het voorbeeld eener
zedenlyke grootheid, die de slaafsche ketenen in gulden ciersel van de deugd
verkeert, en vorstlyken luister als het flaauwe maanlicht kwynen laat by den
schitterenden zonnegloed der zedenlyke gerechtigheid.’
Agter deeze Leerredenen ontmoeten wy eene Narede, van welke wy nog een
kort verslag zullen doen. Onder een vloed van woorden, koomt de hoofdzaaklyke
inhoud hierop neder. In de Voorrede voor het Eerste Deel hadden onze Leeraars
zich voorbehouden, de bedenkingen en aanmerkingen, welke tegen hen zouden
ingebragt worden, in eene Narede te beantwoorden. In de waarschynlyke
onderstelling schynen zy, derhalven, geleefd te hebben, dat op hun Werk een aanval
zou geschieden: eene onderstelling, vreemd, eenigermaate, in Schryvers, die
voorzeker geene ongunstige gedagten omtrent hunne Leerredenen moeten gevoed
hebben, naardien zy anderzins, naa het uitspreeken derzelven, niet tot de openbaare
uitgave zouden besloten hebben: een lot, welk, onder de duizenden Leerredenen,
welke jaarlyks aan Gemeenten by monde worden voorgedraagen, alleen de zulken
bejegent, die, immers naar het oordeel der Opstellers, boven den grooten hoop,
eene byzondere uitsteekendheid bezitten. Intusschen zyn de Leeraars in hunne
verwagting te leur gesteld. Zelf daar wy van hun werk met goedkeuring gesproken
hadden,
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schynt ook dit hunnen byval niet weg te draagen, als hadde onze taak gevorderd,
bepaaldelyk de redenen onzer goedkeuringe te melden: iets, waartoe wy de
verpligting zien noch erkennen. Waartoe dan dit gedeelte der Narede? Wy weeten
het niet. Ook schynen de Leeraars zelve van de noodzaaklykheid daarvan niet
overtuigd te zyn, volgens hun eigen schryven, bl. 395 en 396. Een verder blyk van
antwoord zonder tegenbedenking levert deeze Narede op, in de verdeediging van
hunne opvattinge van het woord Ouderdom, Gen. XXXVII:3, door de meeste
uitleggers in de beteekenis van Wysheid opgevat. Wy erkennen de gegrondheid
der uitlegginge. Doch waarom de redenen deezer uitlegginge niet op de plaats zelve
vermeld, 't geen, als onwelstandig in het beloop der Leerrede, in eene Aanteekening
zeer voegzaam zou hebben kunnen geschieden? - Eindelyk ontmoet men hier nog
eenige aanmerkingen op eene aankondiging van de bekende Leerredenen van den
Hoornschen Leeraar B. VAN MARKEN over JOSEPH, in de Utrechtsche Courant
geplaatst: aanmerkingen, welke van scherpheid niet kunnen worden vrygesproken,
en welker ongepastheid den Broeder - leeraaren zedert is gebleken, door de
verklaaring van Ds. VAN MARKEN, hun gedaan; die ten gevolge heeft gehad, dat de
volgende Nota ons ter plaatzing is toegezonden, die wy, woordelyk, hier wel hebben
willen inlasschen:
‘Wy zyn door P. VAN DER BREGGEN PAAUW en M. STUART verzogt, ten behoeve van
Ds. B. VAN MARKEN, die voor hunnen voorslag bedankt heeft, om zynen brief, aan
hun over dit onderwerp geschreeven, gratis verkrygbaar te maaken voor alle de
bezitters hunner gedrukte Leerredenen, aan het Publiek te berichten: “dat Ds. B.
VAN MARKEN zich verklaard heeft, noch steller van de advertentie te zyn, waarvan
in de aangehaalde Narede wordt gewag gemaakt, noch eenige kennis van dezelve
gehad te hebben, en de bewuste advertentie, in zoo ver dezelve ten doel mogte
hebben, het werk van de Pred. VAN DER BREGGEN PAAUW en STUART in een haatlyk
licht te plaatzen, te verfoeijen, gaarne erkennende, dat het zelve zeer veele
verdiensten heeft en alle aanpryzing waardig is.”’
Tot slot voegen wy 'er nevens, dat ons niet onverschillig was, het genoegen over
onze goedkeuring van
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hun Werk, betuigd door Mannen als VAN DER BREGGEN PAAUW en STUART, wien wy,
om meer dan ééne reden, hoogachting toedraagen, en daar van, by deezen,
openlyke betuiging doen.

Gedenkwaardigheden uit de Scheppings en Aartsvaderlyke
Geschiedenissen, met ophelderende en praktikaale Aanmerkingen,
door Jacobus Engelsma Mebius, Predikant te Ryperkerk en
Hardegaryp. Iste en IIde Deel. Te Utrecht, by W. van Yzerworst,
1799. In gr. 8vo.
Het gunstig onthaal van het nuttig Huisboek van BERGEN, genaamd
Gedenkwaardigheden uit het openbaar leeven van Jesus, heeft den arbeidzaamen
MEBIUS opgewekt, om soortgelyk Werk, over de Scheppings en Aartsvaderlyke
Geschiedenissen, voor zyne mede-Christenen te vervaardigen. Het goede oogmerk
van den Schryver verdient zeker lof. Wy willen ook geenzins ontkennen, dat deze
Boekdeelen een aantal goede en nuttige aanmerkingen, over de oudste verhaalen
van den Bybel, in zich bevatten. Die over 't leeven van Abraham zyn ons allermeest
bevallen. Maar de geheele behandeling is, naar ons inzien, (1) te omslachtig. In
twee Boekdeelen, die te samen 620 bladzyden vullen, wordt niet meer, dan de 31
eerste Hoofdstukken van Genesis, verhandeld. Men vindt hier zaaken, die men
nergens minder zou verwachten, b.v. by gelegenheid van de melding der schepping
van de eerste menschen, een breed ontleedkundig verslag van ons lichaamelyk
gestel, en alle deszelfs byzondere leden. (2) Te veel doormengd met de wederlegging
van verschillende gevoelens, die somtyds meer geschikt is, om eenvoudige Leezers
in verwarring te brengen, dan wel tegen dwaalbegrippen te beveiligen. (3) Zy is ook
niet altyd ingericht naar de beste, thans by des kundigen algemeen erkende,
uitlegregels, en veelal te zeer gehecht aan het aangenomen Theologisch stelzel.
Gen. I:1 wordt, tegen het spraakgebruik, overgezet, God schiep DE HEMELEN en de
aarde. - Vs. 2 is de Geest van God dat oneindig vermoogen, dat Job XXXIII:4, by
afwisseling, de adem des Almagtigen heet, en aldaar, en elders, reeds van ouds,
als de bron van 't bestaan en leeven van geschapene weezens wordt aangemerkt,
(Ps. XXXIII:6. CIV:30.) en dat, in laatere
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schriften der Openbaaring, duidelyk, als een verstandige, almagtige en vrymagtige
werker, van zyne gaven en werkingen onderscheiden wordt. - 1 Kor. XII:4-11. - vs.
26, en H. III: 22, zal, in de woorden, laat ons menschen maaken, en, de mensch is
aan een ieder van ons gelyk geworden, de hooge verborgenheid der Drieëenheid
schuilen. - H. II: 17 wordt een werkverbond opgericht tusschen God en Adam, als
het vertegenwoordigend Hoofd zyner nakomelingen. - H. III: 15 wordt niet duister
aangeduid, dat onder Eva's nakroost een buitengewoon nuttig persoon zou
voortkomen, die den Satan zou verpletteren: by welke gelegenheid de Leeraar eene
sterke aanspooring tot eene naauwe geloofsvereeniging met Jesus Christus invlegt.
- Volgens H. III: 18 heeft God, door 't laaten wassen van doornen en distelen, en
allerlei onkruid, als een teeken van zyn ongenoegen over de zonde der menschen,
ter hunner straf, geduurende den afloop der eeuwen, als een brandmerk der aarde
ingedrukt, en hierdoor tevens ons den aart van ons tegenwoordig inwendig bestaan
van natuure klaar willen afbeelden, als waaruit allerlei ondeugden nu van zelve
weelig voortspruiten. - Over H. V wordt onder anderen aangemerkt: ‘De geschapene
mensch was één wezen, en bevatte nogthans twee persoonen in zich. Waar is iets
in de gantsche geschapene natuur, dat, ofschoon zeer van verre, eene meerdere
gelykheid heeft met Hem, die in zeker opzicht drie, en nogthans in wezen één is?’
- Over 't verblyf van Noach in de Arke, Gen. VIII. ‘Dit zyn verblyf in deeze wooning,
met alle zoorten van dieren, was eene leevendige afbeelding van het gene eens in
Gods Kerk, in Messias dagen, zoude plaats vinden; wanneer de wolf met het lam
verkeeren, de luipaard met den geitenbok nederliggen, het kalf, de jonge leeuw en
het mestvee zich zamen verëenigen, de koe en de beerinne zamen weiden, de
jongen zamen nederliggen zullen, en de leeuw, gelyk de os, stroo eeten, en een
zoogkind zich over het hol van een adder vermaaken, en een gespeend kind zyne
hand uitsteeken zal in den kuil van een Basilisk, Jes. XI:6, 7.’ - En hiermede zullen
wy genoeg gezegd hebben, om den geest en de bruikbaarheid van dit Bybelwerk
te leeren kennen.
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Viertal Leerredenen, over de beoeffening van den Christelyken
Godsdienst; door Bernardus van Marken, Predikant te Hoorn. Te
Hoorn, by J. Breebaart, 1799. In gr. 8vo. 126 bl., met een
Voorbericht van 14 bl.
De Eerw. VAN MARKEN, wien wy uit deszelfs leezenswaardige Leerredenen, over
het leeven van Josef, reeds als een verstandig Prediker hebben leeren kennen,
geeft ons wederom een viertal Leerredenen in handen, die betrekking hebben op
de Zedeleer van het Euangelie, en derzelver naauwkeurige beoefening. In de eerste
Leerrede, over Matth. XI:30, wordt de beoefening van den Christelyken Godsdienst
aangepreezen. De tweede, over 1 Tim. IV:8 in 't midden, stelt de beoefening van
den Christelyken Godsdienst, van deszelfs voordeelige zyde, voor. De derde, over
Gal. VI:7, bevat 't naauw verband tusschen de beoefening van den Godsdienst en
de eeuwige gelukzaligheid. De vierde, over 1 Petr. V:5 in 't midden, eene
Verhandeling over den Christelyken ootmoed.
Zie hier het kort beloop der eerste en vierde Leerrede. In de eerste doet de
Redenaar eerst den letterlyken zin van 's Heilands woorden, want myn juk is zacht,
en myn last is ligt, verstaan. Daarna verhandelt hy, naar aanleiding derzelven, de
volgende byzonderheden. 1. De beoefening van Jesus Godsdienst pryst zich van
zelve aan als redelyk en billyk. 2. Zyne voorschriften zyn juist berekend naar onzen
aanleg en vatbaarheid. 3. De beoefening van Jesus Godsdienst is aangenaam en
voordeelig. 4. Daartoe is alle aanmoediging in de leer van Jesus zelve, waardoor
dezelve gemakkelyk wordt. - Dan worden eenige bedenkingen, die 'er tegen kunnen
opryzen, uit den weg genomen. 1. Indien Jesus uitspraak waar is, hoe komt het
dan, dat de Euangelie-Godsdienst zoo weinig betracht wordt? 2. 'Er zyn tog in de
schriften des N. Verbonds gezegden, die tegen Jesus uitspraak schynen in te loopen:
by voorb. allen, die godzalig willen leeven in Christus, zullen vervolgd worden; dat
men door veele verdrukkingen moet ingaan in het Koningryk der Hemelen; dat het
pad der deugd een smal pad is, en dergelyken. 3. De inwoonende zonde, de kracht
der verdorvenheid, de leden, die op aarde zyn, de verlei-
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ding der waereld schynen hier grootelyks in den weg te staan. - Op de wel ingerichte
beäntwoording van deze bedenkingen volgt nu, by wyze van toepassing, eene
dringende aanpryzing van Jesus Godsdienst uit dat oogpunt.
In de vierde Leerrede leert de Eerw. VAN MARKEN eerst den waaren ootmoed, in
deszelfs aart en uitwerksels, kennen. Waare ootmoed is gelegen in eene dankbaare
bewustheid van 't geen men is, gepaard met een beschaamend gevoel van 't geen
men weezen moest en weezen kon. Haare uitwerksels zyn de volgende: De
ootmoedige stelt zich aan God voor, gelyk hy is, in zyne waare gedaante. Hy schryft
alles, wat hy heeft, niet zich zelven toe, maar der genade Gods. Hy ziet niet uit de
hoogte neder op anderen, die minder in rang zyn, minder gaven en vermogens
hebben, dan hy; maar hy acht een ander uitnemender, dan zich zelven. Hy
onderwerpt zich aan God, als hy kastydt, en belydt, dat hy dat, en nog veel meer,
overwaardig is. En hy gunt gaarne, 't geen God aan zyne medemenschen gaf.
Daarna geeft hy de vruchten en voordeelen van den waaren ootmoed te beschouwen.
Zy heeft vergenoegdheid en vrede des gemoeds ten gevolge; maakt ons alleen
geschikt tot echte discipelen van Jesus; draagt de Goddelyke goedkeuring en
welgevallen weg; verwerft ook de achting van alle verstandige en braave menschen;
behaalt waare eer, en volgt ook, in donkere tyden, Jesus leiding. Vervolgends tracht
hy de betaamelykheid van deze deugd, zoo uit de beschouwing van God, en van
ons zelven, als Christenen, als uit de Euangelische vermaaningen, te doen gevoelen.
Hierby voegt hy de aanpryzing van eenige middelen, die dienen kunnen, om ons
deze deugd eigen te maaken: Regte kennis van ons zelven, geloof aan 't Euangelie,
geduurige bepeinzingen van het kruis van Christus, geduurige waakzaamheid op
de eerste beginselen der zelfsverheffing, opmerkzaamheid op de wegen, die onze
gezegende Verlosser inslaat, om onzen hoogmoed in ons te krenken, en by trappen
uit te roeien, oplettendheid op uitmuntende voorbeelden van ootmoed, die in den
Bybel voorhanden zyn, en eindelyk geduurige overweeging van de laagte, waartoe
God zich, om onzen wille, nederbuigt. Alles wordt met gepaste vermaaningen en
opwekkingen besloten.
In dien trant zyn ook de andere stoffen behandeld.
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Men kan ze, met genoegen en stichting, leezen, al is 't ook, dat men, hier en daar,
een juister denkbeeld, of gepaster uitdrukking, en welligt, over 't geheel, wat meer
vuur en leeven, by de voordracht van zoodanige onderwerpen, mogt wenschen.

Gewyde Rhetorica, of Proeve over de Welsprekendheid der H.
Schrift. Te Amsterdam, by F. Drayer, 1799. In gr. 8vo. 397 bl.
Dat 'er, in de gewyde Schriften, veelvuldige trekken van zuivere welspreekendheid
en dichterlyke schoonheden, zelfs van 't verhevenste soort, voorhanden zyn, is
sedert lang erkend, en hier en daar met voorbeelden van verschillenden aart
bewezen. 'Er ontbrak, dus verre, in onze taal, een Werk, waarin men 't gene, dat
daartoe behoort, tot een geheel gebragt, en wel gerangschikt, kan overzien en
beoordeelen. Dezen arbeid heeft de ons onbekende Schryver van deze gewyde
Rhetorica, of Proeve over de welspreekendheid der H. Schrift, op zich genomen.
Het draagt allerwege de duidelykste bewyzen van de bekwaamheid des Opstellers,
om uit de beste schriften der beroemdste Dichters, en anderen, die betrekking
hebben op de beoefening der fraaie letteren, een ruimen voorraad te versamelen
voor het vak, waarin hy heeft willen werken. Uit Rollin, Addison, Fenelon, Batteux,
Blair, Richardson, Ossian, Tasso, Milton, Thomson, Pope, Young, Klopstock, en
veele andere, met roem bekende, Schryvers, worden bruikbaare bydraagen geleverd.
De Autheur noemt zelf dezen arbeid, zediglyk, cene ligte proeve, over de
welspreekendheid en styl der H. Schrift, en, uit dat oogpunt beschouwd, verdient
dezelve waarlyk lof.
In eene voorafgaande Inleiding, worden, over de welspreekendheid der heilige
Schrift in 't algemeen, eenige aanmerkingen medegedeeld. Waarna de Schryver
tot de byzondere beschouwing der Figuren terstond overgaat, en eerst handelt over
de Figuren van hartstocht, waartoe Aposiopesis, Exclamatio, Suppressio, Admiratio,
Invocatio, Apostrophe, Prosopopoiïa, Sermocinatio, Imprecatio, Interrogatio,
Obsecratio en Ironia gebragt worden. Daarop volgen Figuren van cieraad, Allegoria,
Metaphora, Comparatio, Consensus, Gradatio, Allusio, Antithesis, Contraria,
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Hyperbole, Amplificatio, Hypotyposis; en eindelyk Figuren, die, hoewel niet tot het
hartstochtelyke, noch tot cieraad behoorende, echter den styl eene ongemeene
levendigheid en kracht byzetten: Antonomasia, Anticipatio, Synecdoche. Achteraan
zyn nog eenige losse Aanmerkingen gevoegd, tot opheldering van vorige gezegden.
Men vindt daarin, gelyk in 't geheele Werk, een aantal goede gedachten, en
aanwyzingen, die haare groote nuttigheid kunnen hebben. 't Is jammer, dat dit Werk,
hier en daar, ontcierd wordt, door onachtzaamheid omtrent de regels der
Nederlandsche taal. Het heeft ook nog andere gebreken.
Een voornaam vereischte in iemand, die een gewyde Rhetorica wil schryven, is
bedrevenheid in de oorspronglyke taalen, waarin de heilige Schriften zyn vervaardigd,
en in de waare uitlegkunde des Bybels. Wy twyfelen, of de Schryver van 't Werk
voorhanden hiermede genoeg vertrouwd is. Ook heeft de Oostersche, en in 't
byzonder de Hebreeuwsche, Dichtkunde haare byzondere eigenschappen, die wel
grondig dienen gekend te worden, om de Hebreeuwsche dichtstukken met de
voortbrengsels van andere fraaie vernuften in vergelyking te brengen. Men kent de
Classicale Werken van Lowth, Herder en Jönes, waarvan evenwel de Schryver ook
weinig of geen gebruik schynt gemaakt te hebben. Somtyds vindt hy Figuren, daar
de taalkenner niets van die natuur zal aantreffen, en dichterlyke schoonheden, daar
men, behalven het taaleigen der Oosterlingen, niets van die natuur behoeft te zoeken.
Hier en daar zou naauwkeuriger kennis van den eigen aart der Hebreeuwsche
Dichtkunde andere oogpunten hebben doen aanneemen. Het zou niet moeilyk
vallen, dit een en ander met voorbeelden te bevestigen. Wy vergenoegen ons met
de volgende aanmerkingen, ten bewyze van het gezegde, ten aanzien van gebrek
aan taalkennis.
Bl. 342. ‘De naam El wil sterkte zeggen. Zy drukt veelmeer aldus uit, dan of men
haar door de sterke vertaalde, en geeft, zoo dikwerf zy omtrend God gebruikt wordt,
zyn meerdere voortreffelykheid in macht, boven alle andere weezens, te kennen.
God wordt dierhalven by wyze van verheffinge, vermids hy het eerste begin, en de
voortduuring aller krachten is, de sterkte zelf genaamd.’ Deze beteekenis heeft even
weinig grond,
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als de nadruk, die 'er in gezocht wordt. De samenvoeging van El Gibboor, Jes. IX:5,
maakt dezelve, onder anderen, geheel onaanneemelyk, om niet te zeggen, dat deze
naam, zoo wel van allerlei gewaande Godheden, als van den Allerhoogsten, gebruikt
wordt.
‘De naam Sebaoth zegt Heirschaaren. Dit is mede geen toevoeglyke naam, hoewel
zy in de Overzettingen zoodanig voorkomt. Beter las men, zoo dikwyls 'er van de
Heere der Heirschaaren gewaagd wordt, Heere de Heirschaaren; of, zoo men eene
invulling verkoos, laat het dan 't woordeken Gy, wezen; Heere Gy Heirschaaren.
Immers, indien men den naam Sebaoth als een eigen naam beschouwt, kan 't niet
anders zyn; want eigen naamen regeeren geene andere woorden, gelyk men niet
kan zeggen, David der Israëliten.’ Sebaoth is geen eigen naam, en in de
samenvoeging, Heer der Heirschaaren, wordt God verstaan, 't geen 'er soms by
wordt uitgedrukt, wanneer men leest, Heer, (Jehova) God der Heirschaaren.
Bl. 350. ‘Ps. CXXXII:8. Gy, en de Arke uwe sterkte.’ Dit staat in 't Hebreeuwsch
niet, en, al wat hier verder, tot uitbreiding van dit denkbeeld, gezegd wordt, is kwalyk
geplaatst. Men vertaale liever, de arke uwer heerlykheid, of majesteit, dat is, de
arke, die uwe majesteit vertoonde. Even als Ps. LXIII:3. Ik heb u, in 't heiligdom,
aanschouwd. Daar zag ik uwe sterkte, (liever, uwe majesteit,) en eer.

Nadrukkelyk Betoog, dat Ongodsdienstigheid de bron zy van
tydelyk en eeuwig Ongeluk, Godsdienstigheid in tegendeel de
bron van tydelyk en eeuwig Geluk. Uitgegeeven door de
Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen. Te Amsteldam, by H.
Keyzer, C. de Vries en H. van Munster, 1799. In 8vo. 165 bl.
Van de drie Verhandelingen, in antwoord op deeze belangryke Vraag ingekoomen,
heeft de loflyke Maatschappy het hier afgegeevene alleen waardig gekeurd, om
door den druk te worden gemeen gemaakt. De Schryver daarvan is de Eerw. JOANNES
CLARISSE, Leeraar in het Kerkgenootschap der Hervormden te Enkhuizen; een Man,
ook door andere Schriften, met lof in ons Vaderland bekend. Zo wel de
uitgeschrevene Vraag zelve,
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als het Antwoord daarop, doet eere aan de Maatschappy. Het belangryke der Vraage
ontvouwt de Schryver opzettelyk in de fraai gestelde Inleiding, in welke, gelyk door
de geheele Verhandeling, hy eenen toon aanneemt, juist berekend naar den smaak
en de vatbaarheid der talryke klasse van menschen, welker onderrichting hier, meer
bepaaldelyk, bedoeld wordt. Zo wel om deeze reden, als om de zaaklykheid van
den inhoud, alwaar gezond verstand, beredeneerde godsvrugt en manlyke ernst
tegen elkander wedyveren, hebben wy met het uiterste genoegen dit Betoog
geleezen, en zyn, daarom, vol van den hartlyken wensch, dat, door gepaste
aanpryzing van lieden, die hunnen invloed op den, dus genoemden, gemeenen man
behoorlyk weeten te doen gelden, het getal der Leezers moge vermenigvuldigd
worden. En niet alleen onder den gemeenen man, maar onder alle rangen en
standen. Want, ondanks den gemeenzaamen schryftrant, door den Eerw. CLARISSE,
naar eisch der bepaalinge, in de opgegeevene Vraag, gebezigd, houden wy ons
verzekerd, daar hy alle platte laagheid zorgvuldig heeft vermyd, dat ook de
geoeffenden zich der moeite van dit Betoog te hebben doorleezen geenzins zullen
beklaagen. Zie hier het kort beloop der zaaken, door den Eerw. CLARISSE behandeld.
Naa alvoorens, by manier van Inleidinge, het belangryke van het tegenwoordig
onderzoek te hebben aangewezen, ontvouwt hy, in het Eerste Hoofdstuk, den zin
van het Voorstel, met aanwyzing, wat geluk - wat ongeluk - wat tydlyk en eeuwig
ongeluk - wat Godsdienstigheid en Ongodsdienstigheid zy. Van deeze woorden,
welke dikmaals in een zeer verkeerden zin verstaan worden, wordt hier de waare
meening, zo door gemeenzaame voorbeelden, als door redekavelingen, den
eenvoudigen Leezeren duidelyk aan het verstand gebragt. Thans, in het Tweede
Hoofdstuk, ter oplossinge van het Voorstel overgaanden, voert CLARISSE de volgende
bewyzen aan: ‘1. Godsdienstigheid schenkt de verhevenste genoegens:
Ongodsdienstigheid de hoogste ongenoegens. 2. Godsdienstigheid opent alle
bronnen van genoegen: - terwyl Ongodsdienstigheid dezelve verstopt.
Godsdienstigheid zuivert dezelve en verhoogt ze: - Ongodsdienstigheid bederft ze
en maakt ze onbruikbaar. Godsdienstigheid geeft nog overweegende genoegens
onder ongenoegens: terwyl Ongodsdienstigheid alsdan dubbel
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ongelukkig maakt.’ Terwyl de Eerw. CLARISSE de bovenstaande bedenkingen doet
gelden ten aanzien van den voor- en nadeeligen invloed van Godsdienstigheid en
Ongodsdienstigheid op het tydlyke leeven, ontvouwt hy vervolgens de uitwerkzels
van beiden, ten goede en ten kwaade, met opzigt tot het toekoomende bestaan;
besluitende alles met aanspooringen ter Godzaligheid, oplossing van zwaarigheden,
en eenige nadruklyke raadgeevingen.
Bykans verlegen omtrent eene keuze, om iets ter proeve der schryfwyze te geeven,
bepaalen wy ons tot de volgende aanwyzingen omtrent de meening van het woord
geluk, eerst, by manier van ontkenninge, voordraagende, waarin hetzelve niet moet
gezogt worden. Op de vraag, wat is geluk? zyne aanspraak, zo als hy door het
geheele Betoog doet, onmiddelyk tot zyne Leezers wendende, redekavelt hy aldus:
‘Dat is al een wonderlyke vraag: ook! Wie is 'er die niet weet, wat geluk zy? Honderd
maalen op eenen dag gebruikt men dat woord; en men zou nog vraagen: wat of het
betekene? - Maar, zagt wat, Vrienden! laat het ons toch eens wat nader bedenken!
Zouden wy ons niet wel eens op dit stuk kunnen bedriegen? Zou niet wel eens geluk
geheten worden, dat toch waarlyk geen geluk, ja, dat misschien ongeluk is?
Daar staat gy van op te kyken: - maar bedenkt het eens; wy willen maar eenige
voorbeelden gebruiken.
Als wy aan Koningen en Vorsten denken, die in aanzien boven andere menschen
verheven zyn, die duizenden van onderdaanen en dienaaren onder zich hebben,
die gemakkelyk en in overvloed kunnen leeven; dan zouden wy wel zeggen: - dat
zyn eerst gelukkige menschen! - Maar bezien wy het van naby, en merken wy al de
lasten, zorgen en moeilykheden, aan hun ambt verbonden, - merken wy op, hoe
menig een Koning vrywillig van zyn kroon afstand gedaan heeft - zien wy, hoe veele
rampen en gevaaren hen dreigen, en hoe akelig zomtyds hun uiteinde is.... dan
moeten wy wel gelooven, dat die hooge rang het waare geluk niet altyd geeft.
Trouwens, dat kunnen wy van dien magtigen Oosterschen Koning SALOMO ook
leeren, die, naar zyn zeggen, van al zyne koninglyke

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

18
magt en grootheid, by eigen ervarenis, bevond, dat, helaas! dit alles ydelheid en
(*)
zielskwelling was, en dat hy 'er geen voordeel van had onder de zon .
Koninglyke grootheid is dan het waare geluk niet - ‘neen! zal mogelyk iemand
zeggen; - maar, de naaste aan den Koning te wezen, dat is allerwenschlykst: - dan
regeert men in eens anders naam, en - begaat men feilen! die komen voor rekening
van den Vorst.’ - ‘Wel aartig uitgerekend! maar - kom aan, Vriend! laat ons slechts
eens de Bybelsche Geschiedenis raadpleegen! Gy weet wel, hoe groot een man
HAMAN was aan het Hof van Keizer AHASVEROS: daar had hy alles te zeggen en kon
alles doen, wat hy wilde: Nu was hy wel gelukkig, niet waar? - Neen zeker: want één Jood, die niet diep genoeg, naar zyn zin, voor hem boog, maakte zyn gemoed
geheel ontsteld en ontevreden; zodat hy, met al zyn gezag en grootheid,
hoegenaamd geen waar genoegen kon smaaken, maar zelf, van zyn aanzien en
de gunst des Konings, zeide: Dit alles voldoet my niet, zo lang ik den Jood MORDECHAI
nog aan het Koninglyk Hof zie blyven. - En, hoe kort duurde zyne heerlykheid! Al
spoedig eindigde hy zyn leven aan het kruis.
Al weder dus het geluk niet! - Maar - wie rydt ons daar zo prachtig in zyn koets
verby, met zulk een sleep van bedienden? Dat zal wel een gelukkig mensch zyn!
Neen, Vrienden! daar scheelt veel aan! Hy wenschte zo gaarn kinderen te hebben,
maar hy krygt ze niet, en daarover treurt hy. Daarby heeft hy veel verdriet in zyn
geslacht; en, tot overmaat van ongeluk, staat hy ontzagchelyk veel uit van de podegra
en het graveel.
Maar - die vrouw daar over, die is vast zeer gelukkig! jong, schoon, van elk geacht
en aangehaald, in een' goeden stand getrouwd, moeder van een party lieve kinderen:
wel, wat zou haar nog ontbreken? - Heel veel, myne Leezers! Ieder vindt haar
beminlyk,

(*)

Pred. II:11, volgens de Vertaaling van Prof. VAN HAMELSVELD, welke de Schryver altyd in deeze
Verhandeling volgt.
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behalve haar eigen man; die ziet liever andere vrouwen; blyft 's nachts laat uit, en
als hy t'huis komt, is 'er aan vloeken en tieren geen gebrek. Denkt nu maar eens
na, of die vrouw wel zo gelukkig zy?’
Als eene ineentrekking der aanwyzingen, waar in de waare Godsdienstigheid
moet gezogt worden, willen wy het volgende afschryven: ‘Zonder praalery, zonder
kniezen, zonder bedilzucht, zonder een onvriendelyk, altyd zuchtend gelaat, zonder
in het oog loopende onderscheiding in kleeding, houding, spraak, enz., - zonder
den schyn van hooger vroomheid, dan die van anderen, te willen vertoonen, u op
waare Godvrugt en deugd toegelegd, en dezelven, zoo in de eenzaamheid, als in
het gewoel der waereld, - zoo in uw huisselyk leven, als in de gezellige verkeering
in den burgerlyken kring, - zoo onder uwe bezigheden en arbeid, als by geoorloofde
uitspanningen, betracht en getrouw gebleven! - Dit zal voor ligchaam en ziel
voordeelig zyn, uw huisgezin doen welvaaren, den laster en kwaadspreekendheid
verstommen, u op uw doodbed vertroosten, en - de eeuwige liefde en gunst van
onzen God en Vader, door JESUS CHRISTUS, u verwerven.’
Veel meer nog konden wy, verboodt zulks ons bestek niet, uit deeze leerzaame
Verhandeling afschryven; doch de aangevoerde proeven oordeelen wy genoeg, om
des geagten CLARISSE'S manier van behandelinge te doen blyken, en den lust, ter
nadere bekendwordinge met de heilzaame onderrichtingen, by veelen onzer
Leezeren, hoopen wy, op te wekken.

Heelkundige Ziektenkunde. Door J.J. Plenck, Hoogleeraar in de
Geneeskunde te Turnau. Uit het Latyn en Hoogduitsch vertaald.
Te Utrecht, by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1799. In gr. 8vo. 146
bl.
Weinige Geleerden bezitten beter de gave, om in een klein bestek, met weinig
woorden, veel te zeggen, dan de schrandere Hoogleeraar PLENCK. Een ieder weet,
dat hy zeer leerzaame en nuttige Handboekjes heeft in het licht gegeeven, over de
meeste deelen der Geneeskunde, die eenige betrekking hebben op de Heelkunde.
De meeste derzelve zyn dus ook in het Nederduitsch
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vertaald, en hebben veel aftreks gehad. De thans in het Hollandsch uitgegeevene
Ziektekunde der Heelkunde verdient, gelyk des Schryvers overige Werkjes van dat
slag, veel aanpryzing. Alles, wat ter materie dient, is hier in eene zeer nette orde
en op het bondigst voorgedraagen. Tot een proefje zullen wy iets mededeelen van
het geen hy, op bl. 68 en volg., verzameld heeft, aangaande de Ziekten, die aan
verschillende Beroepen eigen zyn.
‘Geleerden (zegt de Schryver) worden door het leezen en schryven byziende.
Metaalsmelters worden, door het metaalsmelten, blind, en krygen, door het gloeijen
van het yzer, en het dooven van hetzelve in water, de zwarte staar.
Staalwerkers worden, door het zitten aan den slypsteen, gemeenlyk blind.
Kwikgravers krygen losheid en uitvallen der tanden.
Vergulders worden soms, door de overblaazing, waar mede zy het zilver moeten
overtrekken, door de kwik, welke optrekt, lam, stom en doof.
Lettergieters worden, door den damp van het spiesglas en het lood, aangedaan
door kromtrekkingen en doofheid der handen.
Steenhouwers worden, door de steentjes, welke of in de oogen, of in het oor,
komen, met oogontsteeking of doofheid aangedaan. Eene blaas, welke in hunne
winkels opgehangen en sterk toegeslooten is, bevat na eenigen tyd, by derzelver
opening, soms eene aanmerkelyke hoeveelheid van die stof: ten bewyze hoe
doordringend dezelve zy.
Kalkbranders hebben verzwooren lippen en rimpelige handen; doch zelden zyn
zy schurftig.
Zoutbereiders worden aan scorbut en leepoogen onderheevig.
Molenaars worden hardhoorende, door het aanhoudend geraas der raderen en
het vlugge bloemmeel.
Paruikemaakers worden blindachtig door het poeder.
Sifters worden, door het siften en de daar door opvliegende stof, blindachtig, en
krygen, door de myten, die in het meel zitten, luisziekte en schurft.
Timmerlieden worden, door hun zwaar werk, krom, krygen rug- en dyepynen;
soms overvalt hun de heupjicht, of zy worden met breuken behebd.
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Schoenmaakers worden, door het gestadig zitten, krom en geboccheld, en worden
dikwerf mankgaande met geboogene knien. By hen zyn de armen dikker, en de
borstspieren steeviger, dan by andere menschen; eene uitwerking van hunnen
arbeid.
Kleermaakers gaan langzaam, door de drukking, welke hunne voeten onder het
zitten ondergaan: ook krygen zy een krommen rug. Ook zitten de meisjes, die
geschikt zyn, om te naaijen, of te breiden, door gewoonte, met verwyderde
schouderbladeren, en worden geboccheld, enz.’

Grondbeginzelen der Proefondervindelyke Natuurkunde, door A.
van Bemmelen, A.L.M. Phil. Doct., Lector in de Wis-, Natuur- en
Sterrekunde, enz. Iste Deel 2de Stuk. In 's Hage, by I. van Cleef,
1799. In gr. 8vo. 163 bl.
In dit tweede Boek zyner Proefondervindelyke Grondbeginzelen der Natuurkunde
handelt de kundige Schryver, in twee Afdeelingen, over de Werktuigkunde en over
de Kragtkunde. De eerste Afdeeling handelt, in zes Hoofddeelen, over de
Werktuigkunde in 't algemeen; over de enkelvoudige werktuigen, welke zyn de
Hefboom, de Katrol, 't Windas, 't Hellend Vlak, de Wigge en de Schroef; over de
zamengestelde werktuigen, by voorb. de zamengestelde Hefboom, de zamengestelde
Katrol, de zamengestelde Raderwerken, enz.; over de magten, die de werktuigen
in beweeging brengen; over de hinderpaalen, die de beweeging der werktuigen
belemmeren; en eindelyk over de werktuigen in staat van beweeging beschouwd.
Over den gang der werktuigen, de uitwerkingen derzelve, en derzelver volmaaktheid,
wordt in dit Hoofdstuk afzonderlyk gehandeld.
De tweede Afdeeling van dit Boek handelt over de Kragtkunde, en is verdeeld in
vyf Hoofdstukken, welke handelen over de mededeeling en de vernietiging der
beweeging; over de maat der kragten; over de Botzing in 't algemeen; over de
Botzing der veerkragtelooze lichaamen; en eindelyk over de Botzing der veerkragtige
lichaamen.
De meeste Hoofdstukken, uit welke deeze beide Afdeelin-
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gen zyn zamengesteld, eindigen met nuttige vraagen en toepassingen. Tot een
proefje zullen wy hier afschryven de toepassing van het vyfde Hoofddeel der eerste
Afdeeling.
‘Het is door wryving (zegt de Schryver, bl. 263) dat snydende werktuigen bot
worden; dat klederen en meubelen slyten; dat de hoefyzers der paarden en de
banden der wielen, van tyd tot tyd, moeten vernieuwd worden. En uit dit laatste is
het niet moeijelyk te verklaaren, waarom het slyk in groote Steden, waar veele
paarden en rydtuigen in beweeging zyn, zwart wordt.
De wryving is dikwerf zeer nuttig. Zy brengt het raderwerk tot rust door de vang;
belet de Schroef, door den last gedrukt wordende, te rugge te gaan; vermorzelt het
koorn door den molensteen; scherpt het mes op den slypsteen; schuurt en polyst
de metaalen, spiegels, diamanten en marmers met verschillende stoffen; maakt het
linnen glad door den mangel of 't strykyzer; vormt de stof tot allerley gedaanten door
de vyl; zuivert de klederen door den schuijer; houdt ons staande op gladde paden;
verschaft ons het gebruik van passers, en over het algemeen van alle werktuigen
met scharnieren, die naar willekeur geopend en geslooten moeten worden; en maakt
den gang van zakuurwerken regelmaatiger, die anders zeer ongelyk zyn zou door
de geduurige verandering, welke de spiraalveer van de hitte en koude ondergaat.’

Crimineele Eischen van den Hoogballiuw van Rhynland, tegen de
befaamde Falsarissen, Jakob Groep, en Pieter Goedkoop, beide
gewoond hebbende te Alphen, mitsgaders de Vonnissen, door de
hooge Vierschaar van Rhynland over hun uitgesproken, en
uitgevoerd op den 4 Mai 1799. Te Leyden, by J. van Tiffelen, 1799.
In gr. 8vo. 30 bl.
Met verbaazing zal elk Lezer in deze stukken zien, hoe menschen, die door den
alwyzen Schepper met eene ruime maate van verstandlyke vermogens begaafd
zyn, zich zelven zoo verre kunnen vergeeten, dat zy deze vermogens misbruiken
tot de uitvoering van listig overlegde wandaaden, die tot ondermyning van den
welvaart hunner natuurgenooten dienen moeten, en
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waarvan zy eindelyk niet dan schande en straf verwachten kunnen. Uit het verslag
van de snoode bedryven eens GROEP'S, (wy zullen hier de eige woorden van den
braaven Bailluw F.G. BLOK gebruiken) blykt: ‘dat hy J. GROEP een ontzaglyk voorbeeld
oplevert, waartoe vervallen kan een mensch, die (schoon door het Opperweezen
met een gezond en sterk lighaam begunstigd, om, des noods, in het zweet van zyn
aanschyn de vruchten van zynen nyveren handen arbeid te plukken, en, als een
achtingwaardig man, en vader, daardoor zich, en zyn gezin te onderhouden; en
schoon daar te boven begaafd met een gezond oordeel, en vindingryken geest, in
staat, om niet alleen zyn eigen, en der zynen eerlyk bestaan te bevorderen, maar
ook tot heil der burgerlyke Maatschappy mede te werken, en zich te verheffen boven
de nederigheid zyner afkomst;) echter deze lighaams- en zielsvermogens misbruikt,
om langs andere wegen, met verzuim eener eerlyke kostwinning, en verwaarloozing
van de opvoeding zyner kinderen, bot te vieren aan eene slordige, en losbandige
levenswyze; die, voornaamlyk ter voortzetting daarvan, van stap tot stap voortgaat
in het uitdenken van ongeoorloofde, en strafbaare vonden, om, ten koste van het
goed vertrouwen, en de veiligheid der samenleving, en tot gevoelige schade zyner
medeburgers, zich de middelen van een bestaan te verwerven, hetwelk oogenbliklyk
door nieuwe wanbedryven moet worden staande gehouden; en die eindelyk overslaat
tot het toppunt van gruwelen, en ongelukkiglyk medemenschen aantreft, die, door
hunne meerdere kunde, of overleg, hem op eene strafbaare wyze daartoe de
behulpzaame hand bieden:’ en onder deze laatsten behoorde inzonderheid de
befaamde PIETER GOEDKOOP, by zyne gevangenneeming Kastelein te Alphen, lid
van het Committé van Civile Justitie, en Kapitein van de gewapende Burgermagt
aldaar; een man, wiens schrander oordeel, zoowel als zyne waereld- en
menschen-kennis, hem tot veel betere daaden hadden kunnen en moeten dienstbaar
zyn; doch die, deze talenten misbruikende, en zynen stand en posten in de
Maatschappy vergeetende, aan gemelden GROEP tot bedriegery de hand leende,
zich, in zynen rang als hoofd der gewapende burgermagt, aan ongeoorloofde
verzetting tegen - en dwang van - het plaatslyk bestuur schuldig maakte, en zich
door dit
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alles eene schandelyke doch welverdiende straf op den hals haalde; zynde hy door
Rechters van Rhynland (volgends het achter den eisch gevoegde vonnis) ‘vervallen
verklaard van zyne openbaare bediening, als lid van het Committé van Civiele
Justitie te Alphen, en inhabiel om eenig ander publiek ampt te bedienen, voor een
geheel jaar gebannen uit het voormaalig Gewest Holland, zoo wyd en zyd deszelfs
paalen zich hebben uitgestrekt, zonder, geduurende dien tyd, daar weder binnen
te mogen komen, op verbeurte van zwaarer straffe, en voorts gecondemneerd in
de kosten, en misen van Justitie, ter tauxatie en moderatie van gemelde Rechters:’
terwyl zyn toen medegevangene JAKOB GROEP, door diezelfde Rechters,
gecondemneerd is: ‘om gebragt te worden op 't publicq Schavot voor 's Gravenstein,
en aldaar, gebonden zynde aan een' paal, met een strop om den hals, en met een
bord boven 't hoofd, waarop zoude gesteld zyn, Falsaris, door den Scherprechter
zeer strengelyk met roeden gegeesseld, en vervolgends met het gloeijend yzer der
hooge Vierschaar van Rhynland gebrandmerkt te worden; zynde hy voorts den tyd
van vyf en twintig eerstkomende, en achtereenvolgende jaaren in een Tuchthuis
binnen deze Republiek geconfineerd, om aldaar, geduurende dien tyd, met zyner
handen arbeid den kost te gewinnen, vervolgends ten eeuwigen dage gebannen
uit de voormaalige Gewesten Holland en Westvriesland, Zeeland en Utrecht,’ en
verder zoo als by het vonnis van GOEDKOOP is gemeld.
Dat dit leezenswaardig stuk aan veelen ter waarschuwing voor - en afbrenging
van - slechte daaden of voorneemens moge dienen, is onze hartlyke wensch.
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Biographisch Woordenboek der Nederlanden; bevattende de
Levensbeschryvingen van voorname Staatsmannen, Krygshelden,
Geleerden in allerleye vakken van Wetenschappen, Digters,
Schilders en andere Konstenaren; enz. enz. - Opgemaakt uit
Handschriften, enz. enz.; door J.A. de Chalmot. IIde Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 398 bl.
Waarheid bestuurde onze pen, wanneer wy het Eerste Deel deezes Werks
(*)
aankundigden . Aanmerkingen vielen 'er op de wyze van zamenstelling, of liever
op eenige der Bronnen, uit welke geput was. Een deezer werd zelfs door den
Opsteller gewraakt, en hy beloofde tot dezelve niet te zullen wederkeeren, althans
niet zonder onderscheiding daar uit te zullen scheppen. Hy heeft zyn woord
gehouden; en hebben wy, in dit Tweede Deel, geene van de toenmaals door ons
gegispte Leevensberigten aangetroffen: weshalven wy vrylyk durven verzekeren,
dat het Werk van dat ontcierende gezuiverd is, en daarom eene meerdere waarde
in ons oog verkreegen heeft, en, zo wy vertrouwen, ook van allen, die op
Leevensbeschryvingen van Vaderlandsche Mannen gesteld zyn. - Tevens hebben
wy mogen ontwaaren, dat de Vervaardiger deezes Werks zich zo streng niet houdt
aan den toen door ons gewraakten hoofdregel, om naamlyk de Characterschetzen
alleen van de gunstigste zyde te maalen: immers een en ander is ons, in het
doorleezen, voorgekomen, die naar waarheid gepreezen, en ook naar verdiensten
gelaakt wordt; gelyk dit in Characterschetzen, door den Schryver op den Tytel
beloofd, vereischt wordt.
Lang behoefden wy na een voorbeeld, ter staavinge hier van, niet te zoeken: het
Artykel FRANCISCUS BALDUINUS verschaft het ons. Naa 's Mans leevensloop geschetst
te hebben, vinden wy aangetekend: ‘Zie daar, lezer, de gewigtigste levenstrekken
eens Mans, die eene zonderlinge en wispeltuurige rol op 's Werelds tooneel heeft
gespeeld, en met dat al een der geleerdste en

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor den Jaare 1798, bl. 632.
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schranderste vernuften van zynen tyd is geweest. Hy was een Man van eene
schoone gedaante, eerder onder de groten dan onder de middelbaaren te tellen.
Zyne tintelende ogen waren aankondigers van het vuur, dat in zynen boezem
zwoegde; zyn stem was aangenaam en liefelyk, zyne zegswyze kragtig, en door
zyne welspreekendheid wist hy ieder uit te lokken, en veelen tot zyne gevoelens
over te haalen; zyne werkzaamheid ging alle verbeelding te boven, en zyne vlugheid
in 't werken en opstellen was zo ongemeen, dat het niet te begrypen is, hoe hy, met
dien grooten spoed, egter niet alleen een vloeienden, maar veelal een sierlyken styl
schreef.
Voorts waren zyne zeden onberispelyk; hy was, in den striktsten zin, een eerlyk
Advocaat, en een deugdzaam mensch; dit hebben zyne bitterste vyanden zelve van
hem moeten getuigen. Dat hy zich naar de leevenswyze en staatkunde, welke aan
het Hof plaats vindt, volkomen kon schikken, hebben wy in zyn Leevensberigt gezien;
doch zyn grootste zwak bestond in zyne onmaatige drift, zo voor de balie, als
byzondere redentwistingen; en dan inzonderheid zyne weifelende onstandvastigheid
ten aanzien van den Godsdienst. Wat het eerste betreft, zulks viel gemaklyk in hem
te verschoonen, doordien zodanige yver in de Redenaars, in dien tyd, genoegzaam
in gewoonte was ontaart, en nog niet geheel uitgestorven is; doch het tweede is
minder te verschoonen. Het tydlyk belang was een der sterkste dryfveeren, welke
zyne daaden bestuurde, en daarom hebben zommigen hem den naam van ECOBILUS
gegeeven, een ouden Sophist, die om voordeelshalven onder KONSTANTYN een
yverig Christen, en onder JULIAAN de roekelooste afgodendienaar was, en na diens
dood weder een der grootste voorstanders van het Christendom werd. Dan BALDUINUS
verwisselt schielyk in eene bevalliger gedaante, wanneer men hem als Geleerde
beschouwt; want dan vertoont hy zich als een Man, die met behulp der Grieksche
en Latynsche Taalen, benevens de grondige kennis der oudheden, een der
voortreflykste uitleggers van het Roomsche Wetboek was, en met denzelfden glans
in het verklaaren der Burgerlyke Regten en Kerklyke Geschiedenis praalde.’
Zo laat DE CHALMOT, in het Artykel DOMICUS BAUDIUS, Hoogleeraar in de
Welspreekenheid en Regten te
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Leyden, niet naa, diens overgegeevenheid aan Vrouwen en Wyn, en daar uit volgend
slordig huishouden, te schetzen. - De nagedagtenis van HENDRIK WILLEM BERNSAU,
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Franeker, behoort mede niet onder de vleiende;
noch ook die des Dordrechtschen Kerkleeraars JOANNES BARUETH.
Welbearbeid is het Artykel van den geleerden PIETER BAYLE, de van hem
opgemaakte Characterschets keurig, doch te lang voor ons ter overneeminge. Hem
wordt hier meer regts gedaan, dan wy wel elders aantroffen.
Veel oude stoffe viel den Schryver te bearbeiden; en de aart zyner onderneeminge
brengt dus mede, dat wy veel bekends aantreffen. Dan heeft hy, 't welk de waarde
van zyn Werk verhoogt, niet naagelaaten ons Artykels van laatere Persoonen te
geeven, als dat van MARTEN ADRIAAN BEELS, Burgemeester van Amsterdam; van
ENGELBERT FRANCOIS VAN BERCKEL, Pensionaris dier Stad; Mannen van onderscheide
Staatsbegrippen: aan beider gedagtenis wordt regt gedaan. Zo treedt de Schout by
nagt WOLTER JAN GERRIT BENTINK, te deerlyk op Doggersbank gewond, en aan die
wonde overleden, met glans te voorschyn. Ook vergeet de Opsteller den Dichter
JACOB BELLAMY niet; maar geeft van hem een Leevensberigt, dien Vaderlandschen
Dichter, onder den naam van ZELANDUS bekend, waardig. Wy schryven met genoegen
het gedeelte af, 's Mans Character betreffende. ‘Edelmoedigheid en menschenliefde
blonken in alle zyne bedryven uit; daar hy leedt, wanneer hy anderen zag lyden,
was hy, hoe spaarzaam ook zelve bedeeld, altoos bereid om anderen in 't geen hy
bezat te doen deelen; alleen in die oogenblikken, in welken hy ondervondt hoe
magtloos zonder 't zelve het medelyden was, kreeg het Geld, in zyn oog, eenige
waarde, in elk ander geval was hy 'er misschien al te onverschillig omtrent. Van
niets hadt hy meer afkeers dan van vleijen en kruipen; een afkeer, die zo ver ging,
dat zy, door zommige aanzienlyken onder zyne weldoeners, die zyn karakter niet
genoeg kenden, en meenden, dat hy, om het geen zy ten zynen voordeele
toebragten, met lofen dankdichten in de hand voor hun behoorde te buigen, als
trotsheid en ondankbaarheid aangemerkt werd.
Zyne openhartigheid, zyne getrouwheid, zyne grootheid van ziel, die hem in staat
stelde, om niemand te verachten, noch te beledigen, om dat hy van hem of in
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Godsdienstige, of in Staatkundige Begrippen verschilde, won hem eene algemeene
hoogagting by alle Braaven. Hy beminde zyn Vaderland vurig, hy haatte deszelfs
Vyand, wie en onder welke party die ook was. Hy hadt elk lief, die het Vaderland
lief hadt, en liet tevens elk zyne byzondere gedagten geheel vry; onder lieden, van
hem verschillende [in] denkwyzen, hadt hy, in de holgaande tyden door hem beleefd,
zyne vertrouwde vrienden; hy was niet klein genoeg om partydig te kunnen zyn.
Schoon eene sterke neiging tot het sombere en ernstige hebbende, hadt hy eene
byzondere hem alleen eigene luim, die in sommige zyner stukken, en vooral in zyne
gemeenzaame gesprekken en brieven, zich vertoonde; een luim, die zyn gezelschap
allerbehaaglykst maakte, en de rimpels van droefgeestigheid van het gefronzeldste
gelaat wyken deedt.
Zyn schertzen met zekere door minkundigen, uit onverstand, geliefkoosde
Godsdienstige meeningen, gaf aan menschen van een bekrompen doorzigt, en aan
den nyd, die bestendige gezellin van grote verdiensten, gelegenheid om niet gunstig
omtrent zyne Godsdienstige gevoelens te denken; met grond wordt nogthans
verzekerd, dat hy, door de lezing van gegronde Schriften ten voordeele der
Openbaaring, volkomen overtuigd was van de waarheid van onzen schoonen
Godsdienst, en genezen van die twyfelingen, welke by hem waren opgekomen,
door zekere slegt beredeneerde, schoon welgemeende Godvrugtige Boeken en
Gesprekken, die hy in zyne jonkheid veelvuldigmaalen hoorde en las. - Of hy egter,
als Leeraar, grooten opgang zou gemaakt hebben, mag men twyfelen. Uit zyne in
druk uitgegeevene Leerredenen (twee in getal) blykt het, dat hy ver afweek van die
wyze van voordragt, welke in de voorheen Publieke Kerk, tot heden toe, nog
allermeest behaagt, en hy hadt te veel vastheid van geest om zich blindelings naar
den heerschenden smaak te rigten. En daar men, in ons Land, door eenen Leeraar
niet wil geschreeven hebben, 't geen men aan elk anderen niet kwalyk duidt, is het
te vrezen, dat, dewyl het hem onmogelyk was zyn Genie aan zyn Fortuin op te
offeren, hy eene aanzienlyke plaats onder de dichterlyke Martelaars zou beslagen
hebben.
Dan van dit alles zou de tyd alleen de zekerheid of onzekerheid hebben kunnen
leren; doch dit is, gelyk
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alle de groote vooruitzigten, die men zich van hem met reden vormde, verydeld;
dewyl de levende, de werkzame, de zich waarlyk tot een groot Genie vormende, en
zyne aanvanglyke grootheid reeds gevoelende BELLAMY, op den elfden Maart 1780,
aan de gevolgen eener verzuimde verkoudheid, overleedt, tot groot verlies der
Vaderlandsche Dichtkunde, tot grievende smert voor zyne Vrienden, en in 't byzonder
voor zyne Moeder, die haar eenig Kind, en zyner Minnares FRANCINA BAANE, die
een Minnaar zonder wederga in hem verloor.’ BELLAMY was den 12 November 1757
te Vlissingen gebooren.
‘Zeeland heeft in BELLAMY enen Dichter voortgebragt, wiens naam het vry naast
dien van de twee grootsten, CATS en ANTONIDES, mag plaatzen. Vlissingen, 't geen
wel op eene beroemde Digteres, naamlyk de door haaren vluggen geest en scherp
vernuft zo beroemde ELIZABETH BEKKER, maar op geen groot Digter roemen mogt,
heeft die eer door hem verkreegen. En Nederland zal altoos op hem bogen, en zyn
vroeg verlies betreuren.’

Reisweg naar de Indiën, of Aardrykskundige Beschryving van
Egypten, Syriën, Arabiën, Persiën en Indiën. Een Werk, in 't welk
men een kort begrip geschetst heeft der Geschiedenis en het
tafereel der Zeden en Gewoonten der oudere en nieuwere Volken,
welken deeze onderscheiden Landstreeken bewoond hebben, van
de vroegste eeuwen tot op onzen tegenwoordigen leeftyd.
Gedeeltlyk uit het Engelsch overgezet, en aanmerkelyk
vermeerderd, door P.F. Henry. In den Haage, by J.C. Leeuwestyn,
1799. In gr. 8vo. 436 bl.
De Boeken-wereld wordt, als 't ware, opgevuld met Kamer-reizen; tot dit slag behoort
het Werk voorhanden, schoon het als geen eigenlyk gezegde Reize, maar onder
den naam van Reisweg, in de zaak op een en het zelfde uitkomende, te voorschyn
treedt.
Eigenlyk gezegd nieuws hebben wy 'er niet in aangetroffen. De Vervaardiger van
dit Boekdeel wyst de bronnen aan, uit welke hy geput heeft, als NORDEN, POKOCKE,
NIEBUHR, SAVARY, VOLNEY, TAVERNIER, CHARDIN, ROBERTSON, RENNEL, HODGES; Schry-
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vers, uitgenomen de twee laatstgemelden, onzen Landgenooten bekend, uit de
Vertaaling hunner Werken; schoon ook RENNEL hun niet geheel onbekend is, door
(*)
het gebruik, 't welk ROBERTSON van dien Schryver gemaakt heeft , en de
voornaamste byzonderheden van HODGES, in een en ander Maandwerk, reeds hun
onder de oogen kwamen. Ons Mengelwerk hadt daar in zyn aandeel.
De grootste verdiensten van dit Werk bestaan in de Schikking, de juistheid der
Opgave, en den Styl. In alle die opzigten mag men zeggen dat het voldoet, en dat
het, wat Taal en Styl aanbelangt, met meer keurigheids is uitgevoerd, dan veele
Werken, die van de zweetende Drukpersse deezes Boekhandelaars komen, waar
over wy, ten dien opzigte, te meermaalen billyke reden van klaagen vonden.
In die zelfde rangschikking, als de op den Titel deezes Reisboeks vermelde
Landen voorkomen, worden dezelve in meerder of minder Hoofdstukken, naar den
eisch der te bearbeidene stoffen, welke de onderscheide Landen opleeveren,
behandeld.
Gedeeltlyk uit het Engelsch overgezet, staat 'er op den Titel, en te regt: want veel
is 'er in, dat doorslaande blyken draagt van eene Fransche herkomst: dan hoe veel
'er ook uit die Taal ontleend zy, zyn egter, wat Indiën betreft, RENNEL en HODGES de
voornaamste Gidsen op deezen Reisweg. De kortheid heeft de Opsteller willen
behartigen, en is dit zomtyds oorzaak, dat hy zich met enkele Naamaanduidingen
vergenoege. Een algemeene weluitgevoerde Kaart, of liever Kaarten, van ieder der
hier behandelde Hoofdryken, zou een meer dan enkel cieraad weezen eens Werks,
't welk over Gewesten loopt, van welke de Uitgeever, in zyn Voorberigt, met regt,
verklaart: ‘Geene Landstreeken zyn reeds op zig zelven belangryker dan die, welker
beschryving in dit Werk vervat is. Hoeveel meer moeten zy het dan niet worden in
een tydpunt, waarin een Fransch Leger, door eenen bekwaamen en te regt
vermaarden Bevelhebber aangevoerd, 'er groote omwentelingen schynt te moe-

(*)

Zie W. ROBERTSON'S Geschiedkundig Onderzoek, wegens de kennis, die de Ouden hadden
van Indie, enz. by J. YNTEMA en A. LOOSJES, PZ. 1793.
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ten te weeg brengen! Alle oogen zyn op dit schoone Waerelddeel gevestigd; het is
het onderwerp van alle gesprekken geworden. De verbeeldingskragt, even weinig
grenzen kennende als de scheppende geest en de moed van hun, aan wien deeze
gewigtige onderneeming toebetrouwd is, strekt de eindpaalen derzelve op den
versten afstand uit. Men tragt te berekenen, welke hinderpaalen, of welke voordeelen,
kunnen voortvloeijen uit de ligging der plaatsen, de betrekkelyke geestgesteldheid,
en de dikwyls tegenstrydige gewoonten der onderscheidene talryke Volkeren, die
deeze onmeetbaare oppervlakte bewoonen. Men wil weeten, wat deeze streeken
eertyds waren, en wat zy thans zyn, en daar uit afleiden, wat zy eenmaal zyn kunnen.
Men begeert onderrigt te worden, wat 'er nog bestaat van de gedenktekenen, door
zo veele magtige Vorsten opgerigt. Men wenscht deeze grootsche overblyfzelen
als het ware te doorloopen, met de Helden, die dezelven veroverd hebben, ja zelfs
hen in de gedagten vooruit te streeven in de Landen, welke zy nog veroveren
kunnen.’ - Aan dit verlangen, twyfelen wy niet, zal het Werk voorhanden grootendeels
voldoen, en kan het den zodanigen ten Handboek strekken. Wie 'er, met behulp
van goede Kaarten, zo onvermydelyk by een Reisweg noodig, gebruik van maakt,
zal zich behoed vinden voor oordeelvellingen, uit onkunde gebooren, welke men
zo dikwyls over het gebeurde of nog te wagtene in die Landstreeken moet hooren
- hooren niet alleen, maar ook in geschriften leezen.
Om des Schryvers wyze van voordragt te leeren kennen, schryven wy het slot,
Egypten betreffende, af. ‘Egypten bevat in zynen boezem de bronnen der waare
rykdommen. Het heeft overvloed van graanen, met welke zy Arabiën, Syriën, en
een gedeelte van den Archipel spyst. Het zendt zyne ryst door de geheele
Middellandsche Zee, tot zelf na Marseille. De Kooplieden uit Provence laaden 's
jaarlyks in deszelfs havens verscheidene schepen. Zyn ammoniac zout wordt door
geheel Europa vervoerd. Sonda brengt het in menigte voort. Zyn heerlyk vlas is
zeer gezien by de Italiaanen. Zyne blaauw geverfde linnens kleeden voor een
gedeelte de nabygelegene Volkeren. Alle deeze voortbrengzels, op eigen grond
gewassen, trekken, behalven den Koophandel, ook nog het geld der nabuuren na
hetzelve. De Abyssiniërs
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brengen, in ruiling derzelven, eene schatting van stofgoud, elephants-tanden en
andere kostbaarheden. De lakens, het lood, het wapentuig en eenige Lyonsche
Galonnen, die Frankryk zendt, zyn op verre na niet genoeg, om de verschillende
behoeften te betaalen, die het te rug ontvangt. Dat overschot wordt vereffend, door
middel van Constantinopolitaansche piästers. Het koper gereedschap en de
pelteryën, die de Turken in de haven van Alexandriën ontscheepen, weegen het
koorn, de ryst, de linsen, de koffy en reukwerken niet op, die zy in diezelfde haven
inlaaden, en waar van het grootste gedeelte met geld betaald wordt. Kortom,
behalven Moka en Mekka, waar de Egyptenaars jaarlyks veele sequynen te rug
laaten, brengen allen, die met hun handelen, hun goud of zilver aan. Deeze kostbaare
metaalen zyn 'er thans nog zo overvloedig, dat ALY BEY, in zyne vlugt na Syriën,
tagtig millioenen mede nam; en dat ISMAëL BEY, die, eenige jaaren laater, naar dien
zelfden kant de wyk nam, vyftig kameelen met sequynen, patakken, (stukken, iets
minder dan drie gulden waard,) paerels, en edelgesteenten, belaadde.
Egypten zou, onder eene goede regeeringsvorm, nog andere takken van welvaart
opleeveren. Welke laakens zou men niet met de schoone wol der schaapen van
deeze landstreek zamenstellen, welke linnens met haar heerlyk vlas! Welk neteldoek
met de twee soorten van het jaarlyks stervend en van het winter-verduurend katoen!
Welke stoffe met de zyde, wier teelt men zo ligtlyk zou kunnen invoeren in een land,
waar de wormen, die ze voortbrengen, niets van regen of stormen te vreezen
hebbende, tot in het oneindige vermenigvuldigen zouden! Welke bronnen van rykdom
zou men niet openen, byaldien men de gragten weder uitdolf, de dyken herstelde,
en aan den veldbouw het derde deel van het geheel land, thans onder het zand
bedolven, te rug gave? Met welk eene vrugt zou men niet de mynen van esmarauden,
den diamant in hardheid byna evenäarende, doen opgraaven? De granietsteen, het
porphyr en albast, die in verscheidene bergen gevonden worden, zouden mede
geen geringen tak van koophandel opleeveren Met welk een voordeel zouden niet
zyn Indigo, en andere door de woestyn verspreidde verfstoffen, in de verweryen
gebruikt worden. Een wys bestuur zou dit land alle de schatten doen genieten, waar
mede de natuur het reeds zo mildlyk be-
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deeld heeft. De luister, dien zyn koophandel eenmaal daadlyk bereikt heeft, moet
eene hooge gedagte doen vormen van het geen zy nog eenmaal worden kan.’
Ten opzigte van de Drukkunst by de Arabieren, vinden wy deeze opmerking: ‘De
kunsten worden in Arabiën verwaarloosd. Men vindt 'er niet eene eenige Drukkery
in het geheele land. Ondertusschen moet men niet gelooven, zo als in Europa
verhaald wordt, dat de Muselmansche Geestlykheid en de talryke Schryvers, die
onder haare bescherming staan, zig daar tegen verzetten. De eenige hinderpaal
ontleent haaren oorsprong uit de gedaante der hedendaagsche Arabische Letteren,
die, aan, elkander verbonden, dikwyls de eene op de andere staan, en
dooreengeslingerd, veel fraaijer staan, wanneer zy net geschreeven, dan wanneer
zy gedrukt zyn. Het leezen van handschriften is gevolglyk aangenaamer en
gemaklyker, dan van gedrukte boeken; en het is daarom, dat de drukkery van IBRAHIM
EFFENDI te Constantinopolen zo spoedig een einde nam. Deeze Renegaat, zegt
NIEBUHR, heeft verscheidene boeken gedrukt, en zyne drukkery is nog in handen
zyner erfgenaamen; maar zy hebben dezelve niet kunnen voortzetten, uit hoofde
dat de aftrek de onkosten van den druk niet opwoog.’
Het verwonderde ons eenigzins, dat de Opsteller deezes Werks, van Babelmandeb
spreekende, niet gewaagt van de opheldering aan de Scheepvaard van SALOMO,
zo keurlyk toegelicht door BRUCE in diens Travels, B. II. Cap. 4. van welk
leezenswaardig en onderrigtend gedeelte dier Reize wy in het Mengelwerk onzer
Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroefeningen, V D. bl. 493, enz. eene vertaaling gaven.
Niet altoos dor zyn de Plaatsbeschryvingen: bovenal beviel ons die van den
Ganges, waar uit wy nog dit gedeelte onzen Leezeren aanbieden. ‘Niets is
aangenaamer, dan geduurende het heete saisoen den Ganges af te vaaren. De
lugt, na veele mylen lengte over den vloed gewaaid te hebben, is zo gemaatigd, zo
verfrissend, dat men die met wellust inademt. Na zonnen ondergang legt men
gemeenlyk de schuiten aan den oever vast, naar de zyde, waar hy het hoogst is,
en naby eene of andere markt, tot algemeene gerieflykheid. Men ziet op veele
plaatsen kleine tempels der Hindous op de boorden der Rivier, met welke zy door
middel van een trap gemeenschap hebben. Des morgens, even voor of na het
opgaan der zon, zyn
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de vrouwen gewoon zig te baaden; en de jonge meisjes inzonderheid blyven eenen
aanmerkelyken tyd in het water, alwaar zy als Nayaden of Syreenen speelen en
dartelen.
De schuiten of vaartuigen, van welke de Inboorelingen, of de Europeaanen, die
op de oevers van den Ganges woonen, zig bedienen, voeren zeilen en riemen;
deeze laatste zyn gemeenlyk van twaalf tot twintig in getal. De gedaante deezer
schuiten verschilt, naar den rang van den eigenaar. Sommigen zyn zestig voeten
lang, en hebben zeer verheevene agtersteevens. Zy worden bestuurd door middel
van een breeden riem of pagage, die tien voeten agter den spiegel uitsteekt.
Gewoonlyk staat in het midden van het vaartuig eene mast, aan welke een groot
vierkant zeil geheist is. Daarenboven voeren zy, by goed weer, een bramsteng,
mede van een vierkant zeil voorzien. Zy zyn niet zeer geschikt om by den wind te
zeilen, uit hoofde van hun overwigt aan den agtersteeven. Des niet te min zyn zy
zeer gemaklyk, naardien zy in het midden eene kleine opene gaandery hebben, die
door middel van een deur gemeenschap heeft met een fraai vertrek, ter wederzyde
door eene ry vensters verlicht. Dit is de eet- of gezelschaps-zaal. Haare hoogte is
gewoonlyk van zeven tot negen voeten. Een klein vertrekje naast aan dient tot
slaapkamer. Wanneer een man van eenig aanzien in zulk een scheepje reist, doet
hy zig gemeenlyk door twee andere schuiten volgen; de eene, Pulwah geheeten,
strekt tot keuken, en de andere, Panchway genaamd, is bestemd om den meester
naar land of aan boord te voeren: want het groote vaartuig kan niet altoos daar,
waar men aan land zou willen gaan, den oever naderen.
Men bedient zig in Indiën ook nog van een ander vaartuig van een zonderling
maakzel, Mour-Pounky genaamd. Het is zeer lang, buitengemeen smal, en heeft
dikwerf meer dan honderd voeten lengte, op slegts agt voeten breedte. Het wordt
geroeid, en het getal der roeijers is omtrent veertig. Men bestuurt het door middel
van een breede Pagage, die aan den agtersteeven geplaatst is, en de gedaante
heeft van een paauw, een slang, of eenig ander dier. De roeijers worden bestuurd
door een man, die regt op staat, en die zig meestäl van een tak van struiken bedient,
om hunne beweegingen te regelen. Aan den agtersteeven is een canapé, op welke
de eige-
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naar en deszelfs vrienden zig nederzetten, om de avondkoelte te genieten. Het
onderhoud van zodanig een vaartuig kost zeer veel, uit hoofde der fraai geschilderde
of vergulde cieradien, die zeer schoon vernist zyn, en veel smaak aanduiden.
Het was iets opmerklyk voor my (zegt de Heer HODGES) de gelykheid van
gewoonten gade te slaan, die ten opzigte deezer plaisier-vaarten tusschen de
Indiaanen en de inwoonders van het Eiland Taiti plaats grypt. De vaartuigen deezer
Zuidzee Eilanders zyn in veele deelen aan die der bewooners van Indiën gelyk.
Alleenlyk hebben de eilanders, den Oceaan bevaarende, de noodzaaklykheid van
eenen evenaar (outrigger) gevoeld, of die, van twee Piroguën saam te binden, om
niet door den wind omgeworpen te worden. Zy worden ook door Pagajers
voortgeroeid, en mede door een man, met een tak in de hand, bestuurd, die, even
als die van den Mour-Pounky, veele gebaarden met de handen maakt, en vertellingen
doet, om zyne roeijers te vervrolyken en aan te moedigen.’
Wy twyfelen niet, door het gegeevene berigt en de aangetoogene voorbeelden,
aan dit Werk regt gedaan en den leeslust tot hetzelve uitgelokt te hebben.

Lotgevallen der Fransche Veroveraars in Egypte. Uit hunne
eigenhandige Brieven vertaald. Met een Mameluk te paard. Te
Amsterdam, by Wynands, Lardé, Brave, Briët, en voorts alomme,
1799. In 8vo. 167 bl.
De Tocht van BUONAPARTE na Egypte is, onder de veelvuldige en groote
Gebeurtenissen van deezen tyd, zeker een der raadzelagtigste en opmerklykste.
Alles, wat tot een recht verstand van denzelven kan strekken, verdient geleezen te
worden. Geene bescheiden zyn aanneemelyker, dan die uit de pen vloeiden van
daadlyk in dit bedryf betrokkene Persoonen. Als zodanigen komen hier voor een
aantal van één en dertig Brieven, door Persoonen van hoogeren en laageren rang,
by derzelver aankomst en eerste verblyf in Egypte, op eene gemeenzaame wyze
geschreeven. Naar luid des Voorberigts, zyn ze door Turksche en Engelsche
Schepen onderschept, opgevangen, en op last van het Engelsch Ministerie, in
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het oorspronglyk Fransch, aan het nieuwsgierig Publiek, door den druk medegedeeld.
Derzelver egtheid verondersteld zynde, waar aan wy nogthans, misschien, mogen
twyfelen, bevatten verre de meesten klagten van misnoegden, die, by de aankomst
in Egypte, zich in hunne verwagting te leur gesteld vonden, en ontmoetingen hadden
van geen zo aangenaamen aart, als hunne verbeelding zich by voorraad gevormd
hadt. Weinig of niets weezenlyks, buiten 't geen wy reeds te over wisten uit de
Nieuwspapieren, komt in deezen Bundel Brieven voor; en zo is het ook gesteld met
een Aanhangzel, uit tien Stukken bestaande.
Indien deeze Vertaaling uit het Fransch gedaan zy, dan moet de Vertaaler wel
zeer in het Hoogduitsch gewoon zyn te denken en te schryven; Nederduitsch althans
is het op veele plaatzen niet. En hebben wy, in de Brieven, behelzende een Berigt
van den Zeeslag in de Bey (dus gelieft de Vertaaler het woord Baai te schryven,)
van Abukir, niet kunnen nalaaten, by eene zo droeve gebeurtenis, te lachen over
de vreemde en onverstaanbaare bewoordingen, gebezigd om zaaken, die tot de
Zeevaard en de Schepen behooren, uit te drukken. Een Plaatje, daar van gegeeven,
zou een Pendant hebben kunnen opleveren van den gekleurden Mameluk, of, gelyk
'er onder staat, Mameloek te Paard.

Eduard. Door John Moore, M.D.
- Dicimus autem
Hos quoque felices, qui ferre incommoda vitae,
Nec jactare jugum, vitâ didicere magistrâ.
JUV.

Naar den Tweeden Druk uit het Engelsch. Iste Deel. Te Amsterdam, by
J. Yntema en Zoon, 1799. In gr. 8vo. 335 bl., behalven een Voorbericht
van VIII bl.
Eene goede Vertaaling van een welopgesteld Boek kan niet dan aangenaam zyn
voor elken leesgierigen, die het oorspronglyke van 't zelve niet verstaan kan. Wy
durven dus onze Landgenooten vergast rekenen met de Nederlandsche Vertaaling
van den Eduard door Dr. JOHN MOORE, een' Man, die zich door een voorig Werk,
getyteld: Beschouwing der Maat-
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schappy en Zeden in Frankryk, Zwitzerland, Duitschland en Italie, reeds de
algemeene goedkeuring heeft verworven. Men verwachte in den hier aangekondigden
Roman geene bovenmenschlyke charactertrekken, geene onnatuurlyke en
wonderbaare gebeurenissen, geene zoogenoemd Sentimenteele razernyën, enz.;
neen! schetsen van 't menschlyk hart, aan menschenkennis en ondervinding getoetst;
verstandige aanwyzing van 't goede in deugd- en mensch-lievende characters;
vernuftige naspooring en vermelding van 't voordeelige, 't geen in sommige
oogenschynlyk slechte characters dikwerf is aan te treffen; bevallige vermenging
van ernst en boert, en volgeestige gisping van veele daaglyksch voorkomende
gebreken en wandaaden: ziet daar, 't geen dit Boek voor allen, wien 't om vordering
in menschwaardige hoedanigheden te doen is, niet dan belangryk kan doen zyn.
‘Het historisch’ (dus spreekt de Vertaaler in 't Voorbericht, en wy maaken deze
zyne woorden tot de onze) ‘of zoogenaamd historisch gedeelte van deezen Roman
moet men niet beschouwen als het voornaamste. Ver van daar, is het eigenlyk niet
meer dan de lyst; de schildery, in die lyst vervat, bestaat uit de characters, die ten
tooneele gevoerd, de aanmerkingen, welke over die characters en de gedragingen
der menschen gemaakt, en de gevoelens en grondregels, welke den Leezer ingedrukt
worden. Alles te samen dient om liefde tot braafheid, edelmoedigheid, weldaadigheid,
voorzichtigheid, naarstigheid en werkzaamheid in te boezemen; om verwaandheid,
laagheid, schurkery, gierigheid, vadzigheid en ledigloopen aan rechtmaatige
verachting over te geeven; om der jeugd mistrouwen van zichzelven en omzichtigheid
omtrent anderen in te prenten, en haar behoedzaam te maaken omtrent die kleine
onvolmaaktheden, welke, uit eene levendige geäartheid voortkomende, dikwyls als
aartigheden beschouwd worden, maar, niet in tyds verbeterd, niet zelden verbasteren
tot grove gebreken, of ten minsten in groote gevaaren wikkelen.’
Wy zouden onze Leezeren tans een weinig nader met het hoofdonderwerp van
dezen Roman behooren bekend te maaken, ware het niet, dat wy reeds in ééne
onzer Letteroefeningen een klein gedeelte van denzelven, onder het Mengelwerk,
geplaatst hadden: wy bedoelen onze Letteroefening voor 1799, No. 12, Mengelwerk,
pag. 499, alwaar, onder het opschrift: Voorbeeldig werkzaam medelyden van een
menschlievend gemoed, de drie eerste Hoofdstukken van dit Boek voor 't grootste
gedeelte zyn overgenomen, en waarïn de afkomst van den Held dezes Romans,
zyne jeugdige, schoon onbeschaafde, charactertrekken, (waarvan oprechtheid,
rondborstigheid, en erkentlykheid van genootene weldaaden, de voornaamsten
zyn,) en zyne aanstaande opvoeding by den Heer Barnet,
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zoo wel als de geaartheid van dien zonderlingen Man, en van zyne achtingwaardige
Echtgenoote, vermeld worden Wy zullen dus allen hierby voegen, dat de weldaaden,
die Eduard, vooral door toedoen van Juffrouw Barnet, verkrygt, alzins aan hem
besteed zyn; zoodat de beschaafde en voortreffelyke opvoeding, die hy geniet, by
de voordeelige toeneeming zyner verstandlyke vermogens, ook allengs medewerkt,
om zyn jeugdig hart te verëdelen: waarom hy, als een voorbeeld voor jonge lieden,
de beste aanpryzing verdient.
Voor het overige is deze Roman in eenen zeer bevalligen en onderhoudenden
styl geschreeven, die in de Vertaaling zeer wel bewaard is. De achtingwaardige
MOORE doet eenige persoonen ten voorschyn treeden, voorzien van onderscheidene
geäartheden; intusschen zorgt hy zeer verstandiglyk, door de vereerende beschryving
der deugdlievende handelingen van sommigen derzelven, zoo wel als door het ten
toon stellen van de slechte hoedanigheden van anderen, dat de laatsten geenen
naadeeligen indruk op de zeden zyner Leezeren kunnen maaken.
Ons bestek gedoogt niet, dit gezegde door de vermelding van meerdere
byzonderheden te staaven: wy moeten dus elk, die, 't zy door dit Verslag, 't zy door
de reeds medegedeelde Proeve in het voorleeden jaar, zich opgewekt vindt, om
den braaven Eduard van naderby te leeren kennen, tot het Werk zelven verwyzen,
't welk wy hoopen, dat spoedig door het tweede en laatste Deel zal gevolgd worden.

Fathom en Melvil; door Smollet. Met Plaaten. Den Vyftienden Druk
van het Engelsch vry gevolgd. Iste Deel. In den Haage, by J.C.
Leeuwestyn. In gr. 8vo. 445 bl.
Met gretigheid zetteden wy ons ter leezing van een boek, op welks tytel de woorden
pronken: den vyftienden druk gevolgd; dan naa eenige hoofdstukken doorloopen
te hebben, kwam ons niet meer zonderling voor, 't geen ons echter te vooren uiterst
verwonderd hadt, te weeten: dat 'er eerst zoo spade eene Hollandsche vertaaling
van was vervaardigd; en aan 't einde van 't zelve gekomen zynde, waren wy zelfs
verwonderd, dat een Nederlander, die, in de vertaaling zelve, blyken van
bekwaamheid aan den dag legt, zich hadt verledigd, aan een boek, welks zedenlyk
doel zoo gering is, en 't welk byna niets anders dan eene aanéénschakeling van
listen en schelmeryen bevat, zyne vermogens en zynen tyd ter vertaaling te
besteeden. Eene schets van hetzelve zal het door ons gezegde nader licht byzetten:
De Held dezer historie is een onëcht kind, geboren van eene Engelsche vrouw
die zich, geduurende het veldheerschap van Marlborough, en naa vyf mannen in
éénen veld-
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tocht te hebben verloren, onder de bagaadje der geälliëerden bevondt, en daar den
rol van zoetelaarster speelde. Door eenen Duitschen soldaat Fathom aan zich te
verbinden, gaf zy haar kind Ferdinand insgelyks dien naam. Naa zich nog eenige
jaaren op de slegtste wyze gedraagen, en verscheidene standwisselingen ondergaan
te hebben, waarby zy onder anderen bewerkte, dat de opvoeding haars Zoons door
een' Colonel, zich Graaf van Melvil noemende, op zich genomen wierdt, verloor zy
haaren man, en eenigen tyd daarnaa bereikte zy, langs het slagveld op roof
uitgaande, door een pistoolschot van een Hussaaren-Officier, ook den eindpaal van
haar eigen misdaadig leven. De jonge Fathom, die als Pagie by gemelden Graaf
diende, wist zich kunstig in deszelfs genegenheid in te dringen; en toen Melvil, naa
het einde des oorlogs, weder tot zyne Echtgenoote in Presburg te rug keerde, stelde
hy Fathom op de gunstigste wyze aan dezelve voor. Fathom werdt nu naast den
jongen Melvil, Zoon van meergemelden Graaf, opgevoed, en na de hooge Schoolen
gezonden. Naa hunne wederkomst wist Fathom zich door list en bedriegery, reeds
op zyn twaalfde jaar, by elk bemind te doen worden; vooräl beyverde hy zich, om
by de schoone Sexe in aanzien te geraaken, waartoe zyn uiterlyk gunstig voorkomen
niet weinig bydroeg; zelfs zag de jonge Juffrouw Melvil, die twee jaaren ouder was
dan hy, hem met geene onverschillige oogen aan, terwyl Fathom ook niets
verzuimde, om deze haare genegenheid t'hemwaards aan te kweeken. Reeds op
zyn vyftiende jaar streelde hem het denkbeeld, van, misschien. Schoonzoon van
den Heer Melvil te kunnen worden; dan zyne slimheid leerde hem voorzichtig
handelen, en van dezen wensch voor als nog niets te openbaaren, te meer daar hy
in deze jonge Dame eenige tekens van hooghartigheid en trotschheid bespeurd
hadt, en hiervan daan, dat hy vruchtloos, als van zeer verre, door gesprekken, enz.
de uiting haarer gevoelens jegens hem trachtte uit te lokken; gebruikende hiertoe
zelfs de list, om eene op hem verliefd gewordene Kamenier zyne liefde te betuigen,
en te veinzen, als of hy, alleen voor 't uiterlyke, de Echtgenoot van Juffr. Melvil
wenschte te zyn, om, door haar geld, zyne geliefde Theresia (dus heette de
Kamenier) des te ruimer te kunnen bevoordeelen. Theresia, met dit ontwerp
ingenomen, begon haaren rol met Fathom in 't byzyn van Juffr. Melvil zeer te
verongelyken, in hoop dat hierdoor haare liefde, door hem te willen verschoonen,
zoude kenbaar worden; doch dit heeft mede de bedoelde uitwerking niet. Nu neemen
Fathom en Theresia, om een fonds tot bestaan te vinden, hunne toevlucht tot bedrog
en dievery; Theresia weet zich, door eene der dienstboden tot dievery aan-
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leiding te geeven, al dieper in de gunst der jonge Juffr. Melvil te dringen, en zich by
den diefstal van een paar diamante oorknoppen van verdenking te ontheffen Eenigen
tyd daarnaa verkoos de Graaf, zynen Zoon Adolph, dien hy (echter zonder reden)
van gemelden diefstal en slegt gedrag verdacht hieldt, na Weenen te zenden, om
aldaar op de Academie zyne studiën te voltooiën, en bestemde Fathom, die nu
achttien jaaren bereikt hadt, om hem als makker en medeopzichter te verzellen; 't
welk hy, onder dankbaare betuigingen aan den Graaf, aannam. Naa Theresia
wegens haare aanstaande gedragingen onderricht te hebben, vertrok hy met Adolph
en deszelfs Gouverneur, voorzien van aanbeveelende brieven aan eenige vrienden
van den Graaf. Ook in Weenen voerde Fathom de listigst overlegde schelmstukken
uit, en wist altoos schootvry te blyven; hy verbondt zich aan eenen Speeler Rathkali,
door wiens hulp Adolph byna arm werdt gespeeld. Fathom wydde zich ook aan de
minvermaaken, en wist zich by een' Juwelier, met moeder en dochter, ieder
afzonderlyk, wel te doen verstaan. Door zyne snedigheid wist hy zich uit allerlei
gevaaren te redden, en alles, wat aan zyne laage oogmerken hinderlyk kon zyn, uit
den weg te ruimen.
Naa dan hier twee jaaren lang zynen verwenschten rol meesterlyk gespeeld te
hebben, keerde hy, op last van den Graaf, (die zynen Zoon te rug ontboodt, om
hem na 't leger te zenden, dewyl 'er eene vredebreuk ontstaan was tusschen den
Keizer en den Koning van Frankryk) met den jongen Melvil na huis, wordende zy
beiden door den goedhartigen Graaf, die een al te groot vertrouwen in den eerloozen
Fathom stelde, ongemeen vriendlyk ontvangen. Eenige weeken laater vertrok de
oude Graaf met de beide jonglingen na Heilborn, en plaatste hen, als vrywilligers,
by zyn eigen regiment, om hun alzoo door hunne eigene verdiensten bevordering
te verschaffen. Dit beviel Fathom niet zeer; doch hy toonde zich uiterlyk zeer voldaan,
en wist zich in dezen veldtocht, onder verscheidene voorwendselen, zelfs aan de
minste gevaaren te onttrekken. Ook maakte hy op nieuw kennis met den gemelden
Rathkali, (die te gelyk met hem als vrywilliger diende;) en deze twee wisten door
het spel weder hun fortuin te maaken. Eindelyk beslooten zy, het leger stil te
verlaaten, en, naa Parys eens bezocht te hebben, zich na Engeland te begeeven.
By eene gepaste gelegenheid bragten zy dit besluit ten uitvoer, (hebbende Fathom
Adolph eerst byna van alles beroofd, waarvan hy de schuld op zekeren deserteur
hadt weeten te schuiven;) doch zy verdwaalden, en, meenende na Straatsburg te
gaan, bevonden zy zich onverwacht onder de Fransche voorposten. Nu schoot hun
niets

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

41
over, dan zich als vrywilligers by het Fransch leger aan te bieden, voorgeevende
jonge lieden van aanzien te zyn, en het Oostenryksch leger wegens ondergaane
mishandelingen verlaaten te hebben. Fathom werdt in de bekende actie van Halch
in 't aangezicht gekwetst; nog vóór zyne herstelling werdt het vrede; en onder het
voorwendsel van Parys te willen zien, bekwam hy met zyn' makker Rathkali ontslag
van den dienst. Door eenige gebeurenissen achterdochtig geworden tegen dezen
Rathkali, verlaat hy dien in stilte, met zich neemende een valies, waarin hy zyne
van tyd tot tyd gestolene schatten geborgen hadt; doch, een eind wegs afgelegd
hebbende, dezelven willende naazien, vondt hy daarïn niets dan oude spykers, en
moest dus met slechts twintig ducaaten, en eenig klein geld, zyne reize vervolgen,
dewyl hy, hoe zeer hy dezen diefstal op rekening van Rathkali stelde, (en deze was
ook werklyk de dief) eene terugreize, om dien op te spooren, als vruchtloos
beschouwde. Hy nam dan tegen den avond de reize aan met eenen gids, en, naa
door denzelven, des nachts, in een bosch, waar zich een aantal struikroovers
bevondt, onder een akelig onweder verlaaten te zyn, bereikte hy echter ongemoeid
een boerenhut, alwaar hy zich ter rust meende te begeeven. Dan dit was indedaad
een verzamelplaats van Roovers, en hadt hy zich niet gered, met een door hem
dáár gevonden lyk in zyne plaats te bedde te leggen, zyn dood was zeker geweest;
nu ontkwam hy het gevaar met eene beurs vol ducaaten, een goud horologie en
eenen diamanten ring, en kwam eindelyk binnen de muuren van Parys. Hier deedt
hy zich voor als Graaf van Fathom, huurde een' bediende, en, daar hy de Fransche,
Hoog- en Nederduitsche, en Engelsche taalen sprak, werdt hy reeds in de eerste
herberg voor een man van groot aanzien gehouden. Ook hier zoekt hy weder zyn
fortuin met speelen; doch ongelukkig wordt hy omtrent naakt uitgekleed, door eenen
op valsch speelen zeer afgerichten Engelschman, van wiens geld hy gedacht hadt
zich meester te maaken. Gewoon zich in allerlei toestanden best mooglyk te redden,
vermomde hy zich door een' pleister aan 't oog, ging afgelegen woonen, boodt zich
(daar hy eene zeer goede viool speelde) by den Directeur van de Opera aan, en
werdt als muzikant geplaatst. Eenigen tyd laater wist hy het vertrouwen te winnen
van eenen ongelukkigen Spanjaard, die, als een Persiaan gekleed, met hem in een
zelfd huis woonde. Deze man, zeer eenzaam en onbekend leevende, hadt zyne
aandacht gewekt. Fathom wist hem zoo verre te brengen, dat hy hem zyne
levensgeschiedenis (die ook in dit boek vermeld wordt) en eene menigte juweelen,
ter waarde van omtrent tweeduizend kroonen, toevertrouwde. Fathom
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vertrok met dezen buit stil na Engeland; laatende den Spanjaard in diepe armoede,
en de dochter zyns huiswaards, die hy verleid en bezwangerd hadt, in den akeligsten
toestand achter. Van Canterbury na London reizende, werdt hy voor zyne
reisgenooten, die hem onkundig wegens land en taal achtten, het voorwerp van
spotterny en verachting; zelfs kwam hy in verdenking van de oudste Zoon des
zoogenaamden Pretendents Eduard te zyn, werdt door één' dier reisgenooten aan
het eerste Dorp gearresteerd, en voor den Rechter gebragt; doch een Edelman, die
verklaarde, den jongen Stuart meer dan eens in Parys te hebben gezien, en dat
deze vreemdling geenzins de vermeende persoon was, benevens een verdichte
brief van Fathom's Moeder aan hem geschreeven, deeden hem van dit netelig geval
met glans afkomen. Voorts wist hy op reis een onschuldig meisje, Leonora geheeten,
aan zich te boeiën, en door de laagste streeken op haare deugd te triumpheeren.
Hy hervindt Rathkali, verbindt zich op nieuw met dien onwaardigen, en zy smeeden
te samen de laagste ontwerpen. Fathom verlaat de verleide Leonora, welke, eindelyk,
door wanhoop van haare zinnen beroofd, in een dolhuis te Bedlam geraakt. Nu
treedt Fathom als een gewaande Graaf voor den dag, krygt, door toedoen van den
Edelman, die hem uit zyn arrest hadt gered, den toegang tot de voornaamste huizen,
en weet zich weldra door geheel London te doen bewonderen. Tot instandhouding
zyner beurs, dreef hy nu met Rathkali (die een zeer bekwaam en bevallig
Diamantzetter was) handel in valsche Juweelen, wist slegte Vioolen voor de beste
Cremoonsche te verkoopen, en behaalde, door dergelyke bedriegeryen meer,
aanzienlyke voordeelen. Schoon andere gelukzoekers hem, wegens het onbepaald
vertrouwen, 't welk alöm in hem gesteld werdt, met afgunst beschouwden, en zyn
geluk trachtten te ondermynen, wist hy door zyne list, en de hulp van Rathkali, alle
die poogingen te verydelen. Ongestoord en ongestraft ging hy dus eenigen tyd voort
in zyne guiteryën, stapelde ondeugd op ondeugd, wist, onder anderen, geduurende
zyn verblyf by zekeren Edelman, die even buiten London zyn landgoed hadt, deszelfs
Dochter Celinde, op de doortraptste wyze, tot voldoening aan zynen wellust over
te haalen, en haar eindelyk, om van de verwytingen van dit misleide meisje verlost
te worden, tot den drank te verleiden: zoodat deze ongelukkige, naa door hem in
den grond bedorven te zyn, vervolgens in een hoerhuis geraakte. Even snood
gedroeg hy zich daarnaa, staande zyn verblyf by de wateren van Bristol: menige
vrouw, menig meisje wist hy tot ontucht over te haalen, waartoe hy te beter
gelegenheid vondt, dewyl hy, eenige kundigheden in
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de geneeskunde hebbende laaten blyken, hier weldra de voordeelige waardigheid
van Doctor bekwam, overäl als zoodanig geraadpleegd werdt, en langs dien weg
den vryen toegang by menige Schoone verwierf. Zekere Mevrouw Trapwel, met
welke hy eenen ongeöorloofden minnehandel dreef, hadt hem echter verschalkt,
dewyl men hem by deze vrouw, die, met voorkennis van haaren man, belangshalve,
zich der ontucht wydde, op een ongunstig tydstip betrapte: want behalven dat hy
door dit toeval van sommigen zyner voorige vrienden werdt verlaaten, wikkelde
hetzelve hem in een kostbaar rechtsgeding, en hy werdt verwezen in eene boete
van vyftien honderd ponden sterlings, ten voordeele van den beledigden. Echtgenoot.
Zyne middelen niet toereikend zynde ter betaaling dezer aanzienlyke boete, geraakte
hy in hechtenis, waaruit hy zich, ondanks verscheide listige poogingen, niet redden
kon; tot dat hy eindelyk Rathkali de belofte weet af te persen van hem te zullen
redden. Het is op dit tydstip, dat het slot des eersten Deels Fathom gevangen laat,
terwyl een volgend boekdeel (welks uitgave tegen over den tytel spoedig beloofd
wordt) de verdere lotgevallen van dezen bedrogvollen gelukzoeker zal vermelden.
Schoon de goede Graaf Melvil, die den snooden Fathom met allerlei onverdiende
weldaaden overlaadt, en de jonge Graaf Adolph, die, zonder misnoegen of
wraakzucht, de grootste vernederingen en veröngelykingen van Fathom ondergaat,
Characters zyn, die zedenlyke waarde bezitten, en hunne bedryven dus
leezenswaardig zyn, schroomen wy, echter, niet te zeggen, dat wy dit boek zeer
gevaarlyk achten voor onze jeugdige Landgenooten, dewyl het toch hoofdzaaklyk
de levensgeschiedenis bevat van eenen persoon, waarvan de maaker des boeks
zelf betuigt: ‘indedaad, alle de ontwerpen van onzen held waren zoo verstandig en
behendig ingericht, dat, om zoo te spreeken, elk boevenstuk, 't welk hy uitvoerde,
(*)
een' schitterenden luister te meer over zynen goeden naam verspreidde .’ Vooral
noemen wy de uitgave van 't zelve dáárom gevaarlyk, dewyl wy eenen tyd beleeven,
waarïn ligtzinnigheid en onkuischheid haaren met klatergoud blinkenden, doch
indedaad yzeren, scepter langs zoo meer opheffen, en de harten onzer Jonglingen
met geweld schynen te willen vermeesteren. En hieröm meenen wy de Bataafsche
Vaders en Moeders te moeten aanspooren, om, zoo veel hun mooglyk is, te zorgen,
dat dergelyke boeken door hunne kinderen niet geleezen worden; de naavolging
toch van de minste der laaghartige trekken van den misdaadigen Fathom zoude de
voor verleiding ontvangbaare bar-

(*)

bl. 184.
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ten hunner Zoonen bezoedelen; het wel gelukken van de eerste misdaad zoude
hen veelligt tot eene tweede en derde aanmoedigen, en hen eindelyk onherstelbaar
verlooren doen gaan!

Saintfar en Sophia, of de onverwachte Wedervinding; Tooneelspel.
Gedeeltelyk gevolgd naar eene Fransche Vertelling van den Heer
de la Dixmerie, door A.M. onder de Zinspreuk: Kunst wordt door
Yver aangekweekt. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1799. In
8vo. 87 bl.
Saintfar, een Officier, by zyne aankomst te Nantes, door den gastvryen de Valmont
(die op 't eerste gezicht behaagen in hem vondt) genoodigd zynde, om, geduurende
zyn verblyf aldaar, by hem intrek te neemen, bemerkt Hortensia, de Dochter van
den Heer de Valmont, by het inkomen van Saintfar, dat hy dezelfde Officier is, die
haar, toen zy nog op het land (alwaar zy als een landmeisje, onder den naam van
Sophia, opgevoed was) haar verblyf hieldt, zyne liefde betuigd hadt; en daar hy
eensklaps bevel gekreegen hadt, om met zyn Regiment te vertrekken, zonder tyd
te hebben, om van Sophia mondlyk of schriftlyk afscheid te neemen, meende zy,
dat hy haar ontrouw geworden was: te meer, dewyl zy naa dien tyd niets van hem
gehoord hadt. Zy ontdekt dit aan haare Moeder, en betuigt Saintfar niet te willen
zien. Mevrouw de Valmont houdt haar de onmooglykheid voor, van zich, geduurende
eenen onbepaalden tyd, dat Saintfar by haar in huis zoude zyn, schuil te houden,
pryst haar bedaardheid aan, raadt haar, zich door kleeding en kapsel zoo veel
mooglyk te vermommen, dien middag aan tafel te komen, en naa den maaltyd
Saintfar tot een gesprek met haar gelegenheid te geeven, dan te zien, hoe hy zich
omtrent haar gedraagt, en hiervan haare Moeder verslag te doen. Saintfar, naa
Hortensia aan tafel gezien te hebben, heeft haare gelykende trekken met Sophia
bemerkt, en is daarover in tweestryd met zich zelven. Hortensia laat vervolgens
theegereedschap binnen brengen, en komt by Saintfar in de kamer: de Officier treedt
in een gesprek met Hortensia, en deze weet hem inmiddels te toetsen, zeggende:
dat het gerucht loopt, als of hy zekere Sophia verlaaten hadt. Saintfar verdedigt zich
daaromtrent, en betuigt haar, dat, schoon hy geene gelegenheid gehad heeft om
in al dien tyd aan Sophia te schryven, hy haar echter nog als te vooren bemint, en
reeds, by zyne aankomst te Nantes, eenen brief aan haar, door zynen braaven
Knecht Comtois, hadt afgevaardigd, waarin hy haar zyn hart en bezittingen, die sints
eenigen tyd vry
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wat waren toegenomen, aanboodt. Hortensia betoont zich zeer deelneemende in
dit geval: en daar Comtois te rug is gekomen, blyft zy op haar eigen verzoek den
uitslag van zynen last aanhooren. Comtois meldt aan zynen Heer, dat hy niets te
weeten hadt gekreegen; dewyl Sophia reeds sints lang op 't onverwachtst met haare
Tante 't land verlaaten hadt. Dit ontstelt Saintfar; doch Hortensia belooft hem haare
hulp tot verder onderzoek, pryst hem geduld aan, en Saintfar, die tegen den avond
by den Oversten van het Regiment genoodigd was, neemt zyn afscheid. Mevrouw
de Valmont, alles beluisterd hebbende, komt by haare Dochter; en daar Hortensia
toevallig aan Saintfar gezegd hadt, dat Sophia misschien het land zoude verlaaten
hebben, om zich in den dienst of het gezelschap van de eene of andere Dame te
verbinden, raadt zy Hortensia, zich den volgenden dag ziek te houden, om Saintfar
wegens haare afweezigheid geenen achterdocht te geeven; en wil, dat Agatha, de
Kamenieraan welke het geheele geval bekend was, aan Saintfar zal zeggen, dat
zy wegens eenig verschil den dienst van Mevrouw de Valmont moet verlaaten;
terwyl Hortensia dan haar voorig landgewaad zoude aantrekken, en veinzen in den
dienst van Mevrouw de Valmont gekomen te zyn. Saintfar, die, volgends afspraak,
van Agatha vernomen hadt, dat zy den dienst verlaaten moest, en een aartig
landmeisje, die veel op Hortensia geleek, reeds in haare plaats was aangenomen,
herinnert zich het gezegde van Hortensia, en neemt, op raad van Comtois, voor,
om, zo dit meisje zyne Sophia mogt zyn, haar zyne hand op nieuw aan te bieden.
De vermomde Hortensia komt nu in haaren dienst, en Saintfar, haar ziende, herkent
in haar zyne Sophia. Hortensia, Saintfar nu als voor 't eerst veinzende weder te
zien, speelt haaren rol meesterlyk, en toont zich zeer vergramd op hem; hy
verontschuldigt zich, en bidt haar om Mevrouw de Valmont voor den dienst te
bedanken; doch zy slaat dit af, en laat hem alleen. Mevrouw de Valmont ondervraagt
nu haare Dochter, of haar het gedrag van Saintfar van dien aart is voorgekomen,
dat zy hem haar hart begeert te schenken; en dit door Hortensia met ja beantwoord
zynde, plaatst haare Moeder, naadat zy Saintfar by zich heeft laaten noodigen, zich
aan het Toilet, en Hortensia maakt toebereidselen om haar te kappen: wanneer
Saintfar inkomt, en zich tegen de diensten van zyne gewaande Sophia wil verzetten.
Mevrouw de Valmont toont zich zeer daarover verwonderd; Saintfar ontdekt haar
zyne eisschen op het hart van Sophia; doch Hortensia weigert hem in 't eerst gehoor
te geeven; hy smeekt haar eindelyk op zyne knieën hem te hooren, en aan zyne
oprechte wenschen te voldoen. Nu kan Hortensia het niet langer uithouden; Mevrouw
de Valmont ontdekt alles aan Saint-
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far, en maakt ook haaren verwonderden man, die, van dit alles onbewust, voor
eenige dagen op reis was gegaan, en thans onverwacht te rug komt, met het
voorgevallene nader bekend; Saintfar ontvangt Hortensia uit de hand van den Heer
de Valmont, en dus worden de twee gelieven op de verrassendste wyze veréénigd.
Dit maakt den inhoud van dit Tooneelstukje uit, 't welk ons niet onbevallig is
voorgekomen. Aan het gros onzer hedendaagsche jonge meisjens zal het,
waarschynlyk, niet zeer bevallen; den raad eener verstandige Moeder zich ten nutte
te maaken, dit is, althans in het stuk van liefde, by dezelven niet zeer in den smaak;
door zich aan het uitwendige te ligt te verslaaven, eigen verkiezing te volgen, en
den welmeenendsten ouderlyken raad als niets te achten, vinden zich veele meisjens,
althans in deze dagen, waarïn zich de verleiding, ter bereiking haarer oogmerken,
onder de bevalligste gedaante weet voor te doen, veeltyds als het te laat is, deerlyk
bedrogen. Dat dan de braave Hortensia in dezen haar voorbeeld zy; opdat zy
voortaan behoedzaamer worden in het schenken van haar vertrouwen aan
jonglingen, die door hunne schoonheid, kleeding of listige vleitaal, haar aan zich
poogen te verbinden; en dat ook de Officier Saintfar aan anderen van zynen stand
leere, hoe verre eene deugdzaame en standvaste liefde gelukkige gevolgen heeft,
boven de slechts oogenbliklyke vermaaken eener overwinning, die den overwinnaar
niet zelden met wroeging vervult, terwyl de overwonnene dikwerf het rampzalig
slagtoffer haarer ligtgeloovigheid wordt. Om deze gewigtige doeleinden te
bevorderen, arbeidde de gryze MAAS aan dit Stukje; en wy wenschen dat dezelven
door dezen zynen letterärbeid eenigzins bereikt mogen worden!

Merkwaardige Voorbeelden ter bevordering der kennis van de
Zielvermogens der Dieren, voor de meer gevorderde Jeugd en
weetgierige beminnaars van Dieren, verzameld, gerangschikt en
verklaard, door joh. gottl. trimolt. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Amsterdam, by W. van Vliet, 1799. In 8vo. 184 bl.
Dit Stukje is verdeeld in acht Hoofdstukken, in welke gehandeld wordt over de zielen
der Dieren, hunne gewaarwordingen, derzelver denkbeelden, hunne
opmerkzaamheid, hunne verbeeldingskragt, hunne leerzaamheid, derzelver taal,
en eindelyk over de schranderheid der Dieren. De Schryver bewyst zeer voldoende,
dat de Dieren zielen bezitten, en bepaalt, op eene leerzaame en leezenswaardige
wyze, door een aantal voorbeelden van allerleyen aard, hoeverre
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hunne verstandelyke vermogens reiken, en waar in zy voornaamelyk, in vergelyking
van waarlyk redelyke wezens, te kort schieten. Hoe wonderbaarlyk ook zommige
daaden van Honden, en van eenige andere Dieren, schynen, zo betoogt de Schryver
echter voldoende, in het slot van zyn Werkje, dat men hun niet wel een verstandig
nadenken kan toekennen, zelfs niet aan die Dieren, die het meest naar den mensch,
zo in gedaante als in verstandige werkingen, gelyken, naamelyk de Aapen. Ten
blyke hiervan haalt hy het voorbeeld der laatstgenoemde schepzels aan, die, wanneer
zy een door de Wilden achtergelaaten vuur vinden, zich hartelyk over de schoone
vlam verheugen, en daar vrolyk rondom springen, tot dat het geheel is uitgebluscht,
wanneer zy bedroefd heenen gaan, zonder 'er om te denken, om het vuur, door de
rondomliggende takken, te onderhouden. ‘Dat in hen (zegt eindelyk de Schryver,
bl. 175,) geene redelyke ziel werke, ziet men ook zeer duidelyk uit de volgende
Anecdote: Zeker ryk man hield, voor zyn vermaak, een Aap na, die zich dikwerf
naar het venster begaf, en een Advocaat, welke daar tegen over woonde, aan zyn
lessenaar zag werken, schryven, en ook nu en dan oude papieren aan stukken
scheuren. Toen de Advocaat eens was uitgegaan, en het vertrek, waar in hy
arbeidde, had opengelaaten, klom de Aap, door nieuwsgierigheid gedreeven, daar
in, en verscheurde, uit blinde zucht ter naarvolging, alle de papieren, die op tafel
lagen, terwyl hy zekerlyk niet denken kon, dat hy hier zo menig moeijelyk en nuttig
stuk werks, van dien man, op eenmaal vernietigde. De Advocaat betrapte hem, toen
hy juist midden in zyne bezigheid was, en begon naar hem te slaan: maar spoedig
vluchtte de Aap weder ten venster uit. De bedroogen Advocaat dacht thans op
middelen, om den Aap een nog ergeren trek te speelen, en koos daar toe het
volgende. Toen hy merkte, dat de Aap aan zyns meesters venster stond, en
opmerkzaam naar hem keek, begaf hy zich insgelyks aan het venster, en schoor
zich, voor zyn oogen, herhaalde reizen de baard. Eindelyk lag hy het scherpe
scheermes, met het overige goed, tot scheeren noodzakelyk, neder, vergat niet het
venster te openen, en ging heen. De geprikkelde nieuwsgierigheid en de zucht tot
naarvolging werkten op den Aap zo sterk, dat hy geen oogenblik wagten kon: hy
klom het venster weder binnen, zeepte zich het aangezicht in, nam, zonder verder
overleg. het scheermes in de hand, sneed zich de keel af, en werd dus het slagtoffer
van zyn onverstand.’
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Kleine Natuurlyke Geschiedenis voor de Jeugd, door H.J.
Beusekamp. IIIde Deeltjen. Te Zutphen, by H.C.A. Thieme, 1799.
In gr. 8vo. 114 bl.
In dit Stukje worden tweeëndertig grootere en kleinere Dieren, op geene onaartige
en voor Kinderen zeer geschikte wyze, beschreeven; terwyl dezelve ook op zes
Plaaten, met hunne natuurlyke kleuren, vry duidelyk worden afgebeeld. Aangaande
zulke Dieren, die door zommige byzondere eigenschappen aanmerkenswaardig
zyn, vindt men hier nog al leezenswaardige berichten: by voorbeeld, ten opzichte
van dien Kever, die gewoonlyk een Doodgraver wordt genoemd, vindt men het
volgende, op bl. 111. ‘Wilt gy de Doodgravers zien werken, werpt dan maar een
dood diertjen in uw' tuin: zo dra het begint te stinen, zullen de Doodgravers, die zeer
goed ruiken kunnen, terstond komen, misschien zullen 'er wel meer dan twee komen,
want doorgaans helpen zy malkander. Is de grond, waar op gy het diertjen gelegd
hebt, niet los of diep genoeg, dan zullen zy onder dat diertjen kruipen, hetzelve op
hun rug neemen, en naar eene plaats draagen, die hun beter behaagt. - Als nu het
diertjen is ter plaatze, daar zy het begraaven willen, dan weeten zy de aarde onder
dat diertjen weg te werken, zo dat het diertjen in de kuil, die zy onder hetzelve
maaken, moet nederzinken. Gy moet niet denken, dat gy de Doodgravers wel eens
zoudt kunnen bedriegen, met zulk een diertjen aan een touwtjen zo op te hangen,
dat het wel op de aarde lag, maar niet zinken kon, of gy moest zorgen, dat het
paaltjen, waar aan gy het touwtjen gebonden had, zo vast stond, dat zy het niet
konden loskrygen: want als het touwtjen slegts aan een klein in den grond gestoken
stokjen gebonden was, dan zouden zy al spoedig zien, wat hun hinderde, en zo
lang in den grond, onder het stokjen, woelen, tot dat het omviele. Als 'er niets is,
dat hun hindert, dan kunnen vier Doodgravers, in ruim één uur, eene Muis zodanig
begraven, dat 'er niets meer van te zien is.
Wanneer alles is afgedaan, het dier begraaven, en de eijeren by hetzelve gelegd,
dan komen zy, in eene ellendige gedaante, wederom te voorschyn, vol met myten
of luizen, zo dat men hen niet voor dezelfde Kevers zou aanzien. Denkelyk zyn zy
dan voor deeze Kevermyten, het geen een dood diertjen voor hun geweest is.’
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Praktyk des Bybels, of het Zedekundig Onderwys der Gewyde
Schriften. Iste Deels, 1ste en 2de Stuk. Te Amsterdam, by C.
Covens. In gr. 8vo., te zamen 597 bladz.
De Schryver van dit Werk heeft goedgevonden zynen naam te plaatzen, niet op
den titel, maar aan het einde eener korte Voorreden. Hy is de Eerw. W.A. VAN VLOTEN,
van wiens Vertaaling, Omschryving en Opheldering des Bybels, in voorige Deelen
van dit Maandwerk, meermaalen bericht is gegeven. Hy begint hiermede de vervulling
van het geen hy by den aanvang van zynen arbeid over den bybel beloofde, om het
(*)
nuttige te willen ontwikkelen, zo dra hy het ophelderende ten einde gebragt hadt .
De vervulling van deeze belofte verdient gewisselyk den dank van alle rechtschapen
Christenen, uit hoofde van het oogmerk des Schryvers. Niet alleen de eigenlyk
Zedekundige Voorschriften van dit Godlyke Boek behelzen eene Leer, welke die
van alle wysgeerige Schoolen der Heidenen verre overtreft, gelyk zelfs door de
(†)
bescheidensten onder de ongeloovigen niet ontkend wordt; maar ook de
Geschiedkundige Verhaalen vloeien over van nuttig onderwys, aangaande de
bestuuring der Voorzienigheid, den voortgang van Gods Openbaaringen, de gevolgen
van Deugd en Ondeugd, en den regel, welken de mensch behoort te volgen, om
der waare gelukzaligheid deelachtig te worden. Dit alles te ontwikkelen, is de
bedoeling des Schryvers. Zyn Werk, zegt hy in de Voorreden, ‘is op-

(*)
(†)

Voorreden aan het begin.
Om de breedvoerigheid eener omschryvinge te vermyden, gebruik ik dit woord, zonder daarin
iets haatlyks te bedoelen. Rec.
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gesteld, in de eerste plaats, voor hun, die niet verlangen naar een aantal leeringen,
maar een geheel, uit de gewyde schriften, die, zo veel doenlyk is, het
menschlievende, het wyze, in 't Gods plan begeren intezien, en zich niet
vergenoegen, met eene betragting der godzaligheid, welke de ziel alleen vormt voor
eenen toekomstigen staat; het is een zeer gewigtig oogmerk, warom de hemelsche
Vader vooral eene Openbaring mededeelde, op dat wy door hare voorschriften,
geduurende dit leeven .... ook tot de zodanigen zouden gevormd worden, die ... tot
roem der Godheid leefden, doordien zy die uitneemende kragt, en den invloed der
Godsleere daarin, voor elk in hun gedrag deden opmerken ... Daarby is 't nuttige
onderwys, 't gene ik uit den bybel ontleene, in de tweede plaats, voor de zulken
ingericht, die zo veel eerbied voor dezen bundel hebben, dat zy hunne openbare
belydenis, godsdienstig stelzel, praktyk der godzaligheid, geduurig aan den bybel
toetzen,’ enz. ‘Ik ben vermeten genoeg u te zeggen,’ leezen wy wat verder, als gy
(*)
deze bladeren ook bepeinst, en door de beoeffening beproeft, dat gy 'er veel meer
nuttigheid uit zult trekken, dan 'er wel in ontwikkeld voorgedragen is.’
Op de Voorreden volgt eene Inleiding tot de Zedenleer des Bybels. In de Voorreden
zegt de Schryver daarvan: ‘Wat ik door praktyk des Bybels versta, heb ik in eene
uitvoerige Inleiding duidelyk tragten te maken.’ Maar wat verder: ‘Ik heb beknopt
moeten zyn zo veel als de duidelykheid veroorloofde, dat kon in de Inleiding niet
zyn, die natuurlyk donkerder moeste zyn, en voor allen niet geschikt is.’ - Waarom
moest dan deeze Inleiding donkerder zyn dan het overige? Wanneer iemand duister
schryft, moet dit voortkomen, of uit de natuur van het onderwerp, of daaruit, dat het
den Schryver zelven mangele aan duidelyke en klaare denkbeelden van het geen
hy eigenlyk zeggen wil, of uit haast en onachtzaamheid in het opstellen. Den tyd
had de Eerw. VAN VLOTEN, zo wy hoopen, aan zichzel-

(*)

Het is my eenigzins twyffelachtig, of de Schryver met dit woord den Bybel dan zyn eigen werk
bedoele; de zamenhang schynt meest voor het laatste te pleiten. Rec.
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ven, en behoefde hy zich niet meer te haasten dan hy goedvond; achteloosheid, of
gebrek aan duidelyke en klaare denkbeelden, zal hy, waarschynelyk, niet liefst
erkennen. In het onderwerp zelve kunnen wy ook niets vinden, dat zoveel
duisterheids behoefde te veroorzaaken. De Zedeleer van den Bybel is immers geen
zo afgetrokken stuk, geen stuk, tot welks bevatting zo groote geleerdheid, zo
diepzinnige bespiegeling, of een zo hoogvliegend vernuft, wordt vereischt, wanneer
een kundig en geoefend Schryver of Spreeker zich benaarstigt omze klaar en
eenvoudig voor te stellen. Waarom, vraagen wy, derhalven, nogmaals, moest deeze
Inleiding toch donkerder zyn dan het overige? Dat zy het is, erkennen wy: ten
minsten, zy is het voor ons. Doch misschien behooren wy tot de zulken, voor welken
zy niet geschikt is. Want na eene herhaalde leezing moeten wy bekennen, dat zy
op veele plaatzen ons duister is. Somtyds verbeelden wy ons eenig licht te zien;
maar wanneer wy daarby den draad van des Schryvers redeneeringe meenen te
vatten, verdwynt het licht, en de draad ontglipt onze grypende handen, tenuesque
recedit in auras. De gunstige Leezer gelieve ons dus niet kwalyk te neemen, dat wy
van deeze Inleiding hem geen naauwkeurig of volledig bericht kunnen geeven. Wat
wy 'er in opgemerkt hebben, willen wy hem gaarne zeggen.
De Inleiding bestaat uit drie Hoofddeelen. Het eerste heeft tot opschrift: Hare
Eigenschappen, (t.w. der Bybelsche Zedenleere). Na eenige aanmerkingen over
het gewicht eener goede Zedenleere, en het gebrekkige der oude wysgeerige
stelsels, welk eene buitengewoone verlichting moest doen wenschen, komt de
Schryver tot de, het zy waare, het zy voorgewende Openbaaringen, tot de
noodzaaklykheid van het onderzoek der vraage: Zou de Openbaring der Christenen
de beste, de onfaalbaare zedenleer in zich bevatten, welke de behoeften van den
vernuftigen deugdminnaar vervullen kan? bl. 4. - De Schryver schynt toe te staan
(schoon hy het niet uitdrukkelyk zegge) dat het ‘egte en alleen redelyke begrippen
moeten zyn, die in dit geopenbaarde stelzel geleeraardt worden.’ Maar dan vloeit
hieruit, bl. 5, eene andere vraag: Moet de Openbaring noodwendig zulke begrippen
aan de hand geven, welke vrugteloos elders opgezogt worden, en die voor de
zedelykheid daarenboven kragtiger zyn, dan alles, wat in dit opzicht ons bekend
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is? - Door begrippen verstaat hy ‘zulke leerstellige denkbeelden, die wel niet lynrecht
beoeffenende zyn, maar nogtans van zulk een invloed op de beoeffening, dat ze
onontbeerlyk zyn.’ Hier stuit hy terstond voor de vraag: ‘Moet 't leerstellige met 't
beoeffenende altoos onafscheidelyk verbonden worden?’ Na eenige historische
aanmerkingen over de verschillende wyzen, waarop dit stuk begrepen is, stelt de
Schryver zich voor, bl. 9, ‘zo duidelyk mogelyk is, alles wat de stelling betreft te
ontwikkelen, en bondig te bewysen, op dat elk ervaren mag, dat 't de godvrugtigheid
der Christenen aan gene vaste gronden, voor 't scherpste vernuft beproefbaar,
ontbreekt.’ In deeze ontwikkeling kunnen wy den Schryver niet volgen, deels om
ons bericht niet te lang te rekken, deels ook, dewyl wy, het zy het aan ons, of aan
zyne wyze van voordragt, hapere, zyne meening niet overal duidelyk zien. Het beste
zal, onzes bedunkens, zyn, dat wy eenen tamelyk uitgestrekten brok overneemen,
en dan den Leezer het oordeel overlaaten, of de schuld by onze botheid zy, dan by
gebrek aan klaarheid in den Eerw. VAN VLOTEN.
‘Nader zullen wy komen,’ schryft hy, bl. 10, ‘als wy onderzoeken, warom dees
bundel,’ t.w. der Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, ‘den naam van
openbaring verkregen heeft; men is hier tans zo scherpziende in, dat elk een
onderscheidingen, bepalingen maakt, welke ik, als wy naauwkeurig willen zyn, en
voor dwalingen behoed willen worden, gaarne wil overnemen. Evenwel kan ik niet
zien, dat ze in den grond zo veele voordeelen aanbrengen, schynbaar alleen voor
die genen, die, terwyl zy 't woord openbaring nog behouden, de zaak zelve, onder
die woorden begrepen, weg redeneren; 't spreekt by my van zelven, en wie, die
gene verwarde begrippen heeft, zal hierover anders denken: die gantsche bundel
van geschriften besluit niet alleen zulke denkbeelden in zich, die enkel openbaring
zyn, neen zy zyn in historische en andere om. standigheeden ingewikkeldt, die 't
gezag van haar als openbaring versterken; maar dit is de hoofdzaak, welke wy maar
in 't oog moeten houden, alle geschriften verdienen den naam van openbaring, als
de inhoud hunner hoofdzaken niet door middel van nadenken of ervaring kan
verkregen worden, maar door een goddelyk
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onderwys ons bekend zyn [dit zal zy of is moeten zyn] geworden.
Zo spraken de eerste Christenen, zo leeraarden onze hervormers, zo leeraren
(*)
nog die zelve lieden, welke zich beroemen de mannen te zyn, die 't reine vernuft
in hunne gantsche methode doen heerschen. De waarheeden der openbaring, die
't belangrykste zyn, moeten niet door metaphysische stellingen, maar door eenen
meer zinnelyken voordragt ons natuurlyk 't eerste bekend worden: zo verre gaat 't
wel, maar om voortekomen, dat men door die toegevenheid niet alles verliezen
zoude, wat men als grondstelling in den Christen Godsdienst aangenomen heeft,
zoo maakt men thans de volgende onderscheiding, de openbaring der Godheid
stemt ten naauwsten overeen met den godsdienst der Christenen, zy is door middel
van 't gezond verstand daarmede altoos verbonden; 't is nogthans niet nodig, 't is
ook niet characteristiek voor de religie der Christenen, dat de openbaring haren
grondslag zyn moet; door den zinnelyken voordragt worden wy wel verlicht voor
onze betragting, wat de goddelyke wil ten onzen aanzien als wetgeving van ons
eischt, maar de billykheid van die bevelen, waardoor ze voor ons wet en geenzins
aanprysing worden, hangt alleen van den grondslag der reden af: zo verwart men
authoriteit der openbaring met den inhoud derzelver: men behoeft nu niet te vragen
- wat openbaring is? 't geen opvoeding by elk mensch is, is openbaring by 't
menschelyk geslagt - de eerste komt van buiten, maar de kragten liggen in den
mensch; zy komt niet op eens, maar allengskens; deze naauwe denkbeelden nam
ik daarom van LESSING over, op dat men my niet zou verdenken, te min rekkelyk,
naauwgezet in myne redenering te zyn; 't gezag der openbaring is voor 't historische
zeker belangryk, maar voor den inhoud zelve moet de laatste alleen de ware
grondslag van allen geopenbaarden godsdienst zyn; (helaas wat al waar-

(*)

Hoe moeten wy dit verstaan? Spreekt de Schryver hier in eigenen persoon; of voert hy anderen
spreekende in? Is dit beroemen ernstig of ironice op te vatten? Of betekent zich beroemen
alleen zoveel als zich noemen, of genoemd worden, omtrent gelyk HOMERUS somtyds zyn
ἴνχομαι gebruikt.
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neemingen zyn hier! welke men nogthans voor modellen van 't edelste vernuft in
onze dagen aan elk aanpryst, in 't eerste geval moeten wy zeker alles, wat ons als
openbaring bekend is geworden, geschiedkundig tragten te bewysen: zulks zyn wy
verplicht, dien eisch doet 't gezond verstand; maar in 't laatste geval moeten wy
geloven en niet bewyzen: alleen zyn wy in dit geval verplicht te beproeven of de
begrippen, welke wy alleen, als onderwys der Godheid, aannemen, de toets kunnen
doorstaan, en in 't geringste zelfs niet strydig zyn, met 't geen de reden elken billyken
denker leeraart.
't Is dan zeker, dat de Godsdienst, die door openbaring gekend wordt, zyne
geheimen moet hebben, die buiten 't goddelyk onderwys, 't menschdom onbekend
zouden gebleven zyn; 't is niet minder zeker, dat dezelve invloed op 't zedelyk
bestaan moeten hebben, zo dra wy 't meest waarschynlyke oogmerk van eene
openbaring, 't geluk van 't menschdom namelyk, aanneemen; of nu die openbaring
geheimen in zich behelst, dus voor ons eigenlyk gezegde verborgenheden, in dien
opzichte alleen, om dat wy met alle gissingen daarop niet ligt zouden gekomen zyn,
moet zy zelve beslissen: elk die onbevooroordeeld de door ons erkende openbaring
overwogen heeft, behoorde geen ogenblik te twyfelen, of hy zaaken van beider
betekenis daarin ontdekt heeft, van die geaartheid zelfs, dat zy voor de beschouwing
weinig aanleiding gaven, maar zich van de zyde hare [dit zal harer moeten zyn]
noodzakelykheid 't meest aanpresen. - Edog wy gaan hier niet verder; hier valt 't
niet in 't mogelyke van voren iets te betoogen, genoeg, als wy de waarschynlykheid
en billykheid hier van vinden.’
De Leezer oordeele nu over het klaare of duistere van deezen schryftrant en wyze
van voorstellen. De Opsteller van dit Artikel heeft zyn gevoelen reeds gezegd, maar
moet 'er nog byvoegen, dat, naar zyne gedachten, het duistere, voornaamelyk,
ontstaat uit de volgende oorzaaken. Vooreerst, de overvloed van elkander
verdringende denkbeelden schynt te maaken, dat de pen van den Eerw. VAN VLOTEN
somtyds zyne gedachten niet schielyk genoeg kan volgen: waardoor dan wel iets,
dat tot eene duidelyke voordragt noodzaaklyk was, van het papier blyft. Zo wordt,
b.v., omtrent het einde der bo-
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ven bygebragte plaatze, gesproken van zaaken van beider betekenis, terwyl echter
te vooren slechts van eenerlei verborgenheden gerept was. Misschien is eene
tweede soort van verborgenheden, welke wy ook na de Openbaaring niet volkomen
begrypen, of waarvan het hoe voor ons bedekt is, in de pen gebleven. - Eene tweede
oorzaak van duisterheid is, dat men dikwyls niet recht ziet, of de Schryver zelve
spreeke, dan anderen doe spreeken; zyn eigen gevoelen verdedige, of dat van
anderen wederlegge. - En, eindelyk, eene derde, het in het oog loopend gebrek van
naauwkeurige afdeeling der zinsneden. - Doch het zy genoeg dit aangestipt te
hebben.
Het tweede Hoofdstuk heeft tot opschrift: De uitsteekende Nuttigheid der
Zedenleere des Bybels; en het derde: De beste Behandeling der Bybelsche
Zedenleere. - Deeze, vooral het Tweede, zyn ons een weinig duidelyker dan het
Eerste, maar niet genoeg om 'er eene geregelde schets van te geeven. Onze Leezers
zullen ons daarom wel verschoonen, dat wy 'er geene uittreksels uit mededeelen.
Eer wy, evenwel, van deeze Inleiding afstappen, moeten wy verzoeken, dat men
onze meening niet zodanig opvatte, als of zy, onzes oordeels, niet veel goeds en
leezenswaardigs zoude behelzen. Het tegendeel is waar: gewichtig zyn, b.v., des
Schryvers aanmerkingen over het doel der Openbaaringe, en of derzelver oogmerk
wel bereikt worde, welke in het eerste Hoofdstuk voorkomen. Zo ook over den
voortgang der achtereenvolgende, en allengskens uitgebreider, Openbaaringen,
van den beginne der waereld af. Maar zonderling is het geen wy hier nog met des
Schryvers woorden zullen byvoegen. Na, bl. 54, aangemerkt te hebben, dat door
de komst des Heilands de gantsche Openbaring algemeener is geworden in hare
grondbeginzelen, maar geenzints in hare uitwerking, vervolgt hy: ‘Voor my zelven
twyfel ik darom geen ogenblik, of eene nadere Openbaring zal daartoe moeten
vooraf gaan, eer de uitwerking algemeen en kragtig zyn zal; eene kracht Gods,
buitengemeen, eenigzints gelyk aan die wonderen, welke onder de planting van 't
Christendom plaats hadden, zal daarmede vergezeld zyn; eene nogthans waar door
niet alleen de ooggetuigen, maar geheele scharen van natiën, in vrywillige overtuiging
dat getuigenis zullen
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afleggen, dat 'er in de hoogste Godheid zich alles vereenigdt, om den mensch 't
ware genot dier gelukzaligheden te bezorgen, waar voor zyne natuur vatbaar is.’
Het zelfde denkbeeld straalt ook door omtrent het slot der Inleiding, bl. 127, 128.
Het Eerste Deels Eerste Stuk van dit Zedekundig Onderwys loopt over de Boeken
van MOSES en dat van JOSUA: doch voor ver het grootste gedeelte over het eerste
Boek van MOSES. Dit beslaat alleen 146 bladzyden van de 212; zodat voor al de
overigen slechts 66 overblyven. Tot een staaltjen kiezen wy hier, hetgeen de Schryver
zegt over GEN. XV:6. ‘Dit geloof nu wierdt hem tot gerechtigheid gerekend: waarlyk
een voorstel, 't geen wy geenzints zo vluchtig moeten voorby gaan, maar het
belangrykste is voor de praktyk van elk een, die de Openbaring der Godheid op
(*)
hare waarde weet te schatten. PAULUS heeft deze woorden niet overgenomen ;
maar wel daarop gezien, en ten grondslage van zyne redeneering gelegd: het geloof,
en de daaden daar uit geboren, zyn by hem de zaak, - 't geloof is, dat hy [t.w.
ABRAHAM] volkomen vertrouwde op die jaren, hy zou niet kinderloos sterven, - de
geloofsdaad was, dat hy zynen ISAAK, .. aan Gode wilde teruggeven, zonder getwyfeld
te hebben, of hy uit ... SARA wel een erfgenaam zou agterlaten: hoe een Christen
dat gelove, oeffenen moet, zal 't hem tot regtvaardigheid gerekend worden, komt
dan eerst te pas, wanneer wy zo verre gevorderd zyn. Maar billyk vraagt elk wat is
't geloof dan, dat altyd tot regtvaardigheid gerekend wordt? - 't is ongetwyfeld dat
gene, 't welk niet uit eenvouwige, duidelyke gronden afgeleid, of in de volmaaktste
overeenstemming met het vernuft geleeraard wordt, - dan is 't geen geloof, dan
behoeft 't ook geene Goddelyke Openbaring ten grondslag, 't zyn hier waarheden,
die niet duidelyk door redeneering kunnen verkregen worden, door de gewone
wegen, althans boven de grenzen van verkrygbare kundigheden liggen; die nogthans
te geloven, op goddelyk gezag niet alleen, maar in vertrouwen op de goddelyke
volkomenheden als vermogend,

(*)

Hoe stelt het dan de Schryver met ROM. IV:3? Rec.
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om dat gene daartestellen, 't gene boven onze ervaring reikt, dit is het egte geloof,
't geen de minnaar des bybels, als een grondbeginzel tot bezieling, en bestuuring
van zyn verstand, aanneemt; hierin is hy weder scherp, ten uitersten bedagtzaam,
't vernuft mag zo ver niet reiken kunnen, het mag 't mogelyke daarvan niet doorzien,
nooit moeten evenwel de voorwerpen van zyn geloof 't vernuft, niet alleen 't zyne,
maar aller vernuft uit de ervaring gesterkt, in eenige algemeene grondwaarheden
gantsch wegstoten, wederstaan: hierom is ook de leering, welke voor den Christen
in dit geval van ABRAHAM ligt, ten hoogsten ryk: JESUS overgelevert om onze zonden,
en opgewekt ter onzer regtvaardiging, is 't hoofdpunt, 't geen ons geloof omhelzen
moet, zal het ons tot regtvaardiging dienen; - dit voorstel is ons duidelyk in de
schriften des N.T. voorgedragen: deze waarheid is eeuwen aan den anderen, door
godgeleerde twisten, uitleggingen, mishandeld, misvormd, en daaraan uitleggingen
gegeven, die het verstand niet alleen niet doorzien kan, maar als tegenstrydig
verwerpen moet; hieraan moeten wy gewis geen gehoor geven, en dat onnatuurlyke,
vreemde, moeten wy laten vallen, willen wy niet met reden den naam van bygelovigen
verdienen; maar de stelling zelve, met ronde woorden, door PAULUS opgegeven,
moeten wy daarby niet laten vallen; 't is waar, wy leven in dien tyd, dat zulk een
waarheid, als strydig met 't gezond verstand, en de eigenschappen der Godheid
(*)
wedersprekend , ja als onbestaanbaar verworpen wordt: dat wy evenwel weder
voor zulke bedenkingen onze oogen sluiten, die onzen aandagt niet waardig keuren
om ze te overwegen, is geen geloof, maar is een traag en halsterrig staan op ons
gevoelen; neen! zal ons geloof omtrent deze waarheid by de hoogste goedheid
geldbaar zyn, dan moeten wy zulke bedenkingen toetsen aan de denkbeelden, die
wy in 't woord der waarheid vinden, hoe ras zullen wy dan 't overdrevene ontdekken,
en te gelyk dat gene 't

(*)

In den tekst is hier eene misstelling, welke in de lyst der zinstoorende Drukfeilen maar half
verbeterd wordt. Ik heb de vryheid genomen van ze, zo als, naar myn inzien, des Schryvers
meening was, geheel te verhelpen. Rec.
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welk niemand ons ontwringen kan, duidelyker inzien, te weten; dat wy door 't geloof
behoren geregtvaardigd te worden; zo dra 'er gene voorwerpen zyn voor dat gelove,
maar wy alles op 't vernuft, alleen langs den weg van ervaring geleid, bouwen, dan
is de geopenbaarde waarheid nutteloos; welk een ryke oogst levert dan de dorre
en distelige grond, waarop wy ons thans bevinden, voor den eerbiediger van de
geloofswaarheden op; 't stil gelate bestaan daar onder, zal zich niet in de vuurige
verdediging, maar wel in eene zielsversterking, die de vrugtbare schoot voor
Christelyke deugden wordt, aan den waarheidminnaar bekend doen worden, - wordt
'er al iets meer gevorderd, eischen de omstandigheden zulks, de Christen verlaat
zich op Hem, in wien hy gelooft, en bekommert zich dus niet over het toekomstige.’
Hoeveel zoude deeze plaats, waarin zo veel waars, zo veel schoons is, winnen,
indien slechts sommige denkbeelden een weinig meer uit een gezet, en vooral de
tekens der zinscheidinge naauwkeuriger gesteld waren!
Ons bericht is te ver uitgedyd, om uit het Tweede Stuk des Eersten Deels iets
over te neemen: anders zouden wy den Leezer gaarne des Schryvers aanmerkingen
over het gedrag van NATHAN jegens DAVID, na den moord van URIA, aanbieden, of
eenige zyner bedenkingen over het Boek van ESTHER, of van JOB, afschryven. Nu
moeten wy ons vergenoegen met enkel te melden, dat in de Twee Stukken, welke
het Eerste Deel uitmaaken, alle de Historische Boeken des Ouden Verbonds
afgehandeld worden; dat des Schryvers aanmerkingen daarover, op veele plaatzen,
eerder Staatkundig-Zedelyk (Politico-Ethicae) dan enkel Zedelyk mogen genoemd
worden, en veele zeer leezens- en overweegenswaardige denkbeelden bevatten.
- Van het Tweede Deel, dat reeds het licht ziet, zullen wy binnen kort bericht geeven.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

59

De begeerte der Engelen, naa eene toeneemende kennis der
dingen, door het Euangelie verkondigd, voorgesteld in eene
b
Leerrede over 1 Pet. I:12 . door H.H. Viervant, uitgesproken te
Amsterdam, den 22 Sept. 1782, en laatst te Rotterdam, den 10 July
1788.
Het Godverheerlykend ontwerp der Verlossing, Luc. II:13, 14;
uitgesproken te Amsterdam, den 25 Dec. 1793.
Het woord des kruises de kracht Gods tot zaligheid, ter
b
beschaaming van de wysheid deezer waereld, 1 Cor. I:17 -20;
uitgesproken by de aanvaarding van den Euangeliedienst te
Amsterdam, den 6 Juny 1792.
Het Christendom, niet in woorden, maar in kracht, 1 Cor. IV:20;
uitgesproken te Amsterdam, den 30 Nov. 1792.
De noodzaaklykheid van een gegrond en vast besluit in het stuk
a
van den Godsdienst, 1 Kon. XVIII:21 ; uitgesproken te Amsterdam,
den 18 Nov. 1792.
De waare Godzaligheid, of de beoefening van den waaren
b
Godsdienst, Gen. XVII:1 ; uitgesproken te Amsterdam, den 10 July
1796.
God onze beste toevlugt in den nood en het gevaar onzer Kinderen,
Klaagl. II:19; eene Aanspraak, gedaan te Rotterdam, den 22 May
1789, ter gelegenheid van eene hevige en langduurige Kinderziekte.
Te Amsterdam, by M. de Bruyn en H. Diederiks. In gr. 8vo.
In een bericht, achter de laatste Leerrede geplaatst, wordt ons gemeld, dat de Eerw.
VIERVANT, by zyn vertrek, als Leeraar van Rotterdam, (in 1792), had beloofd,
sommigen zyner Leerredenen uit te geeven, en dat daarmede nu, (in 1797), door
b

't gemeenmaaken der eerste Leerrede, over 1 Pet. I:12 ., was begonnen. Men
verneemt uit dat zelfde bericht, dat de Leeraar voorhad twee Bundels in 't licht te
geeven: den eenen over den voornaamen inhoud der Euangelieleer, en den anderen
over de beoefening der waare Godzaligheid. Sedert is nu en dan eene enkele
Leerrede gevolgd, en wy hebben 'er, zoo 't schynt, nog meer te verwachten. Wy
willen 'er echter niet langer van stilzwygen.
In de Amsterdamsche, Rotterdamsche en andere Gemeenten, waar de Eerw.
VIERVANT het Leeraarambt met toejuiching heeft waargenomen, zullen deze Leerre-
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denen alreeds bekend, en met graagte ontvangen zyn door allen, die, aan dezen
leertrant gewoon, op zoodanige wyze, door het geloof en de beoefening der
Christelyke leer, Godsdienstige stichting wenschen te erlangen. Die dezelfde of
soortgelyke leiding van gedachten, over de voornaame hoofdpunten van 't
Christendom, en derzelver onderling verband en krachtdadigen invloed, toegedaan
zyn, zullen dezelven ook elders, zoo wy vertrouwen, tot opwekking en bestuuring
van Godsdienstige aandacht, met genoegen leezen, en, zoo wy hoopen, tot
uitgebreid nut gebruiken.
Wat men, in deze Leerredenen, hoofdzaakelyk te zoeken hebbe, kunnen de
aangekondigde Titels eenigzins uitwyzen. De uitvoering is geregeld,
aandachtwekkend en leerryk.

De verheugde Kamerling geschetst, in eene Leerrede over Hand.
b
VIII:39 . door Samuel Joannes van de Wynpersse, A.L.M. Phil.
Doct., uitgesproken te Amsterdam, den. 1 Aug. 1790.
Het zondig vooruitlopen in het toekomende, of het onbedagtzaam
bepalen der doeleinden en uitkomsten van de Goddelyke wegen,
zo lang die nog verborgen zyn, in deszelfs aart, oorsprong en
b
gevolgen, ontwikkeld, Gen. XLII:36 ; uitgebroken te Amsterdam,
den 22 Jan. 1796.
De zegepraal des Geloofs, over de uiterste radeloosheid, 1 Sam.
b
XXX:6 ; uitgesproken te Nieuweveen, den 9 May 1784.
Gods vrymagtig oppergebied over de Watervloeden, Psalm
a
XXIX:10 ; uitgesproken te Amsterdam, den 6 Feb. 1791.
a
Het verdervend Kind tot zynen Vader wedergekeerd, Luc. XV:18 ;
ter voorbereiding voor het heilig Nachtmaal, uitgesproken te
Amsterdam, den 5 Sept. 1794.
Het loeijend Onweder godvruchtig beschouwd, of opwekking tot
een godvereerend gemoeds-bestaan, onder het rollen der
donderslagen en het klateren der bliksemen, Psalm XXIX;
uitgesproken te Amsterdam, den 5 Aug. 1792.
Te Amsterdam, by H. Diederiks en H. Lardé. In gr. 8vo.
Een zestal Leerredenen, van tyd tot tyd afzonderlyk in 't licht verscheenen, waarmede
de Eerw. VAN DE
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WYNPERSSE, ook al verstoken van de gelegenheid, om de Amsteldamsche Gemeente

van den Leerstoel te stichten, nog eenigzins tracht nuttig te weezen, en die ook
elders, zoo wy vertrouwen, door dat soort van Leezers, waarvoor ze eigenlyk geschikt
zyn, met genoegen zullen geleezen worden. De Leeraar toont de gaaf te bezitten
van geleidelyk, en allezins bevattelyk, naar een welgeregeld plan, te prediken, en
de aandacht bezig te houden met gepaste en gewigtige onderwerpen, regt geschikt,
om ernstig nadenken te verwekken, en Christelyke gevoelens te versterken. Hier
en daar valt de toon, mogelyk, wel wat te veel in het declamatorische. Wy vinden
ook weinig nut, in het behouden van deze en gene uit den Bybel ongelukkig
overgenomen spreekmanieren, die of geen zin, hoe ook genaamd, hebben, of wel
geschikt zyn, om min redelyke denkbeelden te voeden, en te helpen vereeuwigen.
Over 't geheel verdienen deze Leerredenen onder de beste van dit soort gerangschikt
te worden. De godvruchtige beschouwing van het Onweder, naar aanleiding van
Ps. XXIX, en van Gods vrymagtig bestier over de Watervloeden, volgends het 10de
vers van dien zelfden Psalm, zyn geenzins de minsten. Op het straffend aanzien,
dat deze verbaazende natuurverschynselen, in deze Leerredenen, hebben, en
(*)
daarop gegronde voorstellingen, zou nog wel iets aan te merken vallen . Zy bevatten
anders een schat van leerzaame, regt Godsdienstige, betrachtingen. In het
Voorbericht, voor de eerste Leerrede geplaatst, zegt de Eerw. VAN DE WYNPERSSE,
altyd, zoo veel mogelyk, zig toe te leggen, om van den predikstoel te verwyderen,
wat noodeloos den tyd zoude rooven, tot de schoolen der Geleerden behoort, of
voor het gros der Gemeente onnut is, en alleen daaruit over te neemen, het geen
tot het groote einde der prediking hem dienstig voorkomt. Men vindt hier echter het
een en ander, in kleine aanteekeningen, die hy is te raade geworden, nu en dan,
onder aan de bladzyden by te voegen, ter nadere ontwikkeling, bevestiging of
uitbreiding van uitdrukkingen in den text gebezigd. Ze zyn echter niet menigvuldig,

(*)

Men vergelyke onze Recensie van de Leerrede van J.H.C. HELMUTH, Gods stem tot de stad.
Uitgegeeven door J. VAN DER ROEST, Pred. te Haarlem. Zie boven bl. 342, 343.
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en verspreiden doorgaands eenig meerder licht over de verhandelde onderwerpen,
met aanwyzing van geraadpleegde Schryvers, by welken men, des begeerig, verder
kan te regt raaken.

Godsdienstige Overdenkingen en Gesprekken, ten behoeve van
Eenvouwdigen. In het licht gegeeven door eenen Leeraar der
Hervormde Gemeente. Te Amsteldam, by J. Weppelman, 1799. In
12mo. 102 bl.
Vier Overdenkingen en Gesprekken bevat dit boeksken; zy loopen over de Stichting
onder het prediken van Gods Woord - over het Geloof - over de Heiligmaaking - en
over de Christelyke Bevindingen. Met veel genoegen, over 't geheel genomen,
hebben wy deeze kleine Opstellen geleezen; zy behelzen eene manlyke en naar
de gemeene vatbaarheid berekende bestryding van verscheiden schadelyke
wanbegrippen en vooroordeelen, door welke dezulken, die dezelve koesteren, in
eene yverige behartiging van waare Godzaligheid merkelyk worden agteruitgezet,
ja zelf wel eens tot het uiterste overslaan, dat zy op betragting van deugd en goede
werken met eene soort van kleinagting nederzien. Aldus gaat de Schryver, in de
eerste Overdenking, der zulken wanbegrip te keer, die zich verbeelden, dat gesticht
te worden onder het prediken, zoo veel en niets meer te kennen geeft, dan, door
des Leeraars voordragt in zyn hart te voelen ontstaan eenige gemoedelyke
aandoeningen en bevindingen, die met het gezond verstand en een duidelyk begrip
van zaaken in geen verband staan, maar, naauwkeurig beschouwd zynde, niet
hooger dan als hartstogtlyke beweegingen der ziele kunnen aangemerkt worden.
Volgens onzen Leeraar bestaat de waare stichting in eene weezenlyke nuttigheid,
die men uit de prediking van Gods Woord trekt. ‘Dan, zegt hy, word ik daardoor
gesticht, wanneer ik daardoor wyzer en beter worde. En zulk eene Leerrede is
stichtelyk, die geschikt is, myre kennis in de zaligmakende waarheden te
vermeerderen, en my daaromtrent levendig werkzaam te maaken tot waare
vertroosting en verbetering van hart en wandel. Die Leeraar predikt stichtelyk, die
my den raad Gods aangaande myne zaligheid duidelyk verklaart, die my den inhoud
van het Euangelie open-
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legt, en my aanwyst, hoe ik, alleen om Christus wil, als een zondaar, moet behouden
worden, en die te gelyk my mynen pligt voorstelt, hoe ik omtrent God en mynen
naasten my gedraagen moet; ja, die op Euangeliegronden my opwekt en my
vrymoedigheid byzet, om al myn vertrouwen op Jesus Christus, als mynen eenigen
en volkomenen Zaligmaker, te vestigen, en tevens met de krachtigste drangredenen,
uit de liefde van God en Christus ontleend, my opwekt, om meer en meer van de
zonde afstand te doen en in den dienst van God, waarin al myn heil is, my te
oeffenen, en dus de heiligmaking standvastig en onvermoeid na te jaagen.’ Wy
hebben deeze passage wel willen afschryven, omdat de Leezer uit dezelve met
genoegzaame duidelykheid kan afleiden, hoedanige denkbeelden en voorstellingen
hy, omtrent de overige, boven vermelde, onderwerpen, in deeze Overdenkingen te
verwagten hebbe; van welke wy de leezing en herkaauwing aan zommige Christenen
wel ernstig willen hebben aangepreezen; als zullende hun dezelve, naar ons begrip
en naar dat des Schryvers, overtuigende onder 't oog brengen, hoe zy, in de
belangrykste zaak, het uitzigt op eene zalige Onsterflykheid, op eenen zandgrond
bouwen, zoo lang zy hun Geloof met de Werken niet doen gepaard gaan, en hunne
Christlyke bevindingen uit eene andere bron afleiden, behalven de bevordering van
hunne heiligmaaking in de vreeze van God, door te streeven na gelykformigheid
aan het beeld van Christus in waare geregtigheid en heiligheid. - Eéne aanmerking
kunnen wy niet terughouden; zy is, dat de Schryver van zommige uitdrukkingen en
spreekmanieren zich bedient, zonder dezelve te verklaaren of het gebruik daar van
af te keuren, die den stempel van Schriftuurlyke agtbaarheid niet bezitten;
uitdrukkingen en spreekmanieren, die dezulken, welker onderrichting en verbetering
hy bedoelt, steeds in den mond hebben, en ondertusschen, vreezen wy, niet weinig
bydraagen, om hen in hunnen valschen waan, alsof rechtzinnigheid zonder waare
vroomheid van hart en wandel bestaan konde, te bevestigen en te versterken.
Wanneer toch zal eens de dag aanbreeken, op welken kunstmaatige Godgeleerdheid
en uitvindingen van menschlyke wysheid zullen plaats maaken voor de eigen,
algenoegzaame, naïve taal van CHRISTUS en diens onmiddelyke Zendelingen!
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Proeven van Zamenzweeringen tegen alle Godsdiensten en
Regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime
Vergaderingen der Illuminaaten, Vry-Metzelaars en
Leesgezelschappen. Byeenverzameld uit geloofwaardige Berichten
door John Robison, A.M. Hoogleeraar in de Natuurkunde en
Secretaris der Akademie te Edenburg. Naar den derden Druk, uit
het Engelsch vertaald. In 4 Stukken. Te Dordrecht, by A. Blussé
en Zoon, en verder alom. 1799. In gr. 8vo. te samen 581 bl.
Een merkwaardig Boek, waarin veele dingen, die men in de laatste jaaren heeft
zien gebeuren, en nog dagelyks waarneemt, worden voorgedraagen, als gevolgen
en uitwerkselen van overeenkomsten en verbintenissen, die niets minder ten
oogmerke zouden hebben, dan alle Godsdiensten en Regeeringsvormen in Europa
het onderste boven te keeren. Uit de Opdracht aan den Secretaris van Oorlog,
William Wyndham, en de geheele voordracht van zaaken, die de Hoogleeraar
ROBISON tot kennis van zyne Landgenooten heeft willen brengen, is het hoofddoel
van dit geschryf allerduidelykst. Men vindt dit reeds op den titel, met de gepaste
waarschouwing van Horatius, uitgedrukt:
Nunc tua res agitur, paries cum proximus ardet.

Warme voorstanders van de vastgestelde regeering in Engeland, en wel
voornaamelyk dezulken, die 't met het tegenwoordig Ministerie houden, zyn niet
zonder vreeze voor den nadeeligen invloed der Fransche Revolutie op het kerk- en
staatsbestuur in Grootbritannien. 'Er zyn reeds veele verschynselen in dit Ryk
opgemerkt, die hun toeschynen verdubbelde waakzaamheid te vorderen. De
Hoogleeraar heeft dezelven, met ernst en yver, willen te keer gaan, door zynen
land- en geloofsgenooten een klaar onderricht mede te deelen van allerslechtste
beginselen en oogmerken, die hy meent, dat werkelyk bestaan, en ook in Engeland
al te veel byval vinden, en waarvan niets dan oneenigheid, onderlinge haat, de
verwoesting van 's Volks dierbaarste belangen, en algemeene elende, is te
verwachten. 's Mans arbeid is met
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zoo veel goedkeuring ontvangen, dat de eerste druk binnen weinige dagen
uitverkocht, en weldra een tweede en derde noodig geworden is. Hy had evenwel,
volgends het Naschrift, wel gewenscht, dat dit nog eenigen tyd had kunnen uitgesteld
worden. Hy had dit Werk in een ziekelyken toestand, met veel overhaasting,
opgesteld, en wilde nu gaarne wat meer tyd gehad hebben, om misslagen en
gebreken te verhelpen, en 'er eene betere gedaante aan te geeven. Men heeft dan
welligt die verbeteringen by eene volgende uitgave, of althans mettertyd, te
verwachten; en wy vertrouwen, dat de Nederlandsche Vertaaler dan ook niet in
gebreke zal blyven, om daarmede de tegenwoordige uitgave te verryken.
De voornaame inhoud is uit een Duitsch Tydschrift, neueste Religions
begebenheiten, en eenige daar aangehaalde en beoordeelde Schriften,
overgenomen. Men heeft daaruit, reeds voor eenigen tyd, aan het Nederlandsche
Publiek eenige Berichten betreffende de nieuwe Hervormers in Duitschland, en
vervolgends ook Berichten van een groot, maar onzichtbaar, verbond tegen den
Christelyken Godsdienst en Monarchaale Moogendheden, medegedeeld. Die
daarmede is bekend geraakt, zal hier zoo veel nieuws, wat de hoofdzaak aangaat,
niet vinden. Het Werk voorhanden geeft daarvan een uitvoeriger verslag, met
aanwyzing van den, oorsprong en aanvang van dit geheele ontwerp, en de wyze,
waarop hetzelve in werking gebragt en voortgezet is geworden.
De vooronderstelde Zamenzweeringen, tegen de vastgestelde Godsdiensten en
Regeeringsvormen in Europa, worden hier gezegd oorsprongelyk te zyn uit eenige
Vrymetselaars Loges, die, van derzelver eerste geheel onschuldige bedoeling
afgeweeken, onder den dekmantel van zinnebeelden en plechtigheden,
overeenkomstig de grondbeginselen der Vrymetselary, zoodanige verbintenissen
van de verste uitzichten zouden tot stand gebragt hebben, waaromtrent een menigte
van verbaazende daadzaaken vermeld wordt, die des te meer geloofwaardigheid
schynen te hebben, omdat de Schryver zelf in de Vrymetselary veel deel gehad,
ook buitenlands (te Luik, Brussel, Aken, Berlyn, Koningsbergen , Petersburg,
Valencienues, en vooral te Parys,) verscheidene Loges bezocht, en alzoo, in eigen
persoon, de vervalsching van de eerste grondbeginselen der Vrymetselary
waargenomen heeft, waarvan hy zegt, zonder schending van eenigen eed,
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zoo veel te kunnen mededeelen, als hy oordeelt tot opheldering te kunnen dienen
van het ontdekt ontwerp, waarop hy de aandacht van het algemeen heeft willen
vestigen.
Vooraf gaat eene Inleiding, waarin de Hoogleeraar zyn oogmerk openlegt, en
voorloopig het een en ander omtrent de Vrymetselary, en zyne eigen ontdekkingen
desaangaande, mededeelt. - Daarop volgt, in 't eerste Hoofdstuk, een nader verslag
van den oorsprong en de lotgevallen der Vrymetselary, en wel byzonder van de
groote verbastering van eenige Loges, in Italie, Vrankryk en Duitschland, door
welken de werkzaamheden der deelneemers op zaaken van Godsdienst en
Staatkunde toepasselyk gemaakt, en eindelyk, onder 't masker van zedelyk
onderwys, zoodanige grondbeginselen verspreid zyn geworden, die eene algemeene
omkeering van zaaken zouden bedoelen. - Het tweede Hoofdstuk handelt over de
Orde der Illuminaaten. Dit Genootschap is in 1775 gesticht door Dr. Adam Weishaupt,
Professor van het Kerkelyk Recht aan de Universiteit te Ingolstadt, en vernietigd in
1786 door den Keurvorst van Beijeren, doch onmiddelyk daarna, door geheel
Duitschland, onder een anderen naam, en eene andere gedaante, weder opgericht.
De welbekende Baron Knigge heeft 'er, onder anderen, veel deel in gehad. Uit deze
en gene ontdekte papieren, en verscheidene van tyd tot tyd uitgegeevene schriften,
waarvan Weishaupt, Knigge en andere medeleden de echtheid niet hebben kunnen
ontkennen, tracht de Hoogleeraar ontegenzeggelyk te bewyzen, dat deze Orde,
van 't begin af, onder schoonschynende woorden en bedriegelyke voorgeevens,
om de menschen regt zedelyk, volmaakt vry en gelukkig te maaken, den
schrikkelyken toeleg gehad heeft, om het Christendom af te schaffen, verloochening
der Voorzienigheid en Ongodistery in te voeren, en alle vastgestelde Regeeringen
omver te werpen. Onder andere stelregels zal ook deze: het oogmerk wettigt de
slechtste middelen: aangenomen, en uit dat beginsel, al wat slecht en gruuwzaam
is, voortgesprooten zyn, het geen men nu meende, tot de uitvoering van het plan,
zig te mogen veroorlooven: waaromtrent ontzettende staaltjens te berde gebragt
worden. - Het derde Hoofdstuk beschryft de Duitsche Unie, of vereeniging van een
aantal Schryvers, die zig in Duitschland, onder
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het voorgewend doel van uitroeijing van bygeloof en vooroordeelen, en de
bevordering van 't zuivere Christendom, even als de Illum naaten, heimelyk zullen
verbonden hebben, om met de vastgestelde Regeeringen allen Godsdienst te
verbannen. Nicolai, Gedicke en Biester zullen zig aan 't hoofd geplaatst, en weldra,
in Basedow, Eberhard, Lessing, Semler, Teller, Steinbart, Bahrdt en anderen,
werkzaame medehelpers gevonden hebben. Door de onvoorzichtigheid van den
laatstgenoemden, een allerslechtst mensch, zou zeer veel van dit ontwerp, en 't
naauw verband, waarin het staat met de Orde der Illuminaaten, aan 't licht gekomen
zyn. - Het vierde Hoofdstuk vertoont de Fransche Omwenteling, als bewerkt naar
soortgelyk plan, en dadelyk voortgesprooten uit de Orde der Illuminaaten, waartoe
Mirabeau, de Hertog van Chartres, (naderhand Orleans, en eindelyk Ph. Egalité,)
Pethion, le Cointre, Bailly, Anacharsis Cloots, de Abt S....., en andere hoofden en
medewerkers der Fransche Omwenteling, zullen behoord hebben. - Ten slotte volgt
nog een elftal Aanmerkingen, deels ingericht tot bevestiging van het voorgaande,
deels tot waarschouwing en onderrichting van de inwooners van Engeland, op dit
tydstip; en eindelyk een Naschrift, met eenige verbeteringen en byvoegsels.
Zoo veelen onder ons nog niet bekend zyn met het oorspronglyk Werk, of deszelfs
onlangs vervaardigde Fransche Vertaaling, zullen, zoo wy vertrouwen, deze
Nederlandsche Overzetting met graagte ontvangen. De schryfwyze is wel niet zeer
geregeld, zoo als de Hoogleeraar zelf erkent, maar desniettemin aandachtwekkend,
door veelvuldige berichten van zaaken, waarin men, ook uit hoofde van de gevolgen
der groote gebeurtenissen in Vrankryk voor ons Gemeenebest, niet kan nalaaten
belang te neemen.
Of nu evenwel alle hier medegedeelde berichten evenveel grond hebben, en of
niet een overdreeven zucht voor begunstigde denkbeelden den Schryver nu en dan
ongemerkt vervoerd hebbe tot de onbillyke samenvoeging van persoonen en zaaken,
die in geen noodzaakelyk verband staan, willen wy den onpartydigen en
waarheidzoekenden Leezer laaten beöordeelen. Zou het stelzel van Priestley en
anderen, over de eenigzins stoffelyke natuur der menschelyke ziel, waarlyk met het
geloof aan haare
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onsterfelykheid zoo ten eenemaal onbestaanbaar zyn, en zoo ligt tot ongodistery
doen overhellen, als hier, bl. 460, 520 en elders, beweerd wordt? Zouden Priestley,
Semler, Teller en anderen, die de waarheid en Goddelykheid van het Christendom
zoo ernstig en manmoedig voorgestaan hebben, met voorbedachten raade deel
gehad hebben aan ontwerpen, om allen Godsdienst, hoe ook genaamd, te
verbannen; en is dat met grond te vooronderstellen van allen, die, gelyk in andere
Regeeringsvormen, zoo ook in die van Grootbritannien, wel eenige verandering en
verbetering, naar de grondbeginselen van gelykheid en vryheid, zouden wenschen?

A. Ypey, A.L.M. Medic. & Philos. Doct. Professoris Medicin.
quondam Franequerani, Introductio in Materiem Medicam in usum
Tyronum. Dat is: Inleiding tot de kennis der enkelvoudige
Geneesmiddelen, ten nutte van eerstbeginnenden. Te Leiden en
Harlingen, by S. en J. Luchtmans, en V. van der Plaats, 1799. In
gr. 8vo. 414 bl.
De gansche uitgestrektheid van eene Kunst of Weetenschap onder een enkel
oogpunt te brengen, uit het welke alle derzelver vakken, op zich zelven of gepaard
met andere naastgelegenen, gemaklyk kunnen bepaald en afgemeeten worden; is
niet slechts eene fraaie en lofwaardige, maar ook eene allernuttigste verrichting:
vooral, wanneer dezelve een zo gewigtig en heilzaam voorwerp, als de
Geneeskunde, ten doel heeft, en zo wel gelukt, als in het straks gemeldde Werk
van den reeds door veele andere Geschriften met recht beroemden Hoogleeraar
YPEY. Dat nut zal zich ook, waarschynlyk, nog al wat verder, dan de zedige titel
belooft, uitstrekken, tot oude en ervaarene Geneesheeren, die niet zelden, by dit
beredeneerd verslag van het voornaamste, dat in deeze afdeeling van het groote
Kunstgevaarte weetenswaardig is, in hunne stille snipperuurtjes, eene verrassende
aanleiding tot denken en herdenken zullen ontmoeten.
Veele Schryvers hebben dit onderwerp zo uitvoerig behandeld, als of zy eene
Natuurlyke Historie schreeven, en dus, in plaats van nuttige lessen te geeven, eene
las-
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tige vertooning van kwaêlyk geplaatste Geleerdheid gemaakt. Mogelyk heeft dit ook
ten gevolge gehad de zo verbaazende menigte van aangepreezene middelen, dewyl
men toch, van alles willende spreeken, zich ook wel genoodzaakt vond aan ieder
ondeel eenig byzonder vermogen toe te schryven. En hiertoe heeft misschien
medegewerkt de heimelyke hoogmoed van den Mensch, die wel zou willen beweeren,
dat de Natuur, in den onmeetelyken toestel van haare drie Ryken, niets anders dan
zyne belangen had bedoeld. Ja toch! geen Gestarnte aan den Hemel, 't welk niet
zyne straalen schiet of te rugge kaatst ten dienst van het menschelyk Geslacht: en
zou 'er op den Aardbodem iets uit een ander inzigt te voorschyn komen?
Sederd eene halve Eeuw is men voornaamelyk hiervan bekomen: doch 't zy
dwaaling, 't zy misbruik, de voetstappen van hetzelve waren te diep geprent, om zo
schielyk te verdwynen. Men juiche dan alle poogingen toe, die strekken om het
weinige waar, 't welk onder zo veel Bygeloof en Vooroordeelen als overstelpt en
begraaven is, op te delven, en voor oordeelkundige oogen in het helderst licht te
plaatsen. Dit heeft de Heer YPEY bovenal betracht, en wy durven schier zeggen dat
dit oogmerk door niemand gelukkiger is bereikt.
De verdeeling van het Werk loopt niet alleen rechtstreeks hierop aan, maar
verschaft ook een richtsnoer, waarmede men veilig den schemerachtigen weg der
Praktiek, dwarsch door alle doolhoven heen, betreeden kan.
Wat doet de Kunst door Geneesmiddelen? Het lichaam te ontlasten van al wat
overtollig en schadelyk is, de schadelyke ontlastingen te beteugelen, en het verlies,
zo veel mogelyk, te herstellen; verstoppingen op te lossen, den verkeerden loop
der vochten behoorlyk af te leiden, derzelver bederf, als ook dat der vaste deelen,
te weeren of te verbeteren; deeze laatsten, te slap of te steevig zynde, hulp te
bieden; en eindelyk, 't zy door bedaarende, 't zy door prikkelende toedieningen, den
toon van het Zenuwgestel, gedeeltelyk of over 't geheel, te bestieren. Groote
eenvoudigheid voor het wydste veld van allen! Maar men bedenke tevens, dat elk
van deeze hoofdpunten oneindig veele wyzingen voortbrengt, naar den byzonderen
aart der gevallen, waarby ze zich op-
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doen, naar de maate, waarin ze moeten beantwoord worden, en naar de vereischte
voorbehoedingen, zonder welke zy gevaarlyk, ja doodelyk, zouden kunnen zyn. Het
eigen gestel van ieder mensch op zich zelven, de Sexe, de zamenloopende
omstandigheden, de Ouderdom, de verbaazende verscheidenheid der Ziekten, en
der deelen welke zy aandoen, heet en kortstondig, of langzaam en kwynende; en
eindelyk die geduchte reeks van Epidemische Koortsen, die alle Theorie te leur
stellen: dit alles, slechts van ter zyden beschouwd, moet inderdaad het sterkste
hoofd bedwelmen. Maar wy hebben deeze oppervlakkige schets alleenlyk
voorgedraagen, om uit te drukken, dat men, onzes oordeels, het veld van de Materies
Medica geenszins naar deezen maatstaf moet berekenen, gelyk men waarschynlyk
te lang heeft gedaan. Een Geneesmiddel van den eersten rang voldoet zomtyds
aan veele vereischten te gelyk; die van den tweeden laaten ons dikwyls eene
onverschillige keuze over uit vyf - en - twintig anderen; en wat al wonderen doet
zomtyds een bekwaam Man met een schepje honig, een teugje wyn, of een kommetje
water en melk!
Is dan de Pathologie zo uitgestrekt, en aan den anderen kant de Materies Medica
in haaren eigenen aart zo beknopt; waarom zouden wy ook onze Studien niet
overeenkomstig met dat gewigtig onderscheid inrichten? waarom eeuwig van
Specifica droomen? waarom onze arme Lyders aan Gasthuiskunren opofferen?
waarom niet liever de oprechtste dankbaarheid betuigen aan wyze Leermeesters,
die ons waarschuwen den korten tyd des levens beter te besteeden dan met het
najaagen van eene ydele wolk, die wy eindelyk voor Juno omhelzen. Temporibus
Medicina valet. Dat gety moet men leeren kavelen; daar is men wel voor al zyn
leven aan besteld; naar maate men in deeze kennis gevorderd is, zal men vinden
dat 'er altyd meer ontbreekt, en, om met HIPPOKRATES te spreeken, dat het leven
kort, en de kunst lang is. Maar wat zal men zeggen? dat schittert niet!
De Heer YPEY baant ons hiertoe den weg zo wenschelyk, dat men dit Werk ten
naasten by voor een Praktikaal Handboek, zo wel als voor eene beschryving van
Geneesmiddelen, zou kunnen houden. Hy stelt ons de krachten en het gebruik der
voornaamste Middelen, als Rhabarber, Ipecacuanha, Scilla, Kina, Kamfer,
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Opium, de Dolfzuuren, Kwik, Staal, Spiesglas, enz. met derzelver bereidingen, zo
duidelyk, en met zulk eene oordeelkundige onderscheiding, voor; dat ook in
denzelfden adem de voornaamste Ziekten en Kwaalen van het menschelyk lichaam,
(zelfs die, welke byzonder het onderwerp der Heelkunst uitmaaken, niet geheel
uitgezonderd,) met haare eigensoortige kentekenen, tydperken, meerdere of mindere
trappen van hevigheid en daaruit ontstaande toevallen, aliud agendo, om zo te
spreeken, onder het oog worden gebragt. In deeze, en eenige soortgelyken, vindt
men den Man, die voor Mannen schryft; in veele anderen laat hy eenige ruimte voor
de verbeelding over; doch altyd zo, dat een oplettend Leezer zyne meening beseft.
Byzonder nuttig vinden wy zyne waarschuwingen tegen het ontydig gebruik van
heete Balsamieke middelen, in Teeringziekren en Venerische kwaalen, als mede
tegen het misbruik van inwendig toegediende loodmiddelen; om thans van geene
andere hoogstgeroemde vergiften te spreeken.
Gelyk nu de Materies Medica, ook vóór onzen Schryver, door bekwaame Mannen
van veele ballastmiddelen is bevryd geworden, zo is zy ook sederd verscheiden
jaaren wederom overlaaden met veele gewaande ontdekkingen, die wel veelal op
de proef bezweeken, maar nog niet ten eenenmaale uit de verbeelding van zommige
Kunstoeffenaars verdreeven zyn. Het was noodig hiervan stuk voor stuk te spreeken.
De Hoogleeraar doet dit oordeelkundig en rondborstig; maar tevens ook zo
bescheiden, dat hy overal, daar men zonder gevaar nog hoop op nadere bevestiging
kan voeden, die goede hoop aanmoedigt en ondersteunt.
Het menschdom zal ontwyffelbaar wel verder met nieuwe ontdekkingen gezegend
worden; maar 't zal ook wel altyd waar blyven, dat groote Mannen, te vroeg met
gelukkige geneezingen in hunnen schik zynde, de weldaadige Natuur wel eens ter
liefde van hun aangewend middel, vooral wanneer het nieuw is, miskennen. En
zolang de zaak in twyffel hangt, lydt 'er de Praktiek dit by, dat hunne bewonderaars
de beste algemeen bekende middelen ter zyde stellen, om het nieuwe, ten minsten
in animis vilibus, te beproeven. Dan denkt men weinig aan het Experimentum
periculosum van den Vader der Geneeskunde.
By deeze gelegenheid zal men 't, hoopen wy, niet
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vreemd vinden, dat wy, hiertoe betrekkelyk, eene kleine gissing voordraagen. Men
vindt ook by den Heer YPEY uit BERGIUS aangehaald de onderstelde kracht van de
Radix Ononidis, om eene Sarcocele te geneezen, hoewel onze Hoogleeraar daarvan
juist geene hooge verwachting te kennen geeft. Wy geeven in bedenking, of de
grondslag van deeze opgaave niet wel eene dwaaling kan geweest zyn; naamelyk
dat men eene Hydrocele voor eene Sarcocele hebbe aangezien? De Ononis, lang
voor een afdryvend middel gehouden, kan nog, ja zy kan nog wel eene Waterbreuk
hebben geneezen: maar eene Vleeschbreuk..? En kon zy dit, waarom dan hier by
gebleeven, en ook niet haare kracht beproefd op allerleie Kliergezwellen, die men
anders tot het Mes verwyst? Men zegge ondertusschen niet, dat BERGIUS en ACRELL
te groote Mannen waren, om zich aldus te vergissen. Een ieder weet, dat het
onderscheiden van die twee ongemakken niet zelden zeer bezwaarlyk valt. Hebben
niet BOERHAAVE en ULHOORN 'er hevig over getwist?
Wy zouden meenen van dit verdienstelyk Werk reeds genoeg gezegd te hebben;
te meer om dat wy genegen zyn ook iets voor de verrassing over te laaten: doch
'er is nog iets overig, waarvan de doorkundige Hoogleeraar veel werk maakt, iets
dat men zelden in dusdaanige Werken zo zorgvuldig behandeld vindt, en 't welk wy
derhalven, wegens de groote nuttigheid, die 'er in steekt, niet kunnen onaangeroerd
voorbygaan.
In de beschryving van Geneesmiddelen geeven u de Schryvers gemeenlyk alles,
behalven 't geen gy weeten moet. Is het een Wortel, Bast, of Hout, enz. zy
beschryven naauwkeurig de bloem, als het kenmerk draagende van de plant, den
struik of boom, en laaten het verdere aan uwe navorsching over. Hierdoor kunt gy
een goed Hortulanus worden, en echter in de Apotheek verlegen staan. Heel anders
doet de Heer YPEY. Hy wyst u noopens de Classe, waartoe het Gewas behoort,
naar LINNAEUS, maar beschryft met de uiterste naauwkeurigheid dat gedeelte, 't welk
in gebruik is.
Nuttig en aangenaam: want schoon men wel van elk Geneesheer kan eischen,
dat hy alle gebruikelyke middelen straks op het gezigt kenne, echter moeten
hieromtrent nog veele opmerkzaamheden plaats hebben, om niet
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zomtyds het eene voor het ander, of de middelsoort van een zelfde middel voor de
beste te neemen. Daarenboven is de schilderachtige beschryving van eenig
voorwerp, hoe genaamd, den Kenner niet alleen dienstig ter versterkinge van zyn
geheugen; maar zy verrast hem ook, zo hy een Man van smaak is, met een streelend
genoegen. Doch verder:
In den Kruideniershandel heeft een versoeielyk bedrog plaats, omtrent alles,
waaruit eenig voordeel te trekken is. Alle middelen, die eenigzins in prys loopen,
worden dus of zo, vervalscht, nagebootst, door bydoen van overeenkomstige stoffen
verzwakt, en niet zelden zeer schadelyk gemaakt; of, indien dezelve verlegd,
beschimmeld of vermolsemd zyn, opgekookt, ingevuld en bestreeken; zo fraai, dat
een onbedachtzaam oog 'er onfeilbaar door bedroogen wordt. De dagelyksche
Praktiek lydt hierdoor een onberekenbaar nadeel. De Geneesheer, zyn oogmerk
niet bereikende met het voorgeschreeven middel, hoe juist ook het voorschrift zy,
ziet 'er van af, en kiest een ander, waarby de Lyder kan verlooren gaan. Of hy
vergroot de gifte, en langs dien weg slaagende, trekt hy 'er een gevolg uit, het welk
naderhand, by het gebruik van dat zelfde middel in zynen staat van echtheid,
doodelyk zal kunnen zyn. De Heer YPEY heeft ons op deeze laatste aanmerking
gebragt by den Artikel van de Saffraan, welke volgens den beroemden CULLEN tot
de gifte van eene halve once zou kunnen toegediend worden. Onze Schryver oordeelt
met recht, dat de Saffraan, door dien grooten Man voorgeschreeven, by vervalsching
of veroudering moet krachteloos geworden zyn. Daar nu zulk een Man zo grof is
bedroogen geweest, blykt het middagklaar, hoe zeer wy anderen op onze hoede
moeten zyn; en hoe groot eene verpligting wy deswegen hebben aan de veelvuldige
waarschuwingen van onzen hooggeachten Schryver: te meer daar hy met de
verklaaring der onderscheidene kunstgreepen van het bedrog, ook de middelen ter
ontdekking, na dat het gepleegd is, doet gepaard gaan.
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Reis door Duitschland, Zwitserland, Italie en Sicilie, van Fredrik
Leopold, Graave van Stolberg. Uit het Hoogduitsch. Met Plaaten.
Iste Deel. Te Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 469 bl.
Dat de doorreisdheid en de veelvuldige beschryvingen der op den Tytel uitgedrukte
Landschappen niemand van dit Boek verwyderen, in het denkbeeld van 'er niets
nieuws in te zullen aantreffen. Ware dit het geval, dan zouden Buitenlandsche
Tydschriften het niet met zo veel lofs aangekondigd, HOLCROFT geen prachtig
uitgevoerde Vertaaling daar van in 't Engelsch vervaardigd, en de Nederduitsche
Vertolker J. LUBLINK de Jonge 'er geen hand aan geslaagen, en in het overzetten
eene verpoozing van lastige Staatszorgen gezogt en gevonden hebben.
Kennen wy den Reiziger, dit zal ons veel, zeer veel, van dit Werk doen verwagten.
Hier toe, derhalven, ons bediend van 't geen de Nederduitsche Vertaaler, in zyne
Voorreden, deswegen schryft. By verkorting, egter, alleen kunnen wy 'er plaats aan
inruimen, schoon wy voorgevoelen, dat de uitmuntende schryftrant des Burgers
LUBLINK ons zal medesleepen om meer af te schryven, dan ons bestek wil gedoogen.
Dan onze Leezers van smaak zullen gaarne op die wyze kennis maaken met eenen
Reiziger, die hun zo veel onderhouds en leerings verschaft, als 'er in dit Reisverhaal
te vinden is.
‘De vrye Ryksgraaf FREDRIK LEOPOLD, Graave van STOLBERG,’ dus vangt zyn
Vertolker aan, ‘die meer dan één aanzienlyken post, en nog laatst, aan het Russische
Hof, by de troonbeklimming des Keizers, dien van Afgezant wegens Oldenburg en
Lubeck bekleedde, is, even gelyk zyn Broeder, ook buiten 's lands, als Dichter,
Geleerde en Oudheidkundige, met lof bekend. Behalven zyn eigen poëzy, en
verscheide uitmuntende vertaalingen van Grieksche Dichters, inzonderheid van
HOMERUS, verscheen van hem, nog in den voorleden Jaare, (1797) by zynen Vriend
NICOLOVIUS, te Koningsbergen, eene overzetting der uitgeleezenste gesprekken van
PLATO, met een opdragt aan zyn eigen Zoonen, waar van bevoegde Rechters
getuigen, dat en denkbeelden en beginzelen en taal allen eenen PLATO volkomen
waardig zyn.
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Een man van zo veel genie en verkreegene kundigheden, van eenen kieschen
smaak, door de beroemdste schriften der Ouden gelouterd, van een fyn gevoel,
door oefening omtrent al het zinnelyk schoon gescherpt, van eene leevendige
verbeelding, gelukkigen voordragt, taalkennis en een ruim tydlyk vermogen; een
man, zodanig voorbereid, met zulke brieven van aanbeveling voorzien, bezat zekerlyk
alle de hoofdzaaklyke verëischten om landen te bezoeken, in meer dan ééne
betrekking recht geschikt voor zyne naauwkeurige beschouwing, daar hy een
merkelyk gedeelte derzelven reeds zestien jaaren te vooren bereisd hadt, en waar
door het verbysterende der verrassching by hem genoegzaam was verzwakt. Ondertusschen zyn het deeze byzondere hoedanigheden, welke ook eene byzondere
richting aan 's mans denk- en schryftrant moesten geeven. Een wysgeer beschouwt
toch doorgaans niet alleen de verschynzelen der natuur, maar ook de zeden,
regeeringsvormen en gewoonten van menschen en volken, uit zyn verkoozen
oogpunt; van hier dat hy minder eenzydig, minder verslaafd aan den sleur, minder
verblind door den geest der tyden, ook over de voorkomende zaaken vryer oordeelt.
- De Dichter, door het schoon der schepping of de gewrochten der kunst, als door
eenen elektrieken slag, getroffen, viert dan gaarne aan zyn speelende verbeelding
den vryen teugel; van hier dat hy, even als de Schilder, in Ideaalen vermaak schept,
zyn denkbeelden meer optooit dan ontwikkelt, en, even snel ontvlammende als hy
gevoelt, zich ook onmiddelyk verheft, en een hooger vlugt neemt. Ook deeze beide
betrekkingen komen by onzen Schryver in aanmerking. Zo verschilt hy wel eens in
zyn oordeel van anderen, over zekere zeden en gewoonten der volken; zo vonnist
hy wel eens over de staatkunde en regeeringsvormen van die verscheiden volken,
naar zyne byzondere beginzelen en begrippen: geen wonder, dierhalven, dat menig
leezer hier in wel iets zal aantreffen, waar in hy het niet eens is met onzen Schryver.
Ook was het natuurlyk, dat de groote gebeurtenissen in Europa, die zich ten tyde
zyner reis meer en meer begonnen te ontwikkelen [de eerste Brief is den 16 July
des Jaars 1791 gedagtekend,] en het vuur des oorlogs ook aan de grenzen van zyn
Vaderland te verspreiden, hem zyne gedachten deeden uiten op eene wyze, die
niet altoos is vry te spreeken van gevoeligheid, en die zommigen, van achteren, by
een
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verderen voortgang der groote lotgevallen, eenigzins in een ander licht voorkomen,
of waaromtrent wy ons nu anders zouden uitdrukken.’
De Burger LUBLINK geeft hier op voldoende reden, waarom hy het niet geraaden
vondt, deswegen met den Schryver te twisten; met byvoeging, ‘dat, indien hy zich,
ten deezen opzichte, hier en daar eene enkele aanmerking veroorloofde, het
voornaamlyk was om den leezer inzonderheid dit standpunt van den Schryver aan
te wyzen.’
Voorts maakt de Vertaaler eene zeer gegronde aanmerking op de schryfwyze
des Graaven van STOLBERG, welke wy hier overneemen, daar het juist deeze is,
welke ons in het doorleezen 't meest stootte. Hy heeft in de daad zyn byzonder
Taaleigen, Idiotismus. LUBLINK zegt 'er hoofdzaaklyk dit van: ‘Als Dichter, wiens
verbeelding zich noode laat beperken, gewoon aan zekeren trant, om zich stout,
zwierig, zinnebeeldig uit te drukken, naar aanleiding van luim of stoffe, achtte hy dit
in zyne brieven niet onvoegelyk; waar uit echter ook zekere ongelykheid voortvloeide,
en iets moeilyks om het in eene andere taal over te gieten.’ - Hy voegt 'er nevens:
‘Wy verdeedigen hier echter geenzins die byzondere manier, en beschouwen eene
doorgaande gelykheid als een der hoofdvereischten van eenen goeden styl: ook
willen wy niet ontveinzen, dat ons dit in het vertaalen deezer Brieven somtyds minder
behaagde, dan wel belemmerde.’
Naa eene aanmerking wegens den pligt eens Vertaalers, om niet alleen de zaaken
en gedagten, maar ook den styl en trant van het oorspronglyke over te brengen,
laat hy volgen: - ‘By onzen Schryver komt ook nog dit in aanmerking; dat, behalven
de meerdere vryheid, waar op eene gemeenzaame briefwisseling zo billyk aanspraak
heeft, ook zodanige poëtische schilderingen inzonderheid te pas komen, wanneer
een gevoelig reiziger zyn gewaarwordingen en aandoeningen by de beschouwing
van een voortreslyk kunststuk, van een grootsch natuurtooneel, aan anderen tracht
mede te deelen. De kleuren op zyn palet mogen ons dan wat sterk, wat gloeiend
voorkomen; zo hy die echter met oordeel weet te gebruiken, zullen zy niet weinig
medewerken om zyne tafereelen dat leeven, die kracht by te zetten, welke zo noodig
is, om op onzen geest dien indruk te maaken, welken hy zalf ge-
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voelde, en ons zo gaarne zou willen mededeelen. Dat inzonderheid Italie en
Zwitserland tot zulke schilderyen aanleiding geeven, is te over bekend; en men zal
in het doorleezen van dit Werk hier in nog meer bevestigd worden.’
Ten slotte merkt de Vertaaler op: ‘Behalven het aangenaame, dat alle
geloofwaardige berichten, wegens andere Gewesten, voor den leergierigen leezer
opleveren, daar zy, door de menigte van voorwerpen en verscheidenheid van
betrekkingen, by eene bevallige afwisseling, zo belangryk zyn voor het hart, als
geschikt om het verstand met nuttige kundigheden te verryken; behalven dit
algemeene, schynen zich deeze Brieven inzonderheid aan te pryzen door eene
menigte van oordeel- en oudheidkundige aanmerkingen, en verdienstlyke
ophelderingen van veele plaatsen in de beroemdste Grieksche en Latynsche
klassikale Schriften - door geloofwaardige berichten van eigen verkeering met nog
leevende Geleerden en Kunstenaars - en door min of meer uitvoerige
geschiedkundige verhaalen en poëtische tusschenvoegzels: terwyl de heerschende
geest, die in alles doorstraalt, den Schryver als een man van beschaafdheid, deugd
en kunde kenmerkt.’
Wanneer een Vertaaler zich dus de moeite geeft, om het Werk, door hem vertolkt,
te beoordeelen; wanneer hy toont, niet de onbegrensde lofredenaar des
oorspronglyken Schryvers te weezen, maar de man, die zo wel het gebrekkige als
het uitsteekend schoone vrylyk aanduidt, neemt hy, als 't ware, den Beoordeelaar
den arbeid uit de handen. En hebben wy in het tegenwoordige geval niets meer te
doen, dan den loop der Reize, zo verre dit Deel gaat, enkel aan te stippen, en, zo
veel onze plaatsruimte toelaat, het een of ander over te neemen.
Een aantal van zes en dertig Brieven maaken dit Boekdeel uit. Te Pempelfort, by
Dusseldorp, waar onze Reiziger zich eenige dagen by zynen Vriend JACOBI onthieldt,
zyn de vier eerste, in den Zomer des Jaars 1791, gedagtekend. Van daar deedt hy
uittochten in die ommestreeken, welke ryke stoffe verschaften. Voorts gaat, op dat
wy de hoofdplaatzen slegts aanstippen, de Reis over Frankfort, Karlsruhe, Ulm,
Lindau, de Boden-zee, Constanz, Zurich, Lucern, Bern, Lausanne, Geneve, Turin,
Genua en Pavia. Alle plaatzen, die, wegens de laatere lot-
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gevallen, onze aandagt trekken, en wier stand, zo korten tyd vóór dezelve, belangryk
voor de Geschiedenis wordt. Dan, welke veranderingen 'er ook stand gegreepen
hebben, plaatslyke beschryvingen, zo verre zy van de Natuur afhangen, blyven
dezelfde. Nog is, by voorbeeld, de Rhynval, gelyk onze Reiziger dezelve, zyner
aandoeningen botvierende, afmaalt. Anders zal het gesteld weezen met de fraaije
Publieke Promenade vóór weinige jaaren buiten Zurich aangelegd.
Van de behaaling der Zwitzersche Vryheid spreekende, laat STOLBERG zich onder
andere dus hooren: ‘Men zegge niet, dat de Zwitsers dit alleen aan hunne ligging
tusschen de bergen te danken hebben. Verscheide overwinningen bevochten zy in
het open veld. Meer, veel meer dan aan eene plaatslyke bescherming der bergen
hebben zy te danken aan de eenvoudigheid hunner zeden, aan hun heldenmoed,
aan hun liefde voor de vryheid; hoedanigheden, welken de bewooners der bergen
niet zelden van de bebouwers der vlakke velden op het gunstigst onderscheiden.
Even als een lichtstraal van den hemel, viel het denkbeeld der vryheid in den boezem
der Zwitsersche herders, en hun arm maakte 'er zich meester van. Ja, die vryheid
is het, welke hun met dien moed bezielde, en hun verder zal bezielen, om hun
Staatsvorm, dien zy byna vyf eeuwen deeden stand houden, nog verder te
handhaaven.’ - Hier op maakt de Vertaaler deeze gepaste Aantekening: ‘Weinig
kon onze Schryver voorzien, het geen zeven jaaren laater is gebeurd. Wy
weêrhouden ons, volgens ons aangenomen beginzel, van alle aanmerkingen. Het
is ondertusschen voor den wysgeerigen leezer altoos aangenaam, de gedachten
van onpartydigen over eenige Staatsgesteldheid en derzelver waarschynlyke
gevolgen te verneemen, ook dan wanneer de uitkomst hier aan niet beantwoordt;
onder anderen om deeze reden, dewyl de ondervinding, hier door geleerd, als dan
nieuwe aanleidingen vindt, om op andere gronden haar toekomende berekening
met meerder waarschynlykheid te vestigen.’
STOLBERG, den laatsten oorlog, waar in Zwitzers tegen Zwitzers te velde trokken,
vermeld hebbende, voegt 'er nevens: ‘Ach! dat dit nimmer hadt mogen gebeuren.
- Ondertusschen blyft het verwonderenswaardig, dat zo veele volstrekt onafhangelyke
Staaten, van elkander in Godsdienst en Regeeringsvorm zo zeer onderscheiden,
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wier onderscheidene belangen zo noodzaaklyk tegen elkander moeten botzen, dat
deeze Staaten, met dat alles, geduurende zo veele eeuwen, zo zelden inbreuk
maakten op een verbond, welks half-duizend jaarig Jubelfeest zy eerlang, ter eere
der Vryheid en der Menschheid, zullen vieren.’ - Gepast is hier de opmerking des
Vertaalers: - ‘Wy weeten nu, dat zy dit geluk niet hebben mogen beleeven, waar
aan nog maar zeer weinig ontbrak. Wy behoeven echter onzen Schryver omtrent
deeze misgissing niet te verdeedigen. De verbaazende menigte van gebeurtenissen
en omwentelingen in geheel Europa, sedert dien tyd, moesten wel uitwerkzelen
voortbrengen, voor zeven jaaren zo weinig te voorzien, als wy nu op dit tydstip, daar
reeds zo veel is afgeloopen, de eindelyke gevolgen kunnen berekenen.’
In de kenschets van den Schryver, door den Vertaaler hier boven opgegeeven,
kwam eene aanmerking voor, den styl betreffende, als zoms te zwellend dichterlyk.
Wie, by voorbeeld, zal dit niet moeten toestemmen, als hy leest: ‘Steiler als [dan]
de Zwabische verheft zich de volkryke Zwitsersche oever. Achter denzelven ziet
men drie ryen van bergen, trapswyze achter elkander opgestapeld. Tegen elkander
verschynen, als in slagorde, de menigvuldige gelederen van de bergen der
Zwitsersche Cantons, en die van Tyrol. Het geschut des hemels rust dreigend op
hun bewolkte nekken. Deeze bergen vormen het zogenaamde Rhyn-dal, waar uit
de schoonste van Duitschlands vloeden zich in de zee stort, om haar gelouterde
golven verder voort te rollen. Met een verschriklyk gelaat vertoont zich de Alpsteen,
een rotsgebergte van het Canton Appenzell. Hier en daar is het met sneeuw bedekt:
dikwerf steekt het de kruin boven de wolken; doch is 'er zelden geheel van bevryd.
Echter verheffen zich achter dit de nog hooger bergen van het Canton Glaris, in nog
stouter gedaante, met kantige, scherpe toppen. Reeds de Alpsteen is geschikt om
de verbeelding te ontzetten en te vermaaken. Indien deeze haare wieken mogt
laaten nederhangen, zouden de hoogere bergketens die weder uitzetten: dewyl zich
achter dezelven de nog hoogere hemeltorschende sneeuwbergen verschuilen, die
op de Boden-zee niet kunnen gezien worden.’ - 't Is zeer eigenaartig, dat zo
grootsche voorwerpen de ziel eens aanschouwers verheffen, en eens Schryvers
styl doen zwellen; doch zo hier als elders is
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die zwelling onmaatig. Voor 't overige ontmoet men ook fraaije
Landschaps-schilderyen.
Volks-zeden en gewoonten slaat de Reiziger met opmerking gade. In Bern, laaten
wy dit zonderling voorbeeld neemen, gewaagt hy van een gebruik, dat eertyds, in
de dagen van vroome eenvoudigheid, schuldloos mogt geweest zyn, maar
tegenwoordig de schadelykste gevolgen moet naa zich sleepen. - ‘Sedert onheuglyke
tyden was het in het Duitsche gedeelte van Bern ingevoerd, dat een maagd, wanneer
zy tot het Heilig Avondmaal was toegelaaten, des Saturdags geduurende den nacht
haar vertrek open liet, en een jong gezel by zich in bed nam. Hoe onbegryplyk het
ook moge voorkomen, zouden echter diergelyke Nachtbezoeken eertyds nimmer
de gevolgen gehad hebben, die men natuurlykerwyze daar van moest verwagten.
De maagd bleef ongerept, en de jongeling bezocht haar vervolgens op denzelfden
voet. Men noemt dit ter Kilt of ter Kilp gaan: en Kilten of Kilpen betekent by iemand
naa den avondmaaltyd een bezoek afleggen. Doch dit gebruik, 't geen uit zyn aart
niet tot de kuische kon gerekend worden, daar het toch altoos de onschuld des
harten moest bevlekken, wierd welhaast nog onkuischer. Thans strekt het de jonge
landmaagd tot schande, wanneer zy een jong gezel by zich in het bed toelaat, eer
een voorgaande de verkeering met haar heeft opgezegd: ondertusschen kan zy,
binnen een kort tydverloop, het bezoek van verscheide persoonen dulden,
niettegenstaande deeze bezoeken al sedert lang niet meer zo schuldloos zyn, als
ze eertyds waren. Wanneer zy zwanger wordt, moet hy, die hier aan schuldig is,
haar ook trouwen; maar daar zy niet altoos weet, by wien zy zwanger is, hangt het
ook van haar af, wien zy onder haare bezoekers als Vader van het kind verkiest op
te geeven. Met dit alles is het vooröordeel omtrent dit gebruik zo ingeworteld, dat
het door de Ouderen gebillykt wordt, en een ongerepte maagd, onder de
boerendochters, tot de zeldzaame verschynzelen behoort. Echter worden het
naderhand getrouwe echtgenooten en kuische moeders, terwyl zy zich de
uitspoorigheden van haar maagdlyken leeftyd geenzins schaamen, daar zy die niet
als zodanig beschouwen, en ook de ernstigste Matroon haar deswegen nimmer zal
berispen.’
In de doorgetrokken Landen bezoekt de Reiziger de leevende Geleerden en
Mannen van naam. Deeze ontmoe-
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tingen dienen om ons, by voorbeeld, een LAVATER, een BONNET, een NECKER te
leeren kennen; terwyl de gedagtenis-tekenen van een GESNER, van een ROUSSEAU,
ons aan die beroemde Persoonen herinneren. In eene Aantekening des Vertaalers,
den laatstgemelden betreffende, vonden wy, beter dan wy elders hebben
aangetroffen, de strydigheden in het character diens verwonderlyken Mans opgelost.
- In de Aantekeningen des Vertaalers ontmoeten wy ook eene enkele van den jongen
JACOBI, Reisgenoot van den Graaf, die ook Brieven, deeze Reis betreffende, heeft
uitgegeeven; waar in men het een en ander vindt, dat tot bevestiging of opheldering
deezes Schryvers kan dienen, en waar van hy belooft nu en dan gebruik te zullen
maaken. Gelukkig, wanneer Werken van deezen aart ter vertaalinge in handen
vallen, die 'er alle mogelyke volkomenheid aan byzetten.
Schoone Plaaten van de heerlykste en treffendste gezigten, die de doorreisde
oorden opleveren, vercieren dit belangryk Werk. Jammer, dat het groot 8vo. Formaat
zo veele kreuken tot het inslaan noodzaaklyk maakt. Groot 4to., gelyk de Engelsche
Uitgave is, schikt zich beter voor dit vercierend gedeelte eens Werks; doch dit
Formaat schynt hier te lande meer en meer uit de mode te geraaken.
Wy verlangen na het vervolg, om het onzen Leezeren te doen kennen; wanneer
plaatsruimte, ons nu betwist, doordien wy een zo groot gedeelte overnamen van
de kenschets des Schryvers, ons de vryheid vergunt om meer van het aangetekende
daadlyk over te neemen.

Ontdekkingen in de Zuidzee, en Berichten aangaande de la Perouse
en zyne Tochtgenooten, opgemaakt uit spooren van zyne Reis,
op onderscheidene Eilanden en Landen der Stille Zee gevonden;
als mede aangaande een groot Eiland, thans door Fransche
Vlugtelingen bewoond. Uit het Fransch vertaald. 2de Stuk. Te
Haarlem, by F. Bohn, 1799. In gr. 8vo. 267 bl.
‘Wy zullen niet verwylen, om, by de uitgaave van het tweede Stuk deezer
Ontdekkingen in de Zuidzee, onze eigene Nieuwsgierigheid en die onzer Leezeren
te voldoen,’
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luidde het slot des Berigts van het eerste Stuk . Overeenkomstig hier mede namen
wy het Boekdeeltje, dit tweede Stuk bevattende, onverwyld ter leezinge, en toeven
niet met onze berigtgeeving.
Veel wonderbaars was ons, in het eerste Stukje, reeds voorgekomen, en beloofden
wy ons niet minder in dit tweede. Een berigt van een groot Eiland, door Fransche
Vlugtelingen bevolkt, wekte de nieuwsgierigheid; in geen geringe maate werd zy
voldaan; doch niet weinig ten koste van de Geloofwaardigheid des geheelen Berigts.
De korte Inleiding of Voorreden, door ons overgenomen in het Verslag des eersten
Stuks, hadt reeds iets raadzelagtigs; en dusdanig is ook het slot: ‘Zo gy het ten
algemeenen nutte noodig mogt oordeelen, de berichten, die ik u zende, in het licht
te geeven, of het afschrift 'er van na Europa over te zenden, heb dan de voorzorg
om de Naamen weg te laaten of te veranderen, en uit te wisschen of achter te
houden al het geen op de strekking der verschillende landen, en op de onderscheide
hoogte van derzelver ligging, waar op wy ze gevonden hebben, betrekking heeft.
Hier is iets uitgelaaten.
Na de redenen, die ik u opengelegd hebbe, gevoelt gy, van hoe veel gewicht het
is, hieromtrent tot aan eene nieuwe orde van zaaken stilzwygen te bewaaren.’
Wat van dit alles zyn moge, wy moeten iets van den inhoud deezes zeldzaamen
Verhaals melden. Nieuwsgierig is men zeker, hoe deeze Franschen gezegd worden
hier gekomen te zyn, en dit onbewoond Gastvrye Eiland, gelyk het genaamd wordt,
bevolkt hebben. Onze Briefschryver trof 'er den Graaf de *** aan, voorheen Capitein
op Fransche Schepen, waar van hy, geduurende den ganschen Americaanschen
Oorlog, de Geheimschryver geweest was. Deeze Graaf gaf het volgend berigt: ‘Wy
zyn Edellieden uit Bretagne, Poitou en Anjou, byna alle Fransche Zee-Officieren.
Om den storm, in Frankryk ontstooken, te ontwyken, hadden wy ons verwyderd, in
de meening dat het van geen langen duur zou zyn.’ - Hier in vonden zy zich
misnomen, door de gruwelen, die in Frankryk voorvielen, niet noodig hier over te
schryven. De Graaf vaart voort: ‘Het was niet mogelyk in een Land te blyven, waar
de misdaad voor deugd gehouden werd, waar het moorden Vaderlandsliefde
geworden was. - Wy verkogten onze goederen, en namen de wyk na Engeland.
Andere ysselykheden wagtten ons daar. Wy troffen 'er duizenden uitzinnigen, even
lafhartig, even bloeddorstig als de eersten, aan. Deezen hadden Frankryk niet
verlaaten, dan om 'er het vuur

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroeff. voor 1799. bl. 358.
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en zwaard in te voeren; ten einde een ydelen waan en nietige voorregten staande
te houden. Deeze ongelukkigen schroomden niet de vereenigde magt der Vorsten
van Europa tegen hun Vaderland op te hitzen, en hunnen schendigen arm te leenen
in 't zelve van een te scheuren.’
Hoe het Engelsch bewind over deeze verwarringen juichte, dezelve opstookte,
en door Frankryk Frankryk zogt te verwoesten; hoe het verdrag te Pilnitz daar toe
moest dienstbaar weezen, en de aanzienlykste Fransche Ridders, by de pooging
om Frankryk te herwinnen, ten oogmerk hadden om den laageren Adelstand in de
voorhoede te plaatzen, schetst de Graaf, en vaart voort: ‘De geenen, die zich
weigerden te wapenen tegen hun ongelukkig Vaderland, zagen zy met den nek aan,
en overlaadden ze met allerlei smaad. - Om door deeze stroomen van misdryven
en Partyschappen niet te worden weggesleept, was het niet genoeg, Engeland te
verlaaten; men moest zelfs geheel Europa ontwyken: en dit is het, het welk wy
gedaan hebben. In den aanvang kwamen wy, ten getale van tachtig Persoonen,
allen hoofden van Huisgezinnen, byeen, ten einde onderling te raadpleegen, wat
ons in zulk een verschriklyken rampspoed te doen stondt; en wy beslooten ons op
een der Eilanden in de Zuidzee te gaan vestigen, welverzekerd daar menschen te
zullen aantreffen, die veel minder slegt dan de Europeaanen zyn. - Ten dien einde
kogten wy drie groote Schepen, behalven een Fluitschip, voorzagen ons van
Paarden, Koebeesten, en Werklieden van allerlei soort, die ons wilden volgen.
Verscheide Franschen, die by onze eerste byeenkomst niet waren tegenwoordig
geweest, verzogten ons daar naa om in onze uitrusting te mogen deelen. Zo zyn
wy allen te zamen vertrokken, voerende met ons onze Vrouwen, onze Kinders, onze
rykdommen, enz. en onze onderneeming is in alles gelukkig geslaagd.’
De tyd des aankomsts dier Volkplantelingen wordt gezegd den achttienden van
Louwmaand des Jaars 1793 geweest te zyn. De Graaf geeft eene uitlokkende
beschryving van het Eiland. By de aankomst onzer Reizigeren, en de aanduiding
waar zy geland waren, zeide de Graaf: ‘Ligt gy met uw schip achter het gebergte
met die groote opening, gy zult 'er geen schipbreuk lyden: geduurende eenigen tyd,
dat men daar in komt, is men als in een doosjen; maar ik verzeker u, het is een val:
als men 'er in dit Jaargety eens binnen raakt, blyft men 'er ook: gy hebt dus zes
maanden voor de hand om uit te rusten!’
Dit tydsverloop bleeven zy aldaar, en alles beantwoordde aan de vriendlyke
uitnoodiging. Geen onthaal guher, geen vriendschapsbetoon ongemaakter. Zy
deelden in den overvloed der Eilanderen. Zo deeden ook de medekomenden met
een
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Schip na de Kaap de Goede Hoop gezonden, en weinig tyds naa onze Reizigers
aangeland. Voor de aankomelingen, voor de blyvenden worden in alleryl huizen
gebouwd. Overvloed dekt steeds den disch der Inwoonderen, wier Provisioneele
Wetten hier opgegeeven worden. Men mag van dezelve in 't algemeen zeggen, dat
zy uitkomen op Wast en vermenigvuldigt; schoon betaamlykheid 'er alzins in heerscht.
Onze Schryver verlieft op een der Dogteren zyns Vriends - trouwt - wordt een
deelgenoot der nieuwe Maatschappy, en welhaast tot een werkzaame Eerepost
verheeven. - De zwangerheid zyner Egtgenoote, hier voor de Gehuwden noodwendig,
om het anders daar gesmaakt geluk niet te vergallen, voltooit zyne vreugde.
Veele beroeps- en andere bezigheden geeven hem gelegenheid om nadere
kundschap van de Landsgesteltenis op te doen; veele Persoonen in derzelver
Characters te beschryven; Uitvindingen, waar over wy ons verbaazen moeten, te
vermelden, als, by voorbeeld, die van het Buskruid, daar gemaakt, in alle opzigten
veel beter dan men het elders aantreft.
Het mangelt niet aan tusschenvoorvallen, die de tooneelen veelvuldig doen
verwisselen. - Ongelukken gebeuren 'er - zedelyke wangedraagingen vinden 'er
plaats; de eerste worden verholpen, de laatste gestraft.
Zeer heeft ons vermaakt het geval van een Fransch Marquis, die de Gelykheid,
welke 'er anders, met de noodige ondergeschiktheid, heerschte, niet kon verdraagen,
en, van alle weezenlyke verdiensten ontbloot, anderen vervoerde om die zelfde rol
van rang onderscheiding te speelen. Hun straf was, voor eenigen tyd, de tafel te
dienen.
Onze Schryver hadt, in zyn doortrekken van het Eiland, een ruw stuk Gouds
gevonden. Hy meende, als eerste ontdekker, met het berigt hier van, dank te zullen
behaalen; doch kreeg berigt, dat het Goud hier geenzins onbekend was, als zynde
het Zand der Rivieren 'er vol van; en dat het niet opgezameld werd, dan wanneer
men het noodig hadt om een der Schepen tot het haalen van Koopwaaren uit te
zenden. Van het geheim onderrigt, kreeg hy last hetzelve te bewaaren, en 'er niet
van te spreeken tot de Portugeezen, zyne voormaalige Reisgenooten, ‘uit vrees dat
zy trek mogten krygen om het geluk der Eilanderen te stooren, en een aanslag op
hunne vryheid te doen.’
Het is, in de daad, zeldzaam, dat onder de menigte Portugeezen, te deezer
gelegenheid op het Eiland hun verblyf langer en korter houdende, geene Ontdekkers
waren van dit geliefd Metaal hier niet schaars aan te treffen. Immers wy leezen met
zo veele woorden: ‘Wy vinden het Goud in het Zand van onze Rivieren, onder de
steenen, die onze wa-
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terstroomen met zich voeren; op de keisteentjes van onze kleinste beeken; het
groeit in onze bergen; het schittert op onze rotzen; en wy gaan 'er over, zonder ons
de moeite te geeven om het te verzamelen.’ - Nogthans hebben zy een
Schatbewaarder, die by zekere gelegenheid staaven Goud in gereedheid bragt.
Schoon de Schryver veel, de Natuurlyke Historie des Eilands betreffende, geboekt
hadt, vinden wy agter aan, Uittrekzel uit het in 't Portugeesch geschreeven
Handschrift van den Heere DE TORRIBIO, die de Ryken der Natuur op het Gastvrye
Eiland, van hem een Paradys geheeten, doorloopt, en zo veele zeldzaamheden
opgeeft, als by het zeldzaame, in de Beschryving te vinden, wel voegt, en tevens
dient om ons van de door ons vermeende Verciering des geheels te verzekeren. Wy meenden 'er nog iets van het Goud te zullen aantreffen; doch de Schryver zegt
ons in een naberigt op dit Uittrekzel: ‘Ik heb het Artykel van de Paareloesters en dat
van de Metaalen geheel achter gehouden; dit is volgens afspraak met den Heer
TORRIBIO, die ten deezen aanzien ons geheim weet.’
Dan, wat 'er ook van de Egtheid of Verciering deezer Ontdekkingen in de Zuidzee
zyn moge, het laat zich wel leezen. De Berichten, DE LA PEROUSE betreffende, zyn
zeer schaars, en dan nog niet zeer belangryk; ook zouden deeze, schoon
veelvuldiger en belangryker, weinig of geene waarde krygen, als ons denkbeeld
van Verciering gegrond is.

Gedenkschriften van Hyppolite Clairon, en Aanmerkingen over de
Tooneelkunde; door haar zelf (zelve) uitgegeeven, en vertaald door
Elizabeth Bekker, Wed. Wolff. Gevolgd door de Wysgeerige
Aanmerkingen over het Treurspel, van den beroemden Fontenelle.
In den Haag, by I. van Cleef, 1799. In gr. 8vo. 356 bl. behalven het
Voorbericht, enz.
Daar de Vertaalster, in het Voorbericht, zich vry scherp uitlaat tegen de Recensenten,
en wy dus de eere niet hebben, van by haar in een goed blaadje te staan, zullen
wy ons moeten getroosten, nog meer in haare ongenade te vervallen, door de
betuiging: dat wy in langen tyd zulk eene slordige Vertaaling, ten minsten wat de
druk- en taalfouten aangaat, niet onder de oogen gehad hebben: de eersten zyn
zoo lomp, zoo in 't oog loopende, zoo menigvuldig, dat, hoe veel men ook op rekening
der Zetters moge stellen, in dit geval geene bedenking overblyft, of Juffrouw WOLFF
heeft of zelve zeer slecht de proeven naagezien, of voor 't minst tot deze
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naaziening onbekwaame voorwerpen gebruikt; de laatsten, (de taalfouten) echter,
komen zeker alleen voor reekening der Vertaalster, en geeven de klaarste bewyzen,
zo al niet van haare onkunde in de gronden der Nederduitsche taal, vooräl met
betrekking tot de geslachten der zelfstandige naamwoorden, althans van haare
onöplettendheid in dezen; en schoon Juffr. WOLFF zulks veelligt eene kleinigheid zal
noemen, haare bemoeijing en zorge onwaardig, achten wy echter eene zuivere taal
en spelling een wezenlyk bestanddeel eener goede Vertaaling te zyn. Wy zullen
ons niet verledigen, om, van bovengemelde fouten, voorbeelden aan te haalen;
want dan hadden wy voor eerst nog niet gedaan: liever willen wy nog iets over het
Boek zelve zeggen.
Veelen onzer Landgenooten zullen, by geruchte, HYPPOLITE CLAIRON kennen, als
eene zeer verdienstelyke Actrice aan het Fransch Tooneel. Van deze Vrouw vindt
men hier de voornaamste levensbyzonderheden, waarönder sommigen weinig
belangryk, anderen van meer gewigt zyn; maar ook eenigen in 't zonderlinge en
onnatuurlyke loopen. Het grootste gedeelte, echter, van dit Boek wordt besteed ter
beöordeeling van onderscheidene rollen in de beste Tooneelspelen; tot
verslaggeeving van 't geen CLAIRON in 't werk gesteld heeft, om haare meest
geliefkoosde rollen waardig te vervullen, en dus tot onderwys van jonge Tooneelisten;
terwyl het overig gedeelte verscheide zedenkundige bedenkingen bevat. 't Een en
ander hebben wy, althans grootendeels, met genoegen geleezen. De Tooneelkundige
aanmerkingen van CLAIRON zyn veelal zeer schoon en juist, en voor
Tooneelbeoefenaaren zeer leezingwaardig. Veelen, die, met weinige talenten, veel
verbeelding van zich zelven hebben, zullen hunne kleinheid gevoelen als zy zien,
dat de verdienstvolle CLAIRON noch tyd, noch moeite, noch ook lichaamlyken welstand
spaarde, om den stand, waarïn zy zich bevondt, waardig te vervullen, en langs zoo
meer der volkomenheid te naderen.
Schoon CLAIRON, met opzicht tot haare Godsdienstige gevoelens, niet genoeg
verlicht schynt geweest te zyn, om dé dwaalbegrippen wegens het blinde noodlot
geheel vaarwel te zeggen, heeft zy 't echter in de begrippen eener zuivere
Zedenkunde zeer ver gebracht. Van daar dat men in dit Geschrift ook uitmuntende
zedenkundige gevoelens en voorschriften aantreft: vooräl hebben ons haare
bedenkingen in haar zoogenaamd aantekenboekje, pag. 126 en volg., gelyk ook
haare raadgeevingen aan haare jonge Vriendin, pag. 261, (by den Inhoud verkeerdlyk
met pag. 289 getekend) zeer wel bevallen; terwyl wy eenige aanmerkingen der
Vertaalster, in dit laatste stukje, gelyk ook op andere plaatsen, over 't geheel, zeer
juist oordeelen te zyn.
Om onze Lezeren eenigzins met den onderhoudenden schryf-
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trant van CLAIRON, zoo wel als met de aanleidende oorzaaken, die haar Actrice
deeden worden, bekend te maaken, zullen wy het verhaal, 't welk zy hieromtrent
doet, hoofdzaaklyk overneemen:
‘De Voorzienigheid (dus spreekt CLAIRON) gaf my eene arme, afhangelyke, zwakke,
onkundige vrouw tot moeder..... Myn ongeluk begon reeds vóór myne geboorte.
Op de zevende maand ter waereld komende, bragt ik eene zwakke gesteldheid
mede, even moeilyk als ongunstig voor de ontwikkeling myner lichaamlyke en
zedenlyke krachten.
Geene liefkoozingen, geen zachte minzaamheden, geene zorgvuldigheid hebben
myne kindsheid ondersteund. Myne opvoeding liet my onkundig van allerlei fraaie
kunsten en begaafdheden; ik wist niets. Toen ik elf jaaren oud was, kon ik leezen
en niets meer; myn catechismus en myn gebedenboekje waren alle de boeken, die
ik ooit gezien had. Men hieldt my alleen bezig met spookeryën en toveryën, en
dischte my die als waarheden op.
Eene woeste, domme, bygeloovige vrouw, die niets wist dan my ledig in een' hoek
te houden, of tot zich te schreeuwen, om my door haare bedreigingen en slagen te
doen beeven, voedde my op. Myn afkeer van handwerken, waartoe men my wilde
dwingen, was de oorzaak dezer mishandeling; maar vergrootte ook te gelyk dien
afkeer. Ik weet niet, waar uit dezelve ontstondt; maar niets dan eene arbeidster te
zyn, was voor my een onuitstaanbaar denkbeeld. Dit weet ik, dat ik myne
medelydenheid, en tevens onverzetlykheid, te danken hebbe aan de ongelukken
myner kindsheid. Ik heb myn beroep niet uitgehouden, of myn natuurlyk en zedenlyk
bestaan versterkt, dan door deze twee hulpmiddelen.
Op myn twaalfde jaar hadt het lot medelyden met my; myne moeder was verpligt
te verhuizen; myn toestand bleef dezelfde: maar de buuren, begaan met die kwyning,
waarïn myn treurig lot my stortte, en door myn voorkomen, door de zachtheid myner
stem, door eenige blyken van gezond oordeel, door de bestendige minzaamheid
van myn humeur, als men my maar geene naald in de handen gaf, gunstig voor my
ingenomen, verkreegen, dat men my, zonder my iets te vergen, eenigen tyd aan
my zelve overliet. Nu haalde ik voor 't eerst mynen adem, zonder ergens over te
moeten klaagen; maar, 't zy als een gevolg van 't karakter der vrouw, die my
opvoedde, 't zy om zich van my te ontslaan, men sloot my op in eene kamer, die
op de straat zag. Dáár zynde, zonder iets te doen te hebben, en te zwak om de
vensters te kunnen openen, en dus de voorbygangers te zien, klom ik reeds den
eersten dag op een'
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stoel, om ten minsten by de buuren te kunnen kyken. Mademoiselle Dangeville
woonde regt over ons; haare vensters stonden open; zy kreeg les in het dansen;
zy was versierd met alle de bevalligheden der Jeugd en der Natuur. Myn geheel
klein aanwezen trok zich, als 't ware, in myne oogen samen; ik verloor niet eene
haarer beweegingen. De geheele familie was daar tegenwoordig, en toen de les
eindigde, werdt zy van ieder toegejuichd, terwyl haare moeder haar omhelsde en
kuschte. Het onderscheid van haar lot met het myne doorwondde myn klein gevoelig
hart! Myne traanen beletteden my iets meer te zien; ik klom van den stoel, en toen
myne ontroering my toestondt te zien, was alles verdweenen. Vervolgends overleidde
ik, zoo goed als ik kon, alles met my zelve. Eerst besloot ik niets, van 't geen ik
gezien had, te zeggen; uit vrees, dat men my dan zulks zoude beletten. Voorts deed
ik alles naa, wat ik gezien had, immers zoo veel my mooglyk was..... Eindelyk haalde
men my uit de kamer, en men vraagde, wat ik gedaan had? Zie hier myn eerste
leugen! Ik antwoordde glad weg: daar ik niets te doen had, heb ik geslaapen. Voor
hun, die niet denken, moge dit verhaal beuzelächtig zyn; maar het kan echter eene
les wezen voor hun, die kinderen opvoeden: “niets is noodzaaklyker, dan hun
vertrouwen nooit te verliezen.”
Deze fout gaf my moed om nog meer te liegen; zy ontwikkelde al de loosheid,
waarvoor ik vatbaar worden konde! Nu vond ik vermaak in het veinzen; ja, alles gaf
my aanleiding, om myne moeder te verachten; 't is waar, ik was te onkundig, om
daar al het ysselyke van te kunnen beseffen, en wist niet, waartoe deze misdaad
een ondeugend hart brengen kan.
Nu had ik geen oogenblik rust meer, dan als men my opsloot. Gelukkig voor my,
dat myn moeders kwaad humeur, of haare bezigheden my dikwyls daar toe
verweezen. Dan liep ik spoedig na myn venster; het mooi weêr was my gunstig, ik kon de geheele kamer myner danseres doorzien. Ik lette aandachtig op haar; als
zy heen ging, bootste ik haar na. Myn geneugen en myne vlyt dienden my zoo wel,
dat zy, die by ons aan huis kwamen, dachten, dat ik verscheiden meesters had. Ik
groette, zat, stond niet meer als voorheen; myne voorige denkbeelden hielden op,
en myne gesprekken, ja myne aartigheden, behaagden zelfs aan myne moeder.
Onderwyl viel myn geheim my ondraaglyk lastig: ik wenschte zoo vuurig te weeten,
wie de jonge Juffrouw was; ik waagde dit te vraagen aan een' man, die veel by ons
kwam, en my altoos vriendlyk behandelde. Hy verhaalde my het een en ander van
de Fransche Comedie, en wat Ma-
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demolselle Dangeville daar deedt. Hy beloofde my ook dit alles eens te laaten zien,
en met veel moeite stondt myne moeder dit toe. Zy zag niets in den Schouwburg
dan de eeuwige verdoemenis; evenwel, ik ging mede.
Men speelde den Graaf van Essex, en de Folies amoureuses. Wat 'er toen in my
omging, kan ik niet meer beschryven: dit weet ik nog, dat men my, geduurende de
vertooning, en het overige van den avond, niet kon beweegen om iets te gebruiken,
of een enkel woord te spreeken. Gantsch in my zelve ingetrokken, zag of hoorde ik
niets van alles wat om my gezegd of gedaan werdt. “Ga na je bed, zot schepsel!”
waren de eenige klanken, die ik verstond, en ik liep na bed.
In plaats van te slaapen, hield ik my bezig met my alles levendig te herinneren,
wat ik gezien en gehoord had; en men stondt des anderen daags verbaasd, daar
men my meer dan honderd versen van het Treurspel, en ruim twee derde van het
aartig kleine stukje, hoorde opzeggen.
Men verwonderde zich nog minder over myn sterk geheugen, dan over de
behendigheid, waarmede ik de Acteurs nabootste. Ik brouwde gelyk Grandval; ik
hakkelde, terwyl ik de sprongen van Crispyn maakte, gelyk Poisson; ik gaf my de
grootste moeite, om my het geestig gelaat van Juffrouw Dangeville, en het koude
styve air van Juffrouw Balicour, eigen te maaken. Kort; men hieldt my voor een zeer
ongemeen schepsel: maar myne moeder fronste haare wenkbrauwen, en zeide,
dat zy liever zag, dat ik een rok en hembd maaken konde, dan alle deze gekheden
naadoen; dit bragt my geheel buiten my zelve. Ziende dat ik hulp kreeg, had ik de
stoutheid van te zeggen: dat ik niets wilde leeren, maar op de Comedie speelen.
(*)
Scheldwoorden en klapöoren deeden my zwygen; en de omstanders konden niets
voor my doen, dan beletten, dat myne vergramde moeder my niet doodsloeg.
Kort daaröp dreigde zy my van honger te laaten sterven, of armen en beenen
aan stukken te slaan, zo ik niets doen wilde. Trekken uit ons ka akter blyven steeds
in ons geheugen gedrukt. Nu nog is het, of ik my in dat oogenblik bevinde. Ik had
den moed om myne traanen te weêrhouden; en met al de vastheid, waartoe ik in
die jaaren in staat was, zeide ik: “wel nu, sla my dan terstond dood, anders zal ik
toch op de Comedie speelen.”
De harde, wreede behandeling, die men my twee geheele maanden aandeedt,
deedt my niet van besluit veränderen; maar ik verviel in eene kwyning.

(*)

Hier zullen wy liever leezen klappen, of oorklappen.
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De vooröordeelen eener zeer geringe opvoeding hadden eene onbepaalde magt
over myne moeder, die toch indedaad een goed hart hadt: myne verkwyning trof
haar te dieper, dewyl ik nooit klaagde. Eens ging zy haar verdriet klaagen aan eene
braave, verstandige, gevoelige vrouw, voor wie zy werkte. Het gevolg van haar
gesprek was, dat zy my, t'huiskomende, met eene tederheid behandelde, waarvan
ik geen het minst begrip had. Zy omärmde my, weende bitterlyk, beloofde my alles
te zullen toestaan, wat ik begeerde mits ik haar lief had, het gebeurde wilde
vergeeten, en myn best doen, om het te herstellen. Deze onverhoopte verändering
hadt my byna het leven gekost; evenwel, ik kwam dien schok te boven; men bragt
my by myne weldoenster. Men liet my aan Deshais, Acteur in de Italiaansche
Comedie, hooren; hy was genoeg voldaan, om my aan zyne mede-Tooneelisten
voor te stellen. Men gaf my op dat Tooneel toegang, men schreef my voor, wat ik
leeren moest; ik kreeg vryheid om op het tooneel te mogen komen, en vóór myn
twaalfde jaar was ik reeds Comediante, terwyl de toejuiching, die ik kreeg, myne
moeder over myne keuze vertroostte.’
Voor 't overige zal elk met vermaak ontdekken, hoe CLAIRON, ondanks de
verleidingen tot ondeugd, aan haaren stand eigen, ondanks de verzoekingen der
zoogenaamde groote waereld, die men in dit Boek zoo krachtig ziet geschetst, echter
getrouw bleef aan de deugdzaame beginselen, die zy zich hadt eigen gemaakt, en
daardoor over alle de gevaaren, die haar zedenlyk character bedreigden, wist te
zegepraalen.
De achter aan dit Werk geplaatste en vertaalde Reflexions Philosophiques sur
les Tragedies, noemt Juffr. WOLFF, te recht, ‘het beroemd meesterstukje van den
fyn doordenkenden, kieschen FONTENELLE.’ Dan wy hebben ons by het Werk zelve
te lang bepaald, om hiervan breeder te gewaagen.

De Aftogt der Engelschen en Russen van de Bataafsche Kust,
Tooneelspel, in drie Bedryven. Te Amsteldam, by J.F. Nieman, en
te Westzaandam, by H. van Aken, 1799. In 8vo. 95 bl.
Dit niet ongeestig Tooneelspel, 't welk by herhaaling op een onzer Schouwburgen,
met toejuiching, is vertoond, schetst de vreugde der Noord-Hollandsche Patriotten,
over het vertrek van het Engelsch en Russisch Leger, in den afgeloopen Herfst.
Eene vryagie is, gelyk doorgaans, de groote dryfveer der verschillende bedryven.
Alles loopt af tot genoegen van de verschillende personagien, uitgezonderd van
den Heer Windhaan,
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die de rol van een grooten draajer speelt, en die, na dat hy op zondag den 6 October,
te Alkmaar met eene groote Oranje kokarde ter kerk was geweest, twee dagen
laater met eene Nationale kokarde te voorschyn komt, welke hy echter, zo wel als
het meisje, op 't welk hy verliefd was, door de dreigementen van een Franschen
Officier, aan zyn medevryer Anthony moet afstaan. Van tyd tot tyd komen in dit
Tooneelstukje geestige zetten voor, geschikt om den leezer en toehoorder aan het
lachen te helpen. Onder anderen is 'er de bekende Noord-Hollandsche zindelykheid
niet in vergeeten. Want moeder Neeltje is niet alleen bang voor het storten van
menschenbloed over haare dochter, om de zaak zelve, maar vooral om haare
schoone vloer! die daar door ligtelyk bemorst zou worden.

Almanach der Kruidkunde, voor het Jaar 1800. Tot onderrichting
en vermaak voor het Schoone Geslagt, als ook voor die geenen,
die de eerste beginzelen der Kruidkunde beoeffenen. Te
Amsterdam, by J.B. Elwe. In 12mo.
Deeze zeer net uitgevoerde Kruidkundige Almanach pronkt op het tytelblad met
een zeer toepasselyk gekleurd vignetje, waar op de gewoone Almanach volgt.
Verder vindt men eene aanspraak aan de Bevallige Kunne, benevens een
Voorbericht aan den Lezer, waar in het oogmerk van het nu volgend kruidkundig
gedeelte, mitsgaders deszelfs korte inhoud, wordt aan den dag gelegd. Dit
kruidkundig deel is wederom tweeledig: want vooreerst komen voor, twaalf nette
gekleurde Plaatjes van planten, die alomme in Nederland groeijen, en die zodanig
gekoozen zyn, dat zy teffens een denkbeeld kunnen geven van de eerste twaalf
klassen van het kruidkundig stelzel van den grooten Linnaeus; waarom de teeldeelen
der bloemen, zo veel het klein bestek toeliet, zeer naauwkeurig zyn afgebeeld. By
ieder Plaatje vindt men teffens eene korte verklaaring van de eigenschappen der
afgebeelde plant, met aanwyzing der plaatzen, op welke men zodanig een gewas
moet zoeken, enz.
De beschryving van voorbeelden uit de overige klassen tot een ander jaar
uitstellende, gaat de Schryver vervolgens over tot eene korte beschryving van het
geheel Linneaansch systema en der daar toe behoorende Terminologie; tot
opheldering van welke stukken nog twee fraaije gekleurde Plaatjes volgen, op welker
eene alle de verschillende eigenschappen der Linneaansche klassen voorkomen;
terwyl het tweede Plaatje de verschillende zoorten van bloemen en bloemkelken
vertoont, wier kennis, in de kruidkundige beschryvingen, van eene zo groote en
algemeene nuttigheid is.
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Deeze Kruidkundige Almanach is, onzes achtens, zeer aartig uitgevoerd, en zal
voor derzelver eerstbeginnende beoeffenaars tot een geschikt zakboekje kunnen
dienen, wanneer 'er, in de volgende jaaren, nog een aantal dergelyke, of nog wat
uitvoeriger uitgewerkte, vertoogen zal zyn in het licht gegeeven. De net gekleurde
Plaatjes kunnen insgelyks hun nut en aangenaamheid hebben voor de Bevallige
Kunne: doch of het Werkje anderzins voor dezelve geschikt zy, durven wy
naauwelyks gelooven, van wegen de groote menigte van konsttermen, die, zonder
eene mondelinge, met voorbeelden bevestigde, verklaaring, bezwaarlyk te bevatten
zyn; eene zwaarigheid, die op geenerleye wyze is uit den weg te ruimen.

Natuurkundige Beschryving van eenige byzondere Dieren,
Visschen en gekorvene Diertjes, voor de Beminnaars der
Natuurlyke Historie, door Th. van Brussel. Met gecouleurde
Plaaten. Te Amsterdam, by J.B. Elwe, 1799. In 8vo. 170 bl.
De Schryver verhaalt ons, in zyn Voorbericht, dat dit Werkje geschreeven is, om
hetzelve te doen dienen tot een Vervolg op het bekende Werk van C. Plinius over
de Dieren. Voorts verzekert hy, dat de meeste der hier voorkomende Dieren van
nieuws en zeer naauwkeurig, met byvoeging van merkwaardige omstandigheden
en gebeurtenissen, beschreeven zyn. Wat ons betreft, wy hebben in de meeste
beschryvingen geene de minste naauwkeurigheid kunnen ontdekken, maar
integendeel opgemerkt, dat dezelve meerendeels zyn zamengelapt uit de
getuigenissen van oude Schryvers, op wier geloofwaardigheid men niet veel staat
kan maaken. In de uitvoerigheid der beschryvingen heerscht ook eene zonderlinge
ongelykheid: want terwyl de beschryving der merkwaardigste groote Dieren in eenige
weinige bladzyden afloopt, vinden wy voor het zo weinig betekenend Haft alleen
over de dertig bladzyden.
Voor 't overige hebben wy een sterk vermoeden, dat dit geheele Werkje niets
anders is dan oude opgewarmde spys, die ons nu wederom in eene nieuwe schotel,
dat is met een' nieuwen gegraveerden Titel, wordt opgedischt; een loopje, 't welk
wy deezer dagen meermaalen zagen te baat neemen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
XVIIIde Deel. Te Haarlem, by Joh. Enschedé en Zoonen, en J. van
Walré, 1799. In gr. 4to. 370 bl.
Eerste Berigt.
Nogmaals hebben wy de twee Letter-kampvegters, in dit zelfde Teyleriaansche
(*)
Strydperk, aangetroffen : de Doopsgezinde Leeraars JAN BROUWER en W. BRUIN
maten wederom hunne lanssen - en met gelyken uitslag, dat de eerste andermaal
de overwinning behaalde. De stryd was om het beste Antwoord in te leveren op de
belangryke Vraage: Is 'er in den Mensch geen ander beginzel van werking dan
Eigenliefde, en kan men alle de Neigingen en Hartstochten, die zich by hem opdoen,
daar toe brengen; of huisvesten 'er in hem ook beginzelen van Goedwilligheid, die
zich door geene Eigenliefde verklaaren laaten, en volstrekt belangloos mogen
genaamd worden?
‘Dit Vraagstuk moge,’ gelyk de Voorberigtschryver deezes Deels te recht aanmerkt,
naa eene gepaste onderscheiding tusschen Eigenliefde en Eigenbaat gemaakt te
hebben, ‘sommigen als louter beschouwlyk, en dus van minder nut, voorkomen.
Het is het niet in het oog van hen, die Godsdienst en Deugd het meest beveiligd
agten, wanneer de Mensch, uit één algemeen beginzel te werk gaande, voor het
overige het gezond Verstand, de Rede, door de Godlyke Openbaaring verlicht, als
zyn geleide volgt. Het is het niet in het oog van hen, die, 'er niet vreemd van zynde,
dat der menschlyke Natuure oorspronglyke Beginzels van Goed-

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1797, bl. 505.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

94
willigheid eigen zyn, van begrip zyn, dat zulks eene reden te meer zoude opleveren,
om den Schepper als eenen weldaadigen GOD te eerbiedigen en te beminnen; eene
reden te meer, om den Mensch tot Goedwilligheid en Menschlievendheid aan te
zetten. Het was het dus ook niet by een goed deel der Leden van TEYLER's
Godgeleerd Genootschap, die, hoe meer zy in gevoelens verschilden over het
voornoemde Vraagstuk, des te meer genegen waren om hetzelve tot een Prysvraag
voor het laatstverloopen Jaar 1789 te doen dienen.’
De Eerw. BROUWER stelt, in 't breede, den staat des Geschils voor oogen. Langen
tyd en veel hadt hy zich met dit Onderwerp bezig gehouden, en wat 'er in- en
uitlanders van onderscheidene gevoelens over geschreeven hadden, geleezen en
bepeinsd. Hier van draagt de Verhandeling, op elke bladzyde, om zo te spreeken,
de duidelykste kenmerken.
Volgens zyn bestek handelt hy, in het eerste Hoofddeel, over den zin van zommige
uitdrukkingen, met algemeene en voorbereidende Aanmerkingen, betrekkelyk de
Natuur des Menschen. De woorden, welke hier toegelicht worden, zyn Beginzel,
Eigenliefde, Verstand of Rede, en Zedelyk Gevoel of Geweeten. Wy neemen daar
uit over, als tot de groote zaak in deezen behoorende, wat hy ter bepaalinge van
het woord Eigenliefde zegt, en van den zin, waar in hy dit woord bezigt.
‘Er wordt slechts geringe waarneeming van den Mensch, en eene zeer
oppervlakkige Zelfskennis vereischt, om overtuigd te zyn, dat Eigenliefde het roerzel
is van meenigte onzer, zoo goede, als kwaade verrichtingen; en wierd 'er eenige
aandrift of Beginzel van Werkzaamheid niet slechts den Sterveling, maar ook alle
dierlyke Wezens door den Almagtigen ingeplant, het is deeze zucht tot behoudenis,
ter bevordering en vermeerdering van hun geluk, het onmiddelyk gevolg van
Geveeligheid en Zelfsbewustheid. Dit, voor zo veel my bekend is, heeft niemand
ooit geloochend; en wie zulks immer bestaan mogt, dien zou de stem der geheele
Natuur zyne dwaasheid aantygen, en zyn eigen hart logenstraffen. Het veelvuldig
misbruik, intusschen, waar door de Mensch, in alle eeuwen en gewesten der wereld,
dit weldaadig geschenk des Scheppers, tegen de inspraak van Rede, en Godsdienst,
tot
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eigen verderf of onheil des naasten aanlag en bezigde, lag den grond tot herhaalde
klagten van Wysgeeren en Zedekundigen, en was de vermoedelyke oorzaak, waarom
dit woord in de meeste taalen ongunstig, verstaan, met Eigenbaat verward, en, ten
besten genomen, tot Zelfsliefde, die eigen nut of voordeel zoekt, bepaald wierd. In deezen laatsten zin nu hebben de Voorstanders des Zedelyken Gevoels zich
daar van, myns inziens, bediend, en zy beyveren zich hierom om te bewyzen, dat
Belang, en bedoeling van eigen voordeel of nut, niet altoos de bron is der menschlyke
daaden, met naame der meest lofwaardige bedryven; waar uit zy dan besluiten, dat
'er ingeschapen Beginzelen van Goedwilligheid by den Mensch huisvesten. Men
vergunne my nogthans de Eigenliefde in eenen ruimeren, en den oorsprong van dit
gevoelig Beginzel meer vereerenden zin op te vatten, en daar onder niet slechts de
Zelfsliefde of Eigenbaat te bevatten, welke op gemak of voordeel boogt, maar ook
hier toe te brengen, de uitgestrektste najaaging van Geluk, welke den Mensch
bezielt, en waar door hy steeds zyn genoegen, of heil, het zy wezenlyk, het zy
ingebeeld, het zy tegenwoordig, het zy toekomstig, of afgelegen, bedoelt en najaagt;
en, wat hier tegen zyns oordeels inloopt, zorgvuldig schuwt, en te vermyden tracht.’
De bepaaling der opgemelde woorden tragt de Schryver te verleevendigen door
tusschengevlogte voorloopige Bedenkingen over 's Menschen Natuure, waar in wy
zeer veel schoons hebben aangetroffen, en 't geen hy vervolgens in den loop der
Verhandelinge, met veel juistheids, te passe brengt.
In het tweede Hoofddeel beschouwt de Verhandelaar de Eigenliefde als het éénig
Beginzel van werking in den Mensch, en als de Hoofdbron van alle zyne Neigingen
en Hartstochten. Zeer gegrond is 's Mans Aanmerking: ‘De Neigingen en Driften
der Menschen, hunne verlagens, begeerten en inzichten, zyn zoo veelvuldig, en
onderscheiden, of neemen zoo verschillende gedaanten aan, waar onder zy zich
meerder of minder bedekt voordoen, en werken, dat wie dezelve, tot een gemeen
Beginzel tracht te rug te brengen, als het ware den Cretensischen Doolhof intreedt,
uit den welken naauwlyks, zonder eenen goeden leiddraad, de uitkomst te vinden
is. Dit bedenkende verwondert my geenzins
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de voorzichtigheid der Engelsche Wysgeeren, en van hunne Navolgeren, die, zich
met eene oppervlakkige beschouwing der zaak vergenoegende, en niet tot den
Oorsprong der Bronnen indringende, dezelve voor zoo veele Beginzelen der daaden
opgaven, en dus eene Leer voordroegen, welke, met den schyn van waarheid
bekleed, by meenigte van hun, dezelfde dwaaling dwaalende, eigenaartig grooten
opgang maakte.’
BROUWER oordeelt daarom te regt, hier met de uiterste voorzigtigheid te moeten
voortgaan, en baakent hy het pad, in dit gewigtig gedeelte zyns Antwoords te volgen,
in deezer voege af, dat hy - I. Handelt over zodanige Driften en Neigingen, als
onmiddelyk onzer Natuure in 't algemeen eigen zyn, of regelrecht uit de Eigenliefde
opwellen. - II. Naagaat, hoedanigen invloed de byzondere Geaartheden, Jaaren,
en Opvoedinge hebben op den Mensch, en welke verandering in zyne Hartstochten,
met opzigt tot de voorwerpen, waar op zy doelen, hier door plaats grypt. - III. Gaat
hy over om te bewyzen, dat Eigenliefde de grond is van het belang, welk wy stellen
in den Naasten, en deszelfs gevoelens ons aangaande. - Waar uit hy, ten IV, afleidt,
dat van daar, en alzo uit de Eigenliefde, de ongezellige en gezellige
Gemoedsbeweegingen, met één woord, die Neigingen en Hartstochten, voornaamlyk
in de Vraage des Genootschaps bedoeld, oorspronglyk zyn.
Dit gedeelte, en, in de daad, het geldt hier de groote zaak, is zeer breedvoerig
uitgewerkt, en op eene wyze uit een gezet, die zyner juiste denkwyze eere aandoet:
wy kunnen niet meer doen, dan deeze hoofdzaaklyke opgave plaats geeven; alleen
aanmerkende, dat de Schryver zich breed uitlaat, en een hoogen trap van
Menschkunde aan den dag legt, als hy treedt tot de beschouwing, gelyk hy het
noemt, ‘van zagtere Driften, en meer lofwaardige, hoewel min schitterende Deugden,
tot welke een hooger trap van beschaafdheid, de vordering in Wysgeerige kennis
en ontwikkeling zyner Rede, doch voornaamlyk de gezegende invloed van den
Christlyken Godsdienst, daar aan eene eeuwige vergelding toezeggende, den
Sterveling in staat is te verheffen.’ - Wat hy hier van Dankbaarheid, Edelmoedigheid
en Medelyden zegt, als schynbaar het meest strydig met het door hem beweerd
éénig Beginzel,
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draagt alzins blyken, hoe zeer hy dit stuk door en doordagt hebbe. Hy oordeelt zich
gerechtigd tot het opmaaken van dit besluit: - ‘Uit alles nu, wat, in dit Hoofddeel,
met genoegzaame breedheid verhandeld is, vermeenen wy te mogen opmaaken,
dat geene Neigingen, geene Hartstochten zich ter beschouwinge aanboden, en als
verschillende roerzels van der Menschen daaden voordeeden, of dezelve ontleenen
haaren oorsprong, en wellen op door middel van Zintuigen en Verbeelding, uit het
Beginzel van Eigenliefde, het onmiddelyk gevolg der gevoelige Natuure, waar mede
wy van den Schepper beschonken zyn: weshalven wy, erkennende dat het menschlyk
Verstand en doorzicht verder reikt dan dat van eenig ander stoffelyk en dierlyk
Wezen, en hier aan onze meerdere vatbaarheid voor schoonheid en zedelykheid
toeschryvende, of daar uit de leidingen en veelvuldige wyzigingen van het algemeen
Beginzel geboortig agtende, geene meerdere Oorzaaken van Werkzaamheid
behoeven op te spooren, ter oplossing van belanglooze Goedwilligheid, of van eenig
ander Verschynzel, waar op de Vraage des Genootschaps doelt.’
De Burger BROUWER laat het hier by niet berusten, maar oordeelt, dat dit besluit,
hoe vast en wettig het, zyns oordeels, zyn moge, te sterker klemmen zal, indien hy
het oordeel der geenen, van wier gevoelens het slot der Vraage melding maakt, ter
toetze brengt en ontzenuwt. Hier toe is het derde Hoofddeel der Verhandelinge
bestemd, 't welk ten opschrift voert: De Overbodigheid en Ongerymdheid der
onderstelde Beginzelen van Goedwilligheid.
In dit gedeelte toont de Schryver door en door ervaaren te zyn in de Schriften van
hun, die een tegengesteld beginzel beweeren, en dikwyls zeer uit een loopen. Vry
sterk is zyne aanmerking, uit een en ander getrokken: ‘Hier uit is op te maaken, hoe
duister en verward de begrippen zyn der geenen, die voor het Zedelyk Gevoel en
de Beginzelen van Goedwilligheid ten sterksten pleiten, wanneer het aankomt op
de eenvoudige omschryving of bepaaling van dit Vermogen. Wy gelooven dus, dat
het meer dan waarschynlyk is, dat zy, die nogthans allen voorgeeven te handelen
over een oorsprongelyk en ingeschapen Beginzel van Zedelykheid, den weg der
eenvoudige waarheid missen,
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en in de daad, in stede van een algemeen en wezenlyk Vermogen, niets anders
voordraagen, of trachten te ontleenen, dan het geen grootendeels harssenschimmig
is, en welligt naar hunne Denkbeelden en Aandoeningen voornaamlyk gewyzigd
wordt.’
Dit heeft wel iets van het magtspreukige, en zou het met de daad zyn, indien de
Schryver het daar by liet berusten: dan, om geen verhaast vonnis te vellen, toetst
hy de gronden, waar op zy bouwen. Hoe hy deezen toets inrigt en volvoert, kan hier
geene plaats vinden. Nog iets moeten wy melden van een Aanhangzel, over de
Liefde of Natuurdrift tusschen de allernaauwste Bestrekkingen. ‘Wy hebben,’ in
deezer voege vangt hy het aan, ‘tot hier toe nauwlyks eenige melding gemaakt van
de Genegenheid, welke de Natuur aan de verschillende Sexen, inzonderheid in den
bloei des leevens, en aan de Ouders, de Moeders bovenal, jegens de Kinderen,
inboezemt. Uit dit ons stilzwygen valt ligt te gissen, dat wy deeze tederheid, die de
naaste Bloedverwanten vereenigt, niet voor een eigenlyk onderwerp deezer
Verhandelinge aanzagen.’ Dan, hoe zeer hy oordeelt, dat de Vraag, ten dien opzigte,
geen opzettelyk Antwoord verlangt, voegt hy zyne bedenkingen over dit onderwerp
daar aan toe, en onderzoekt, of de Natuur te recht mag gehouden worden mede te
werken, tot dien eersten band van Gezelligheid, tot dergelyke niet algemeene, maar
zeer naauw bepaalde Goedwilligheid. Ten slotte vermeent hy, met alle recht, ‘beide,
de Huwelyksmin en Ouderliefde, waar voor de Rede zoo kragtig pleit, zoo veele,
en zoo duidelyke, bewyzen by het louter inzien van den gang der Natuure opmerkt,
is het niet geheel, althans voornaamlyk, by den Sterveling te mogen oplossen uit
de verstandige leiding zyner Eigenliefde, in dien zin als dat Beginzel reeds
aanvanglyk van ons omschreeven, en aangetoond is de Bron te zyn van onze,
geene uitgezonderde, Neigingen, en zelfs belanglooze Hartstochten.’
BROUWER's Mededinger BRUIN vangt aan met eene Inleiding over de Zelfkennis,
en baakent, naa eene korte aanmerking over den zin der Vraage, zynen gang in
deezer voege af, dat hy, vooreerst, de voornaamste Beweegingen, die zich in den
Mensch openbaaren, eeniger maate in haaren aart en strekking beschouwt. - Naa
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dit eerste vry algemeene komt hy de Vraag nader, en onderzoekt, in het tweede
Hoofddeel, in hoe verre de geschetste Beweegingen tot de Eigenliefde behooren,
of uit haar ontstaan. In de eerste Afdeeling dit in 't algemeen naagegaan, en getoond
hebbende, hoe zeer die Aandoeningen in verband stonden met, en vermaagschapt
waren aan, Eigenliefde, komt de Vraag - Maar het Medelyden? Hy antwoordt: ‘Dit
ontstaat niet zo zeer uit iets, dat ons eigen byzonder belang betreft, als wel uit de
bewustheid der onaangenaame gewaarwordingen van anderen, en is veeläl gepaard
met de begeerte, dat zulke ongelukkigen daar van bevryd waren gebleeven, of zy
dezelven niet ondervonden. Op welk eene wyze kan deeze in den Mensch ontstaane
beweeging tot de Eigenliefde behooren, of daar van afstammen? Hier ontmoet ik
geene gewyzigden van dit eerst Beginzel van Werking. Of zou de begeerte tot de
afwending van het onaangenaam gevoel, 't welk men by de werking van het
Medelyden gewaar wordt, daar voor te houden zyn? Immers kan men hier uit niet
besluiten tot de afkomst van het Medelyden. Want hoewel men deeze begeerte
voor een gewyzigde van de Eigenliefde houdt, zy brengt, nogthans niets toe tot het
ontstaan van deeze Aandoening. Men moge dezelve beschouwen als een der
beginzelen van hulpvaardigheid, of de uitoefening van de deugd der bermhartigheid;
maar niet als een beginzel van het Medelyden, als een Hartstocht beschouwd. Die
beweeging gaat de begeerte tot de afwending van dat onaangenaam zedelyk gevoel
vooraf, maar wordt niet door dezelve voortgebragt; en door dit haar laater bestaan
is het alzins blykbaar, dat zy geen beginzel van het Medelyden kan zyn, en
(*)
onafscheidelyk tot haar behooren .’ - Met de tweede Afdeeling deezes Hoofdstuks
gaat BRUIN over tot het opnoemen van gevallen, waarin de opgegeevene
beweegingen, zyns oordeels, niet tot de Eigenliefde kunnen gebragt worden.
In het derde Hoofdstuk onderzoekt de Verhandelaar na het Aanweezen eener
aangeboorene Goedwilligheid in den

(*)

Hier verdient de Verhandeling van BRUIN's Mededinger, bl. 108, bovenal geleezen, en gezien
te worden, hoe hy het Medelyden met de Eigenliefde paare.
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Mensch, en de Beweegingen, welke tot haar behooren. Hy komt tot de erkentenis
van eene ingeschapene Goedwilligheid, en schikt eene tweede Afdeeling van dit
Hoofdstuk, om aan te wyzen de Beweegingen, die belangloos zyn, en uit die
oorspronglyke en ingeschapene Goedwilligheid in den Mensch moeten t'huis gebragt
worden. Hier komt het Medelyden meer opzettelyk ten tooneele.
Dan laaten wy deezes Schryvers besluit, uit alles opgemaakt, met zyne eigene
woorden opgeeven: het komt hier op neder: ‘Dat de Goedwilligheid en Eigenliefde
de twee eerste Beginzelen van Werking in den Mensch zyn, door GOD hem
ingeschapen, om hem geschikt en geneigd te doen weezen, tot de bevordering van
het goede en geluk, van zichzelven en van andere Menschen, volgens zyne
bestemming, en overeenkomstig zyne betrekking, waar in hy tot zyne Medemenschen
van GOD gesteld is; - dat alle onderscheide Beweegingen, Hartstochten, en
Neigingen, niet geheel tot twee hoofdsoorten gebragt, niet geheel afzonderlyk onder
de Eigenliefde en Goedwilligheid gerangschikt kunnen worden; - maar dat het
Medelyden alleen een afzonderlyk Kind van de Goedwilligheid, gelyk de Schaamte
alleen eene afzonderlyke Dogter van de Eigenliefde is; - en dat alle andere
Hartstochten en Neigingen, in den Mensch ontstaande, kinderen der Goedwilligheid
en Eigenliefde beide zyn, die in sommige gevallen door de eene, in andere gevallen
door de andere, en somtyds door beide ontstaan en in werking gebragt worden.
In gevolge daar van komt de slotsom van dit ons onderzoek hier op neder. 'Er is
in den Mensch, behalven de Eigenliefde, ook nog een ander Beginzel van Werking;
dewyl alle Neigingen en Hartstochten, die zich by hem opdoen, daar toe niet te
brengen zyn. - 'Er bestaat ook in den Mensch, benevens de Eigenliefde, eene even
oorspronglyke, aangeboorene, of hem van GOD ingeschapene Goedwilligheid,
blykens zodanige Beginzelen of Beweegingen, in hem ontstaande en werkende,
welke zich in sommige gevallen, en voornaamelyk die, welke zich in alle gevallen,
door geene Eigenliefde verklaaren laaten, die volstrekt belangloos mogen genaamd
worden, en daarom niet anders
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dan echte Beginzelen van zulk eene oorspronglyke Goedwilligheid kunnen zyn.’
De Eerw. BRUIN hegt aan zyne Verhandeling eenige Aanmerkingen, betrekkelyk
het nut en gebruik van dezelve.
By de voorheen aangeduide gelegenheid deeze twee Mededingers na den Gouden
Eerprys ontmoetende, wanneer BROUWER dien wegdroeg, en BRUIN, gelyk ook nu,
met een Zilveren beschonken werd, hebben wy eene aanmerking gemaakt over
den onderscheiden aanleg dier twee Schryveren. De thans gedrukte Verhandelingen
staaven dezelve.
In dit Boekdeel komt ons nog eene Verhandeling voor, uit het Fransch vertaald.
Wy moeten dezelve onzen Leezeren bekend maaken, doch daar toe eene volgende
gelegenheid waarneemen.

Gods naam door onze ziekten en krankheden verheerlykt, of
Leerrede over Joh. XI vs. 1-4, uitgesproken door Wilhelmus
Janssonius, Euangeliedienaar in de Hervormde Gemeente te
Uithuizen, den 9den van Wintermaand 1798. Te Groningen, by A.
Groenewolt, 1799. In gr. 8vo. 40 bl.
Eene stichtelyke Leerrede, die niet alleen in de Gemeente van Uithuizen, op welke
dezelve eene byzondere betrekking heeft, maar ook elders, verdient geleezen te
worden.
Na eene korte en duidelyke toelichting van den text, handelt de Leeraar, naar
aanleiding van denzelven, over deze leer, dat God doorgaans de goedertierenste
en de wysste oogmerken bedoelt in het toezenden van ziekten en krankheden aan
zyne schepselen, te weten, de heerlykheid van zynen naam, en hun weezenlyk
geluk. 1. Daardoor wordt hun geloof en vertrouwen op God beproefd en geoefend.
2. Ziekten en krankheden leeren ons, op eene gevoelige wyze, de broosheid en
verganglykheid van dit tydlyk leeven kennen. 3. In de school der krankheid leert
men ook de zonden kennen en erkennen, in haaren verfoeilyken aart en galbittere
gevolgen. 4. Door ziekten en krankheden worden wy ook meer gemeenzaam
gemaakt met de overdenkingen van dood en graf. - Hier-
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uit worden vervolgends eenige gepaste vermaaningen, bestuuringen en
vertroostingen afgeleid. - Wy moeten ons, met geduld en lydzaamheid, aan Gods
kastydende hand onderwerpen. - Wy mogen en moeten dan ook onze toevlucht
neemen tot het gebed, en van God uitkomst uit de benaauwdheid smeeken. Behaagt het God, ons van het ziekbed op te richten, en tot eene frissche gezondheid
te herstellen, wy moeten den Heer dan ook, op de rechte wyze, onze lof- en
dankoffers betaalen. - Zal deze onze dankbaarheid van den rechten aart zyn, zoodat
onze krankheid waarlyk uitloope tot heerlykheid van God, en ons waar geluk, dan
moet zy zich ook door werkzaame daden naar buiten openbaaren. Zy moet zich,
vooreerst, vertoonen in een vriendelyk te hulp komen aan elendigen, zwakken en
kranken. Ten tweeden, de herinnering aan onze krankheid, en Gods genadige
uitredding uit dezelve, moet ons de sterkste spoorslagen geeven, om onze
herkregene en onschatbaare gezondheid voortaan hooger te schatten, en
zorgvuldiger te bewaaren. Eindelyk, de herinnering aan onze krankheid, en Gods
genadige uitredding uit dezelve, moet by ons die uitwerking hebben, dat wy ons
speenen van de begeerlykheden dezer wereld, en nu met ernst bedacht zyn, om
die dingen te bedenken, welke boven zyn. - Welk alles wordt beslooten met eenige
meer byzondere, allerernstigste aanspraaken, alle geschikt naar den toestand der
Gemeente van Uithuizen, in Wintermaand des voorigen jaars, toen de Eerw.
JANSSONIUS deze Leerrede heeft uitgesproken. 'Er heerschten toen, zoo 't schynt,
in dien omtrek, en ook te dier plaats, kwaadaartige Ziekten, waarmede de Leeraar
zelf, met alle zyne huisgenooten, ook herhaalde reizen heeft moeten worstelen:
voorzeker een regt geschikt tydstip, om Godsdienstige indruksels op te wekken en
te bevorderen, al ware 't ook, dat alle redeneeringen over het gekoozen onderwerp,
by die gelegenheid, op zich zelven niet even overtuigend mogten schynen.
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Verdediging der Godlyke Openbaaring, in X Brieven aan Thomas
Paine; ter beandwoording van zyne Eeuw der Reden; door Elhanan
Winchester, Predikant in Philadelfia. Uit het Engelsch vertaald. Te
Amsteldam, by J.A. Swalm, 1799. In gr. 8vo 210 bl.
Byna gelyktydig met andere Verdedigingschriften, tot bevestiging van de waarde
en het gezag des Bybels, tegen de gemeengemaakte lasteringen van Thomas
Paine, door onderscheidene Godsdienstvrienden, in ons Vaderland, vervaardigd,
kwamen ons eenige vertaalde Brieven van den Amerikaanschen Leeraar
WINCHESTER, tot hetzelfde einde ingericht, en reeds in 1795 tweemaal in Amerika,
en vervolgends ook in Engeland, gedrukt, in handen. Men heeft goedgevonden,
dezelve achter elkanderen afzonderlyk in 't licht te geeven, en is daarmede zoo
langzaam voortgegaan, dat wy op 't punt stonden, om van het voorneemen, om
onze aankondiging tot de volledige uitgave te verschuiven, af te zien, toen eindelyk
ook de vyf laatste Brieven, in 't Nederduitsch overgezet, tot onze kennis gebragt
wierden. Wy haasten ons nu te meer, om 'er onzen Landgenooten eenig verslag
van mede te deelen, omdat derzelver leezing, na al 't geen onder ons tegen de
Eeuw der Rede is geschreven, onzes inziens, geenzins overtollig behoeft gerekend
te worden.
Zy bevatten eene verzameling van gegronde aanmerkingen, over de Bybelsche
leer van de oneindige grootheid, wysheid, magt en goedheid van God, en de plichten
der menschen, zoo jegens elkanderen, als omtrent hunnen goeddaadigen Schepper,
die in de Schriften des O. en N. Verbonds allerwege zoo overvloedig verspreid, en
zoo duidelyk ter nedergesteld is, dat men moet verbaasd staan over de
onbeschaamdheid van het voorgeeven van Paine, dat daarin weinig of niets van
die onderwerpen zou voorhanden zyn. Daar de Schryver van de Eeuw der Rede
verklaart, dat hy geen Bybel houdt, heeft WINCHESTER de moeite genomen, om, ter
zyner overtuiging en onderricht, een aantal welgekozene Bybelplaatzen uit te
schryven, die ons het hoogste Weezen zoo boven alles eerwaardig en beminnelyk
doen voorkomen, en ons omtrent de beoefening van Godsdienst en deugd
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zoo duidelyk en krachtig onderwyzen, dat, al oefenden wy ons, naar den raad van
Paine, duizend eeuwen in de Sterrekunde en Wysgeerte, wy daarvan nog niet zoo
veel zouden weeten, als wy, aangaande het boven gemelde, in één uur uit den
Bybel kunnen leeren. - Men zal ook, in deze Brieven, de waarheid en
hoogstmoogelyke zekerheid van verscheidene daadzaaken, waarop het gezag der
Heilige Schriften voornaamelyk rust, als daar is de Wetgeeving op Sinaï, de
Opstanding en Hemelvaart van Jesus, veelerlei openbaare en onweerspreekelyke
Wonderen en onvoorzienbaare tusschenkomsten der Voorzienigheid, overeenkomstig
onbetwistbaare lang te vooren gedaane Voorzeggingen, op goede gronden bevestigd,
en tegen niets beduidende vitteryen van 't Ongeloof mannelyk verdedigd vinden.
'Er loopt hier en daar een zwakke plaats, en weinig afdoende oplossing van gemaakte
tegenwerpingen, onder. Allerminst is ons 's Mans uitlegkunde, by de toepassing
van sommige oude Voorzeggingen op gebeurde zaaken, ook in onzen tyd, bevallen.
Maar dit beneemt zoo weinig aan de waarde van den overigen inhoud dezer Brieven,
dat wy dezelven, als eene nuttige bydrage tot verdediging der Godlyke Openbaaring,
aan waarheidzoekende Leezers gerust durven aanpryzen.

Hoe moet een Leeraar van den Godsdienst in het openbaar bidden,
in eenen tyd van Verdeeldheid? Door Eirénophilus. Te Amsteldam,
by M. de Bruyn, 1799. In gr. 8vo. 30 bl.
Zeer belangryk is het onderwerp van dit Vertoog. Aanleiding tot het opstellen van
hetzelve kreeg de ongenoemde Schryver uit de politieke verdeeldheden in ons
Vaderland, uit de onderscheidene wyze, op welke de Leeraars hunne openbaare
gebeden inrichten, en uit de menigvuldige en wyd uit een loopende aanmerkingen,
die daarop in de Gemeenten der Christenen vallen. Geene ligte taak, voorwaar, is
het, in deezen staat der dingen, voor den Christen-Leeraar, een juisten middenweg
te houden, en het belangrykste gedeelte der openbaare Godsvereeringe, het bidden
in naam der Gemeente, indiervoege in te richten, dat, onder de strydigdenkenden,
niemand niet slegts rechtmaatigen grond tot
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ergernisse vinde, maar allen de voorbidding kunnen beaamen. Om over dit moeilyk
werk eenig licht te verspreiden, gaat EIRéNOPHILUS op de volgende wyze te werk.
Vooraf onderstelt hy, dat een Leeraar, ten aanzien van het Staatkundige, dezelfde
vryheid van denken, als andere menschen, heeft, en, buiten den predikstoel, zyne
gedagten met bescheidenheid mag voordraagen. Voorts, dat een Leeraar verpligt
is, in het openbaar ernstig voor het Vaderland te bidden, doch tegen de vastgestelde
orde zich niet openlyk mag uitlaaten. Met dit alles mag een Leeraar op den
predikstoel in geene byzonderheden treeden, niet bidden dat eene party boven
blyve, en de andere onder legge, maar moet zich tot eenige algemeene punten
bepaalen, waarin allen overeenstemmen. Van zulk algemeen bidden een voorschrift
hebbende gegeeven, tragt EIRéNOPHILUS zyn gevoelen deswegen te staaven, met
aan te merken, dat de Leeraar de mond der geheele Gemeente is - dat het openlyk
Gebed, zo ras het in Staatkundige byzonderheden treedt, en dus eenzydig wordt,
op eene verdeelde Gemeente niet anders dan den nadeeligsten invloed kan hebben,
zoo voor de Gemeente in 't algemeen, als voor den Leeraar in 't byzonder. Ook doet
hier veel af het voorbeeld van CHRISTUS, die, hoewel eenen tyd beleevende, in
welken het Joodsche land, niet minder dan het onze, verdeeld was, zich met het
Politieke nooit bemoeid heeft. By dit alles koomt nog de feilbaarheid en kortzigtigheid,
allen menschen eigen, uit hoofde van welke een Leeraar, zich voor deezen of geenen
aanhang stellig verklaarende, veelligt een dwaalend gevoelen kan omhelzen. - Wy
pryzen het lofwaardig en vredelievend oogmerk van EIRéNOPHILUS, en zyn het eens
met hem, dat, indien veele Leeraars zynen raad volgden, dezelve niet slegts voor
veele persoonlyke onaangenaamheden zich zouden behoed hebben, maar ook de
aanleiding tot twist en verdeeldheid in veele Gemeenten afgesneeden zou geweest
zyn.
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Onderzoek, of men de Kinderen behoore te leeren biaden en
danken. Uitgegeeven door de Maatschappy: Tot Nut van 't
Algemeen. Te Amsteldam, by H. Keyzer, C. de Vries en H. van
Munster, 1799. In 8vo. 160 bl.
De Vraag, door de loflyke Bataafsche Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen, over
het belangryk, en voor en tegengesproken onderwerp, uitgeschreeven, luidt aldus:
‘Staan Ouders en Opzieners onder de onvermydelyke verpligting, om de, aan hunne
zorge, toebetrouwde Kinderen, met betrekking tot eene Godsdienstige Opvoeding,
Gebeden en Dankzeggingen te doen leeren, en God te doen bidden en danken? Zo ja: op welk eene wyze moet zulks ingericht worden? - Hoe moet de inhoud der
Gebeden zyn? - En in welk tydperk der Jeugd moet daar mede een' aanvang
gemaakt worden?’ Uit een aantal van acht Verhandelingen, aan Keurmeesteren ter
hand gesteld, weezen dezelve den Gouden Eereprys toe aan J.W. STATIUS MULLER,
Leeraar by de Luthersche Gemeente te Haarlem, en ieder een Zilveren aan W.
BECKERING en J. VAN OUWERKERK DE VRIES, den eersten, Predikant onder de
Hervormden te Ysbrechtum, in het voormaalig Gewest Friesland, den anderen,
Cargadoor te Amsterdam. Van haare onpartydigheid geeft hier de loflyke
Maatschappy eene vereerens- en naavolgenswaardige proeve, en den Leezeren
gelegenheid om het voor en tegen te kunnen beoordeelen; hebbende zy, aan de
genoemde Mannen, Eerepryzen wel willen toedeelen, ‘ofschoon zeer verschillende
in gevoelens met elkander, betreffende de groote zaak, of men de Kinderen behoore
te leeren Bidden en Danken: het welk de eerstgenoemde Schryver ontkent, doch
de laatste vaststellen, echter onder zekere bepaalingen.’
Alle deeze Verhandelingen hebben wy met genoegen geleezen, als de kenmerken
draagende, in derzelver Opstellers, van goed oordeel, gezond verstand en
beredeneerde godsvrugt. Hoewel tot een bepaald oogmerk geschreeven, zyn ze
van eene algemeen nuttige strekkinge, daar zy, vooral de eerste, verscheiden
aanmerkingen behelzen omtrent de natuur en de vereischten des Gebeds,
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met welke allen, die, op eene betaamelyke en nutte wyze, hunne pligtmaatige hulde
aan het Hoogste Weezen verlangen toe te brengen, hun voordeel kunnen doen:
zoodat wy de aandagtige leezing aan alle Christenen, zonder onderscheid, niet
genoeg kunnen aanpryzen. Voor 't overige, wat het verschil in gevoelens, omtrent
het al of niet vroeg leeren bidden, aangaat; het koomt ons voor, dat de Opstellers,
minder in de zaak zelve, dan in woorden, van elkander verschillen, daar, van
weerskanten, vereischten, zoo in de Onderwyzers, als in de Kinderen, worden
gevorderd, die het schynbaar verschil in gevoelens merkelyk verminderen, en de
Opstellers elkander doen naderen. De voorschriften van Formulier gebeden, door
OUWERKERK DE VRIES, voor minder en meerder gevorderde Kinderen, (hy verdeelt
ze in twee klassen) vervaardigd, dunken ons, doel te treffen, en door Ouders en
Onderwyzers, ten dienste hunner Kweekelingen, met vrugt te kunnen overgenomen
worden. Zy zyn een Gebed vóór- en eene Dankzegging na het eeten - Avond- en
Morgen-Dankzegging en Gebed.

Catechismus der Apothecarskunst, of de eerste Grondbeginzelen
der Artsenymengkunde, voor eerstbeginnende opgesteld, door
Dr. Sigismund Fredrik Hermbstädt, te Berlyn. Uit het Hoogduitsch
vertaald door F.M. Lynen, Apothecar te Amsteldam. Te Amsteldam,
by J.B. Elwe, 1799. In gr. 8vo. 280 bl.
Deeze Catechismus der Apothekerskunst bevat eene vry naauwkeurige verhandeling,
over alles, wat tot deeze weetenschap betrekkelyk is, in zes Hoofdstukken afgedeeld.
Het geheel Werkje is, gelyk, voor een Catechetisch onderwys, het gevoegelykst
was, in vraagen en antwoorden afgedeeld, doch op zodanig eene wyze, dat de
vraagen alle op den kant zyn geplaatst, en men het Werk ook geheel
aaneengeschakeld leezen kan, zonder dat men die vraagen behoeft in te zien. Het
eerste Hoofdstuk handelt over de Artzenymengkunde in het algemeen, derzelver
bewerkingen, en de werktuigen, die daar toe vereischt worden. In het tweede
Hoofdstuk gaat de Schryver over tot de beschouwing der vier zogenoemde
elementen, in zo verre derzelver kennis voor een
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Apotheker van nut kan zyn. Hier op volgen, in drie Hoofdstukken, de beschryvingen
der enkelvoudige geneesmiddelen, uit de drie Ryken der Natuur, benevens hunne
artzenykundige bereidingen. Eindelyk bevat het zesde Hoofdstuk, in veertien
Afdeelingen, de beschryving der zamengestelde geneesmiddelen, of der
artzenymengkundige en scheikundige bereidingen, en der manieren, op welke zy
het best verkregen worden.
De Schryver is, over het algemeen, teffens beknopt en naauwkeurig. Meestal
vindt men, by hem, ook al de nieuwste en beste wyzen van werken; by voorbeeld,
dus spreekt hy, p. 246, by gelegenheid van de beschryving der bereiding van den
verzoeten Zoutgeest: ‘Eene tweede en betere wyze van bereiding des verzoeten
Zoutgeests, wordt, met behulp van gedephlogistizeerd Zoutzuur, bereid, welke
schielyker op het brandbaare van den wyngeest werkt, en daarom door denzelven
verzoet kan worden. Om deeze te bewerken, maakt men eene vermenging, van
vier oncen rookenden geest van keukenzout, met twaalf oncen hoogst gezuiverden
wyngeest, en giet dezelve in eene retort, waar in zich twee oncen tot poeder
gewreeven bruinsteen bevinden. Men onderwerpt dan dit geheel aan eene destillatie,
en haalt twaalf oncen vogt over. Welk Destillaat dan een waare verzoete Zoutgeest
is.’ Tot dus verre de beschryving der bewerking, van welke de Schryver deeze
uitlegging geeft: ‘Hierby deelt het Zoutzuur deszelfs brandbaar gedeelte aan den
bruinsteen mede, werkt dan als gedephlogistizeerd Zoutzuur op den wyngeest, en
brengt daar mede een verzoeten Zoutgeest voort; welke in dit geval geheel niet
zuur is, maar een speceryachtigen smaak en den reuk van verzoeten salpetergeest
heeft.’
Uit deeze verklaaring ziet men ligtelyk, dat onze Schryver nog aan de
ouderwetsche uitlegkunde in de Scheikunde is toegedaan, gelyk nog nader blykt
uit § 140, in welke het weleer zo hoog verheven, doch thans van den zetel gebonsd,
Phlogiston, met alle zyne heerlyke ingebeelde eigenschappen, uitvoeriglyk
beschreeven wordt. De Schryver schynt toch ook nog al iets van het
Lavoisieriaansche Stelzel gehoord, doch het waare daar van niet recht gevat te
hebben; want § 146 verhaalt hy ons: ‘Men heeft het water lang voor eene Hoofdstoffe
gehouden, maar thans is men daar over
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sterk in twyffel. Men heeft naamelyk gevonden, dat, wanneer een mengzel van
ontvlambaare en levenslucht te zamen verbrand wordt, zulks water voortbrengt en
men gelooft daarom, dat het uit phlogiston en de grondstof der levenslucht is
zamengesteld.’ Dit geloof is voorzeker niet het Lavoisieriaansche, dewyl de
brandbaare lucht, welke hy ontegenzeggelyk beweezen heeft, een der
zamenstellende beginzelen des waters te zyn, niets gemeens heeft met het
ingebeelde phlogiston.
De Vertaaler zegt, in zyn Voorbericht, dat de Schryver ‘zich van alles, wat men
nieuwigheid zou kunnen noemen, onthouden, en alleen algemeen aangenomene
grondstellingen heeft voorgedraagen.’ Deeze verzekering komt, onzes achtens,
weinig met het boven aangehaalde, ten opzicht van het phlogiston, overeen; dewyl
de Schryver dienaangaande dingen heeft geleerd, die thans algemeen verworpen
worden, en die geen den minsten ingang meer vinden, dan by eenige weinige lieden,
die door hunne geliefde vooroordeelen zodanig verblind zyn, dat zy het helder
schynend licht op den vollen middag niet kunnen zien.

Landmans Zakboekje, of den onöntheerelyken Vee Doctor, zynde
een verzameling van verscheide beproefde middelen, zoo ter
geneezing van Paarden als van het Rundvee, in twee Stukken. Te
Delft, by J. de Groot, Pz. 1799. In 8vo. 66 bl.
Schoon in dit Handboekje nog al eenige goede dingen voorkomen, is het echter
veel te oppervlakkig, om den naam, dien het voert, te draagen. 'Er ontbreeken
genoegzaame bepaalingen van den waaren aart en de verscheidenheden der
ziekten, over welke gesprooken wordt. De naamen der aangepreezene
geneesmiddelen zyn dikwyls wonderlyk geradbraakt: dus spreekt de Schryver Van
Radix Cardo Patia, Sulphri, Semen Sillery, enz. Eindelyk komen 'er raaden in voor,
die zeer gevaarlyk schynen; by voorbeeld, om in de Veepest een drank te gebruiken,
waar in eene sterke dosis Coloquint komt: 't geen voorzeker niet met den geweldig
ontstooken staat der maagen, in die ziekte, schynt te strooken.
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Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, door
Cornelius Rogge. Met Plaaten. Te Amsterdam, by J. Allart, 1799.
In gr. 8vo. 606 bl.
De Burger ROGGE voldoet, met de uitgave deezer Geschiedenisse, aan zyne belofte,
der leezende Bataafsche Ingezetenen gedaan, by het hun voor oogen stellen van
(*)
het Tafereel van de Geschiedenis der jongste Omwenteling . - Tegen de aanmerking,
dat het te vroegtydig zou weezen, om reeds die groote Gebeurtenis te boeken,
verdeedigt zich de Schryver, in eene korte Voorreden, op eene voldoende wyze;
en weert de verdenking van Partydigheid, als een Waarheidsvriend, af, met betuiging
van zyne gereedheid, om, wanneer hy eenigen misslag begaan mogt hebben, dien
te verbeteren. Voor het overige maakt hy, en meer kan van iemand niet wel
gevorderd worden, geen meer aanspraaks op Onzydigheid, dan die geen van zyne
Leezers, die zich, van den aanvange onzer Omwentelinge, op voor hun toereikende
gronden, aan eenig stelzel van staatkundige bespiegeling hebben verbonden.
Beiden, aan den geest des tyds iets toegeevende, zullen elkander met toegeevenheid
beoordeelen; laatende een gestrenger onderzoek en eene beslissende uitspraak
over aan de nakomelingschap, die de gebeurtenissen in haaren zamenhang zal
vonnissen.
Houdt men dit in 't ooge, dan zal geen Leezer, zo hy niet door Partyzugt geheel
en al wordt weggesleept, dit Werk zonder voldoening en goedkeuring leezen. Wy,
voor ons, hebben zulks gedaan, en moeten bekennen, dat de Burger ROGGE by
uitneemenheid geslaagd is in het verwerken van zo veel stofs; dat hy, te midden
van de eenzelvigheid, uit den aart der zaake onvermydelyk, 'er zo veel
verscheidenheids, tot wegneeming van het verveelende, in gebragt heeft, als mogelyk
was. Hoe veele lange Aanspraaken en Vertoogen hebben, daar hy de kern opgeeft,
voor de Geschiedenis niets verlooren! In deeze verkorte opgaven straalt zyne
onpartydigheid ten vollen door: immers, wanneer hy Spreekers invoert, die over
deeze en geene Onderwerpen zeker anders dan hy

(*)

Zie onze Alg. Vaderl. Letteroef. 1797, bl. 311-319.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

111
dagten, vindt men nogthans de klem hunner drangredenen bewaard; gelyk ons ligt
zou vallen met veele voorbeelden te staaven.
Eenstemmig met 's Schryvers verklaaring, in zyne Voorreden, is zyne geheele
handelwyze. ‘Niemand,’ zegt hy, (spreekende van de Schaduwbeelden van de
meeste Leden der Nationaale Vergadering, voor dit Werk gevoegd) ‘zal twyfelen te
erkennen, dat het de eerste Nationaale Vergadering geweest is, (in weerwil van
den ongunstigen uitslag van haaren arbeid,) die over alle de deelen van de
Staatsregeling en haare grondslagen zulk een helder licht ontstooken heeft, waar
aan wy niet slegts de tegenwoordige Staatsregeling te danken hebben, die met de
goedkeuring des Bataafschen Volks vereerd is - maar dat ook zyne straalen nog
tot de verre naakomelingschap zal verspreiden, en den roem der Natie tot dezelve
overbrengen; en dat men haar slegts regt doet, met op deze wyze de verdiensten
van haare Leden, die op verschillende wyzen medegewerkt hebben, ter onderhouding
en verleevendiging van dat glansryk licht, te vereeuwigen.’
ROGGE'S Staatkundig begrip en heerschend denkbeeld kunnen wy niet beter
voordraagen, dan met den aanvang der Inleidinge af te schryven. ‘Zie daar ons
eindelyk tot dat beslissend tydstip genaderd, het groote, eindelyke doel der geheele
Omwenteling, het tooneel, waar op een Volk all zyne grootheid en majesteit ontwikkelt
- het Tydstip, waar in de Nederlandsche Natie de regels bepaalt, waar naar het zich
zelve bestuuren en haare belangen wil waargenomen hebben. Zoo belangryk dit
oogenblik is voor den wysgeerigen beschouwer, zoo eenig, zoo voorbeeldeloos is
hetzelve in de Geschiedenis van ons Vaderland. De Jaaren van 1579, 1651, 1717
getuigden slegts van eene enkele opwelling van nationaale geestdrift, van eene
zwakke pooging, om een gebouw van wetgeeving op te richten, maar bragten niets
anders voort, dan eene ongeschikte vereeniging. die telkens de zaaden van
verdeeldheid en scheuring in zich bevatte. Noch de Unie van Utrecht, noch de
volgende bemoeijingen ter verbetering van haare gebreken, hadden iets, dat tot het
denkbeeld van Staatsregeling kon geleiden. Juist bedoelden dezelve de vastklinking
van alle banden eener vernederende overheersching van het eene Gewest over
het andere - de verzekering van voorregten, die
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de hoogste ongelykheid vereeuwigden, en met deze den voortduur van gewestlyken
naaryver, van die heillooze zucht om op de puinhoopen van de welvaart zyns
Broeders eigen grootheid en voorspoed te bouwen.’ - Op deezen grond toont de
Schryver de Noodzaaklykheid eener Nieuwe Constitutie, en ontvouwt de algemeene
zwaarigheden tegen dezelve, als mede de byzondere plaatslyke zwaarigheden; ten
slot schryvende: ‘Met zoodanige beschouwingen en vooruitzigten toegerust, zich
tot het doorbladeren dezer Schets stellende, zal men derzelver gegrondheid
volkomen bevestigd vinden. Men zal in dezelve niets anders zien dan de
Geschiedenis der worstelingen eens onvermoeiden yvers - van eenen
onveranderlyken wil, om het gebouw der nieuwe Staatsregeling op te richten, met
ontelbaare zwaarigheden en beletzelen, die zich van alle kanten verheffen, en
welken, juist in het oogenblik, wanneer ieder meent derzelver overwinning te
aanschouwen, en het onwrikbaarst geduld tot wanhoop te zien bezwyken, op den
eenen wenk der gebiedende noodzaaklykheid, verdwynen, en haare aanvoerders
niets anders overlaaten, dan de grievende spyt en de magtlooze woede eener
bedrogen misdaadige verwachting.’
De afdeeling en het beloop deezes Werks is in deezer voege ingerigt. Het eerste
Boek voert ten opschrift, Het eerste Ontwerp van Staatsregeling door het Volk
afgekeurd. - Het eerste Hoofdstuk stelt ons voor oogen, De Vorming en
Werkzaamheden van de Commissie tot het Ontwerp van Staatsregeling. - Het
tweede Hoofdstuk schetst de Werkzaamheden van de Nationaale Vergadering, de
Staatsregeling betreffende. Dit moest eigenaartig vry uitvoerig worden; bovenal uit
hoofde van het groot geschilstuk, wegens de Afscheiding van Kerk en Staat, ‘waar
in,’ gelyk ROGGE opmerkt, ‘veelen over dit onderwerp meer spraken om hunne
denkwyze deswegen aan de Natie open te leggen, dan wel om iets byzonders ter
opheldering of staaving der hoofdzaak aan te voeren. Die byzondere zucht, om zich
in dezen, als verlichte, en door den geest van Broederliefde gedreeven, Kristenen,
zoo wel als Wysgeeren en Staatsmannen, voor te doen, strekt hun en der Natie,
die zy vertegenwoordigden, tot eer. Met genoegen ziet ook elk rechtschapen Vriend
der Menschheid en des Kristendoms, dat zy allen in dit punt zamenstemden, dat
de Staat geen invloed op Kerklyke Leerstelzels, geene bemoeijing met Kerk-
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lyke zaaken mag hebben of uitoefenen, en veel minder eenig Kerkgenootschap
boven het ander bevoorregten; dat de Godsdienst echter denzelven dierbaar is, als
een bron van zedelykheid en welvaart, aan welken het Bestuur bescherming en
handhaaving is verschuldigd.’ - Hier komt ook in 't breede voor, het aanverwant
Onderwerp, de Inlyving van zodanigen der Joodsche Natie, in het Volk van
Nederland, als zich daartoe genegen toonden.
Het derde Hoofdstuk brengt ons onder 't ooge, Het Plan van Constitutie aan de
Nationaale Vergadering aangeboden, en door dezelve tot een grondslag haarer
Deliberatien aangenomen. Dit hadt niet weinig werks in, en gaf gelegenheid tot
veelvuldige en hoogloopende geschilvoeringen, zo over Hoofdzaaken als mindere
stukken, bovenal de één- en onverdeelbaarheid betreffende.
In het vierde Hoofdstuk wordt ons het Plan van Constitutie, als door de Nationaale
Vergadering beoordeeld, vervormd en voltooid, voorgedraagen. Een Verslag der
Commissie van zevenen ontsluit dit belangryk Hoofdstuk; en naa iets wegens de
Ineensmelting der Schulden, vervolgens breeder te behandelen, gezegd te hebben,
mogt de Schryver met regt verklaaren: ‘Niet dan met huivering, waagen wy ons
thands in eene zee van twisten, overweegingen en redewisselingen, ter vervorming
van het aangeboden Ontwerp, welke de Vergadering, achtervolgends het Reglement,
by iedere zitting vier uuren, den tyd van vyf maanden, bezig hielden. Hoe veele
woedende stormen van onbeteugelde driften, door de hardnekkigste tegenkantingen
getergd en opgewekt - hoe veele doodsche stilten van opgekropt misnoegen, van
gedwongen onderwerping, by gevoel van magtlooze tegenstreeving - de gewoone
voorboden van losbrekende orkaanen - vreezen wy te ontmoeten, en door deze
her- en derwaards geslingerd, gestadig van de haven onzer verwachting verwyderd
te zullen worden! Dan, juist deze wryvingen waren het, die de edelste vonken van
verlichting voortbragten.’
Het Plan van Constitutie aan het Volk ter beoordeeling aangeboden en verworpen,
is het opschrift des vyfden Hoofdstuks. By de schikkingen op de wyze om het Plan
ter kennisse van het Volk te brengen, de Geschillen over de rekening der stemmen,
en de poogingen der Gewestlyke Bestuuren daaromtrent, vermeldt onze Schryver
een
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stap, waar van de Vergadering tot hier toe geen voorbeeld gezien hadt. Wy schryven
zyn berigt deswegen af, als een kort maar treffend voorbeeld van ROGGE's schryfwyze
opleeverende. - ‘Den 12 April berigtte de Voorzitter, dat de Secretaris van het
Provinciaal Bestuur van Holland gehoor verzogt hadt voor eene Commissie uit
hetzelve, om aan de Vergadering een voorstel te doen, van 't welk hy echter geene
opening hadt mogen geeven, als daar toe ongelast. De Vergadering in dit verzoek
gereedlyk stemmende, verscheen weldra de Bezending, uit tien Leden bestaande,
den Burger A. LOOSJES PZ. aan het hoofd hebbende, door de twee Secretarissen en
den Agent der Vergadering binnen geleid; en werd, door den eerstgemelden, de
gegeeven last in eene treffende en nadruklyke voordragt ontvouwt. Na eene breede
ontwikkeling, ‘dat de bedoelingen en poogingen van het Hollandsch Bestuur, reeds
van het eerste tydstip der Omwenteling, gestrekt hadden, om de Oppermagt des
geheelen Nederlandschen Volks te vestigen, en de Gewestlyke Souverainiteit te
doen wegvallen; dat hetzelve ook niets anders beoogd hadt in de toetreeding tot
het Reglement ter byeenroeping dezer Vergadering, en dus byzonder hadt
begreepen, dat het 108 Artikel van hetzelve, aan de Gewestlyke Bestuuren, slegts
de magt ter regeling der Grondvergaderingen, en de mededeeling van den uitslag
der stemming aan deze Vergadering toekende; terwyl het aan deze laatste alleen
toekwam, om uit die Gewestlyke berigten de meerderheid der stemmen des geheelen
Volks op te maaken; dat het ook in dien zin door hun Hoog Mogenden, blykends
hunne eigene Proclamatie, ter kennisgeeving van de bewilliging van alle de
Bondgenooten in het byeenkomen dezer Vergadering, was verstaan, en ook deze
betekenis met den geheelen Geest van het Reglement volkomen instemde;’ - merkte
hy aan, ‘dat de zin, door het Decreet van 11 Maart aan dit Artikel gegeeven, met de
bedoelingen, en van alle de Bondgenooten en van het gansche Nederlandsche Volk
strydig was; dat ook de bepaaling, dat hier in geene overstemming zou gelden,
lynregt aanliep tegen het 45 Artikel, als bepaalende, dat, by de verwerping van het
Plan van Constitutie, daadlyk eene tweede Nationaale Vergadering moest worden
byeengeroepen, welke byeenroeping nu een enkel Gewest, door het aanneemen
der Constitutie, zou kunnen tegenhouden; waar uit onvermydelyk eene scheuring
tus-
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schen de Gewesten zou voortvloeijen, die voor alle dezelven, in hunne binnen- en
buitenlandsche belangen, doodlyk zou weezen.’ - Op deze gronden dan bouwde
hy het verzoek, ten welks voordragt de Commissie gelast was, om het Decreet van
11 Maart in te trekken en buiten kragt te stellen. En hier weidde de Redenaar uit,
tot naderen aandrang van dit voorstel, in een meesterlyk geschetst tafereel van alle
de verschriklyke en akelige rampen, die uit de handhaaving van dit Decreet zouden
gebooren worden, en tot niets minder geleiden, dan tot weder invoering van het
verworpen oude Bestuur en den geheelen ondergang des Vaderlands; en dit met
eene warmte en leevendigheid, die zyne gewaarwordingen in de ziel der Vergadering
overstortte.
‘Het antwoord des Voorzitters COUPERUS, niet minder treffend, getuigde van de
gevoeligheid der Vergaderinge over den pryswaardigen yver van het Hollandsch
Bestuur, en van den nadruklyken ernst, waar mede het de zaak ter harte nam. Hy
gaf de bemoedigende verzekering, dat de Vergadering, 's Volks Oppermagt
erkennende, en getrouw aan de gelofte, welke zy by het aanvaarden van haaren
post hadt afgelegd, het waar geluk van heel het Bataafsche Volk zou beschouwen,
als den toetssteen, waar aan zy, zoo wel alle haare handelingen, als dit voorstel,
zou beproeven, en als het rigtsnoer, ter regeling haarer besluiten. - ‘Brengt, Burgers
Gecommitteerden,’ dus besloot hy, ‘onze welmeenende wenschen over de persoonen
en raadslagen van Hollands Bestuurderen, ter kennis van uwe Committenten. Laaten
wy allen het heil van 't Bataafsch Gemeenebest met vereende poogingen trachten
te bevorderen; zoo zullen wy best aan onzen duuren pligt voldoen; en beantwoordt
zomtyds de uitkomst al niet aan onze verwachting, dan zal echter de bewustheid
van wel te hebben gehandeld ons met een kalm geweeten de naderende Eeuwigheid
gerust te gemoet doen treden.’
Draalde het Hollandsch Bestuur niet, om van deezen zynen stap aan alle de
overige Gewestlyke Bestuuren kennis te geeven, het leedt ook niet lang, of
Tegenkantingen van verscheidenerlei aart verscheenen ter Vergaderinge, en hadden
handelingen ten gevolge, die hier met de vereischte onzydigheid geboekt worden.
By het vermelden van 't geen voorviel omtrent de bepaaling van den dag der
bestemming van het Ontwerp
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van Constitutie en van de Verkiezing van eene Tweede Nationaale Vergadering,
geeft ROGGE eene treffende beschryving van den Toestand des Volks in dit
tydsgewricht, met vermelding van de poogingen, zo der Voorals der Tegenstanderen
van dit Plan; als mede van den aandrang des Franschen Bestuurs, ten voordeele
van dit Plan, en de maatregelen van wederzyden genomen; ten slot vermeldende
de Verwerping van dit Plan.
Het tweede Boek heeft ten opschrift, Het tweede Ontwerp van Staatsregeling
aangenomen en ingevoerd. - Het eerste Hoofdstuk schetst de voorbereidende
Gebeurtenissen tot de vernietiging van het Reglement voor de Nationaale
Vergadering. De Commissie, tot het Ontwerp van Staatsregeling gekoozen, komt
hier in haare werkzaamheden ten tooneele, met vermelding van den invloed, dien
de Omwenteling in de Fransche Republiek op de daarstelling van eene Constitutie
hier te lande hadt. - Binnenlandsche woelingen deeden een voorstel daar tegen ter
baane komen, en een voorstel wegens den Eed der Amptenaaren gebooren worden.
Vertoogen voor en tegen de Ineensmelting der Schulden en de Afscheiding van
Kerk en Staat werden ingediend. - De Zeeslag op den 11 van Wynmaand hadt
duchtige gevolgen, en inzonderheid de Heffing van acht ten honderd tot herstel van
de Zeemagt, op het groot geschil van Eenheid en Foederalisme, thans ten hoogsten
toppunte gereezen. - Billyk oordeelt de Schryver over dit gedeelte zyner
Geschiedenisse, als hy, ten slot deezes Hoofdstuks, schryft: ‘Raadzelagtig zal 't
zelve den leezer in veele opzigten voorkomen. Doch wy durven zonder vermetelheid
hem borg staan, dat geene aanleiding, hoe duister ook, in deze afdeeling gevonden
wordt, welker uitkomst, ontwikkeling en bedoeling, hy in de volgende niet zal
aantreffen. - Intusschen zal wel zoo veel voor hem duidlyk zyn, dat in dit oogenblik
alle de omstandigheden van ons Vaderland tot die rypheid gebragt waren, dat een
beslissende slag onvermydelyk was; en welke verwagting hy ook van de uitkomst
vorme, de nederlaag van het Foederalisme moet by hem zeker zyn, daar zelfs de
zegepraal van 't zelve het den doodsteek moest geeven. Alleen eene eenpaarige,
onverdeelde werking kon de eene of de andere party den zegen schenken, en deze
was juist de vernietiging van het Bondgenootschaplyk Stelzel.’
ROGGE houdt ten vollen woord, als hy, in het twee-
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de Hoofdstuk, den Leezeren voor oogen stelt de Vernietiging van het Reglement
voor de Nationaale Vergadering, en de Constitueerende Vergadering. Hier treft de
Leezer aan, de ontzettende Omwenteling in de Nationaale Vergadering van 19
January, met derzelver gevolgen; bovenal het daarstellen eener Constitutie - daar
het derde Hoofdstuk ons schetst, hoe het tweede Ontwerp van Staatsregeling door
het Volk aangenomen en ingevoerd werd.
Behalven zes uitslaande Plaaten, met Schaduwbeelden van de meeste Leden
der eerste Nationaale Vergadering, is dit Werk met een aantal schoone Plaaten,
zeer voornaame Gebeurtenissen betreffende, en eene Kaart der Bataafsche
Republiek in Departementen en Ringen, opgecierd.

Reis van Lord Macartney, naar China. Door George Staunton. Uit
het Engelsch. Met Plaaten en Kaarten. IIde Deel. Te Amsterdam,
by J. Allart. In gr. 8vo. 409 bl.
In onze beoordeelende Aankondiging van het eerste Deel deezes belangryken
(*)
Werks hebben wy, den aanleg en loop van 't zelve opgeevende, aangemerkt, dat
wy met het eindigen van dat Deel nog niet verre op dien Tocht na China gevorderd
waren; en heeft men een goed gedeelte van het tegenwoordige geleezen, eer men
dat in deeze Reize bedoeld Land bereikt. Dit moge den onverduldigen na berigten
van dit Gewest, en van de verrigtingen diens Gezantschaps, ruim lang genoeg
vallen; Leezers, die hunne kundigheden allenthalve tragten uit te breiden of op te
klaaren, zullen zich dit mede-reizen ligt getroosten.
De Vertaaler maakt, in dit Deel, eene aanmerking, des betreffende, welke wy
moeten onderschryven en gedeeltlyk overneemen. ‘Deeze Reis heeft,’ zyns oordeels,
‘aan de Aardryksbeschryving veel licht toegebragt. De Wiskunstenaars aan boord
dier Schepen, met de beste wiskundige Werktuigen voorzien, hebben de breedte
en lengte der plaatzen, reeën en havens, welke zy op hunne vaart aandeeden,
naauwkeurig onderzogt en bepaald.

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1799, bl 629.
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Zy hebben zorgvuldig op den loop en de snelheid der stroomen gelet; ook de diepte
der Zee, op hunnen koers, dagelyks gepeild, en aantekening daar van genomen.
De Kaarten, waar mede deeze Reis opgehelderd is, zyn 'er bewyzen van. - Doch,
op eene nog byzonderder wys, is dit waar ten aanzien der verbaazende menigte
groote en kleine Eilanden, welke, tot Asia gerekend wordende, van den evenaar
Zuid-, doch voornaamlyk Noordwaard gelegen zyn, en zich, op grooter of kleinder
afstand, langs de oostkust van dat groote Waerelddeel uitstrekken. - De nieuwe
koers, welke het Gezantschap in de Zee, die de kusten van China bespoelt,
gehouden heeft, heeft de voornaamste aanleidende oorzaak daar toe gegeeven.
In plaats van zich, volgens gewoonte, van de straat van Sunda, langs de Kust van
Cochinchina, na de eerste Haven van China, naamlyk die van Canton, te begeeven,
is het Eskader, laatstgemelde Stad en Haven op een merklyken afstand westwaards
laatende, door de straat van Formosa, en de zoogenaamde Oostersche en Geele
Zeeën, regelregt na de Golf van Pe-tche-li, of van Peking, gestevend; eene koers,
welke, voorheen, door Europeesche schepen, nog niet, of maar zeer zeldzaam,
gevolgd was. - Op deezen Tocht heeft het Gezantschap verscheiden Groepen of
verzamelingen van Eilanden ontmoet, welker ligging hetzelve, door herhaalde
waarneemingen, naauwkeurig bepaald heeft. Volgens dezelve kunnen menigvuldige
misslagen, in andere Kaarten, omtrent de ligging dier Eilanden, begaan, verbeterd
worden.’ De Vertaaler staaft dit door voorbeelden.
Dan laaten wy, naa deeze, onzes agtens, hier welgeplaatste opmerking
overgenomen te hebben, een Verslag geeven van het gedeelte des Reistochts, in
dit Boekdeel vervat.
Het VII. H., waar mede dit Boekdeel aanvangt, bevat, behalven de Vaart in den
(*)
Indischen Oceaan, de beschryving der Eilanden St. Paul en Amsterdam, 't laatste
bovenal opmerklyk, door de groote Crater, of opening van een Vuurspuwenden
Berg, en de blyken, welke zich daar voordoen, dat dit Eiland door een Brandenden
Berg

(*)

Men weete hier, dat de Engelschen de benaamingen, door de Hollanders aan die Eilanden
gegeeven, verwisseld hebben.
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voortgebragt is, en voor een gedeelte nog brandt. Met genoegen leest men hier het
Verhaal van den Franschman PERRON met diens Makkers, ter Robbevangst zich
daar onthoudende; doch met ongenoegen verneemt men de schade, dien
verpligtenden Man door de Engelschen aangedaan; waar onder, volgens STAUNTON,
naar vermoeden, lieden van hooger rang dan Matroozen zich bevonden. ‘PERRON,’
merkt hy te regt aan, ‘hadt maar al te veel reden, deels om zich te beklaagen, dat
zyne gredwilligheid omtrent vreemdelingen aanleiding gegeeven hadt om een
aanmerkelyk verlies te lyden, en deels ook om onvergenoegd te zyn, dat onze
schepen, op de kust, welke hy bewoonde, geland walen.’ 's Mans schade bleef
onhersteld.
De 1ste Afd. des VIII H. stelt ons voor oogen, de Vaart van het Eiland Amsterdam
na Batavia, en geeft eene beschryving der merkwaardigheden van die Stad en van
haaren omtrek. Een Gezantschap van dien aart moest op Batavia by de Regeering
onrust wekken; doch deeze verdween, volgens de hier gedaane opgave, by de
opening van hunnen last, en genoot het Gezantschap alle Eerbetoeningen en
Vriendschapsblyken. Weetenswaardig zyn de waarneemingen, hier bygebragt,
wegens de Ongezondheid dier Hoofdstad van Neêrlands Indie; weetenswaardig de
byzonderheden, den Krygsdienst aldaar betreffende. Wy schryven 'er eene af: ‘De
Krygsmagt in Batavia bestaat, over het algemeen, uit Duitschers, waar van men
zegt, dat de meesten door geweld of list tot den dienst gebragt zyn. Ofschoon men
gemeenlyk zegt, dat het hun geoorlofd zy, naa verloop van zekeren bepaalden tyd,
na hun Vaderland te rug te keeren, zyn zy, in de daad, echter altyd genoodzaakt
om op nieuw dienst te neemen; dewyl hunne soldy te gering is, om 'er ooit zoo veel
van te bespaaren, als zy, tot goedmaaking der kosten hunner t'huisvaart, noodig
hebben. - Men beschuldigt de Regeering, dat zy zich van de wreede Staatkunde
bedient, om de geheele briefwisseling tusschen deeze orgelukkige Krygskregten
en hun Vaderland te onderscheppen; eene handelwyze, waar door zy niet alleen
van den troost om iets van hunne naastbestaanden en vrienden te hooren, maar
ook van den kans om ooit eenigen onderstand van hun te ontvangen, waar door zy
in staat mogten gesteld worden om na Europa weder te keeren, ten eenemaal
beroofd worden. - Eén deezer
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ongelukkigen bediende zich van eene gelegenheid, welke zich by geval aanboodt,
om eenen Heer, tot het Britsch Gezantschap behoorende, in het Hoogduitsch, zyne
Moedertaal, aan te spreeken. Het geval wilde, dat hy zyn Landgenoot was. De arme
krygsknegt was in de grootste verlegenheid, vreezende, dat het ontdekt zou worden,
dat hy met iemand sprak, die niet onder het bereik der Hollandsche Regeering
stondt. In zyne korte woordwisseling met hem, openbaarde zich ten allerduidelykste
al de nadruk van een hart, met de diepste smert doordrongen, en hy bezwoer hem,
om zich met eenen Brief voor zyne aanzienlyke naastbestaanden, welke hy in
Duitschland hadt, wel te willen belasten. Ongelukkig was de brief nog niet
geschreeven, en de krygsknegt trof de gelegenheid niet weêr aan, om dien over te
geeven.’
Met veel genoegen vonden wy ons, de 2de Afd. van dit Hoofdst. leezende,
versterkt in het denkbeeld van de Sterkte deezer Hoofdstad van Neêrlands Indie,
en byzonder van het Eiland Onrust. De leevenswyze in Batavia wordt met
eigenaartige kleuren beschreeven. - Niet onopgemerkt laat de Schryver, dat de
Volkplanting in geen bloeienden staat is - ‘onder andere omstandigheden,’ zegt hy,
‘die dit aankondigen, kan men tellen: - de Schepen der maatschappy, uit gebrek
van laadingen, of van scheepsvolk, nutloos op de reê te verrotten liggende; - geene
oorlogschepen tot dekking van haaren koophandel, zelfs maar tegen zeeroovers,
die haare vaartuigen, somtyds in het gezigt der reê van Batavia, aantasten; - de
plaats in geenen staat van tegenweer, byzonder tegen eenen vyand, die, minder
dan de Europeeërs, voor de gevaarlykheid der luchtstreek te vreezen heeft; - somtyds
zoo veele krygstroepen in de gasthuizen, als bekwaam tot den dienst; en eindelyk
- Kommissarissen, uit Holland verwacht, om de misbruiken te verbeteren. Maar
dewyl de zending van zoodanige Kommissarissen een groot wantrouwen te kennen
gaf, kon zy niet met een goed oog worden aanschouwd: ook was het niet volkomen
zeker, of derzelver komst niet hartlyker, dan die van eenen Vyand, door sommige
gemoederen gevloekt werd’ - Dit slaat op de welbekende Bezending derwaards van
hier met medewerking des Stadhouders bestemd; schoon die Stadhouder, ten
deezen tyde, aldaar in zulk een aanzien was, dat onze Reisbeschryver, van de
Vreugdebedryven
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op diens Verjaarsdag gewaagende, zich in deezer voege uitdrukt: ‘De hooge
bediening van dien Vorst, en vooral zyn invloed in de zaaken der Oostindische
Maatschappy stelden hem op gelyken rang met eenen Souverain; en schoon de
algemeene Staaten, en de Staaten der byzondere Provincien, in de daad, zyne
Overheden waren, betoonde men hun echter veel minder achting en verknochtheid,
dan hem.’
Van de Boomen en Planten op Java verslag doende, rept de Schryver met een
kort woord van den Bohon Upas, of Vergiftboom, aldaar. De Vertaaler vergezelt dit
met eene breede Aantekening, het verhaal deswegen opgeevende uit the Universal
Magazine for 1784, zo als het vertaald voorkomt in de Nieuwe Nederlandsche
Bibliotheek, IV D. 2de St., bl. 250-260, met eene andere opmerking des betreffende,
ook uit dit Maandwerk, onder den tytel van Vaderlandsche Bibliotheek, IID. 2de St.
bl. 317-319, ontleend. Wy hebben in het Mengelwerk onzer Algemeene Letteroef.,
VI D. 2de St. bl. 286, enz. dit mede geplaatst uit het zelfde Engelsche Maandwerk.
Dan hebben wy in onze Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. IV D. 2de St. bl. 104 en
153 geplaatst, Aanmerkingen over dien Vergiftboom, ons medegedeeld door
LAMBERTUS NOLST, M.D. waar in de valschheid van alles, wat aangaande deezen
Vergiftboom gezegd is, duidelyk wordt aangeweezen. Wy haalen dit aan, dewyl dit
stuk de zaak uitmaakt, en wy ons verwonderen, dat de Vertaaler, dien verdichten
Boom eene zo breedvoerige Aanmerking waardig keurende, tot dit Verslag niet
heeft overgeweezen.
De 3de Afd. des VIII H. geeft ons de Vaart op des Britschen Gezantschaps door
de Straat van Sunda, de komst te Bantam, de Vaart door de Straat van Banka,
aankomst te Pulo Condore, en vertrek van daar. Hier ontmoeten wy merkwaardige
byzonderheden van de lieden, die de meeste Eilanden in de Chineesche Zee
bewoonen, en onder de benaaming van Maleiers bekend zyn.
De Vertaaler, tot de beschryving van het Eiland Banka gevorderd zynde, kreeg
in handen een Fransch Werk, tot deeze Reis betrekkelyk, ten deezen Jaare te Parys
gedrukt, geschreeven door C. CHARPENTIER COSSIGNY. Deez Burger heeft eenige
maanden lang in Canton zyn verblyf gehouden, eene Reis door sommige
Oostindische Eilanden gedaan, en alles met een oplettend wysgeerig
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oog beschouwd. Hy heeft eene menigte van Aanmerkingen over Lord MACARTNEY's
Reisbeschryving door Mr. STAUNTON, van zeer onderscheiden inhoud, medegedeeld.
De Vertaaler werd te raade, om de gewigtigste, tot nut en genoegen der
Nederduitsche Leezeren, als Aantekeningen by zyne Vertaaling te voegen: waar
door het Werk zeker belangryker wordt, gelyk de Stukken, hier en daar vervolgens
in dit Deel geplaatst, uitwyzen.
Het IX H. beschryft, in de 1ste Afd., de Vaart van Pulo Condore na de Baai van
Turon in Cochinchina; aankomst en ontvangst der Schepen aldaar; byzonderheden
van dat Land en deszelfs Inwoonderen. - Meermaalen is het ons voorgekomen, dat
de Vertaaler, schoon hy zyn taak, over 't algemeen, loflyk volvoere, als het op termen,
de Scheep- en Zeevaard betreffende, aankomt, niet altoos gelukkig is om de rechte
te kiezen. Op de Vaart, in dit Hoofdstuk beschreeven, ontmoeten zy het dreigend
gevaar der Stormen, in deeze Zeeën Typhons geheeten, die in den Atlantischen
Oceaan den naam van Orkaanen draagen. By de beschryving van den Storm, dien
zy uit de bekende hier beschreevene voortekens opmaakten dat hun beloopen zou,
en de genomene voorzorge toen gebruikt, zegt de Vertaaler, ‘dat de Masten en
Sprieten werden afgenomen, en men slechts zo veel zeil, als noodig was, behield,
op dat de wind dus te minder voorwerpen, om 'er op te werken, vinden mogt.’ Masten en Sprieten af te neemen, en dan nog te zeilen, gaat niet wel aan. Beter
was dit vertaald, de Stengen te laaten zakken en de Raas te stryken. Immers, op
Driemast-Schepen, heet het gedeelte van de Mast, 't welk, in dus een geval, om te
minder windvangs, nedergelaaten wordt, Steng, en het Dwarshout, 't welk de Zeilen
voert, geen Spriet, maar Raa.
In de 2de Afd. deezes IX H. vinden wy verslag van het verdere verblyf in de Haven
van Turon, op de kust van Cochinchina; als mede een vervolg der byzonderheden,
aangaande dat Land en deszelfs Inwoonderen. Het vertrek uit die Haven sluit dit
Deel. Gelyk de voorgaande Afdeeling, is deeze ook ryk in zeer weetenswaardige
byzonderheden, dat Land en Volk betreffende. Groot is hier ook de voorraad der
ophelderende Byvoegzelen uit gemelden Franschen Schryver, die met oordeel
gekoo-
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zen zyn. Bovenal verdient hier opmerking, 't geen van het daar liggend Eiland Turon
gezegd wordt.
Het X H. behelst de Vaart van de Kust van Cochinchina na de Dieven-Eilanden,
by Makao; en van daar na de Quisan-Eilanden; met eene opgave van de verrigtingen
en waarneemingen aldaar. - De waarneemingen, op deeze Reize gedaan, bepaalen
de ligging der Dieven-Eilanden, naa wiskundig onderzoek, honderd en meer
zee-mylen westlyker, dan ze in de meeste Kaarten geplaatst zyn. Ook vindt men
'er de beschryving van andere Groepen of verzamelingen van Eilanden, als de
Heisan-Eilanden, de Quisan-Eilanden, de Chusan-Eilanden, enz. van alle welke
Eilanden men voorheen naauwlyks de naamen wist.
Het slot deezes Deels brengt ons aan de Chineesche Kust by het Eiland Chusan.
Doch dit geschiedde niet zonder merkelyke moeite. ‘De vaart van het Schip werd
door een ongelooflyk getal Chineesche booten, van allerlei grootte, door de
nieuwsgierigheid, om Europeesche Schepen te zien, van alle kanten toegevloeid,
niet weinig belemmerd. Van de Lion telde men meer dan driehonderd van die booten,
welke de eene de andere zochten te verdringen. Van verre zag men eenige duizend.
Veele van dezelve waren bezig met visschen; anderen, en tevens van een grooter
maakzel, voeren timmerhout en veelerhande andere koopmanschappen. Sommigen
van deeze maakten eene rei uit, en gingen in eene lyn voorwaard. Anderen waren
aan elkander vastgemaakt, om houten van eene buitengemeene grootte, dwars
over dezelve liggende, te kunnen laaden. Allen hadden zy zeilen, van matten, in
plaats van zeildoek, gemaakt. Zy waren ook sterker bemand, dan omtrent vaartuigen
van dergelyke grootte in Europa gebruiklyk is. Met één woord, 't geen men
tegenwoordig waarnam, overtrof oneindig al wat men tot hier toe elders gezien had,
en het kondigde tevens de nabyheid van een uitgebreiden koophandel en
ongelooflyke bevolking aan.’
Met rede verlangt men met dit Gezantschap China in te treeden, en dus na de
spoedige afgifte des volgenden Deels.
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Landreis van 't Prins van Wallis Fort, aan Hudsons Baai, naar den
Noorder Oceaan, ondernomen op bevel van de Maatschappy der
Hudsons Baai, ter ontdekkinge van Koper-mynen, een
Noord-Westen Doortocht, enz. in de Jaaren 1769, 1770, 1771 en
1772, door Samuel Hearne. Uit het Engelsch vertaald, met
Aanmerkingen van Johann Reinhold Forster. Met Plaaten en
Kaarten. IIde Deel. In den Haage; by J.C. Leeuwestyn. In gr. 8vo.
290 bl.
Het algemeen aangemerkte, ten opzigte van deeze Landreize, toen wy het Eerste
(*)
Deel onder handen hadden , geldt ten aanziene van dit Tweede: weshalven ons
niets meer te doen staat, dan den hoofdinhoud op te geeven, en uit hetzelve het
een en ander byzonder merkwaardige aan te stippen.
't Zelve vangt aan met het Zevende Hoofdstuk; 't welk hoofdzaaklyk de voortzetting
behelst van de Reis, van den tyd af, dat de Vrouwen zich weder by de Reizigers
vervoegden, tot de aankomst aan het Meir Athapuscow. Op de reis werden veele
Indiaanen ziek; dit gaf gelegenheid tot het toedienen van Tovergeneesmiddelen,
vreemd en zonderling genoeg, om de opmerking der Leezeren te verdienen; dan
wy willen hier die van ons Maandwerk vestigen op eene byzonderheid, het
Noorderlicht betreffende. De Reizigers zich aan de Noordzyde van het groote
Athapuscow Meir bevindende, op den 24 November, waren de dagen zo kort, dat
de zon slechts even een kring boven den horizont maakte, en in haar middaghoogte
halverweg de boomen steeg. ‘Dan,’ merkt HEARNE op, ‘het schitterend Noorderlicht
en de glansryke Sterren, zelfs zonder het Maanlicht, maakte eene vergoeding daar
voor: want het was des nagts gemeenlyk zoo licht, dat ik zeer kleen gedrukt schrift
kon zien te leezen. De Indiaanen maaken geen onderscheid tusschen nagt en dag,
wanneer zy op de Beverjagt gaan; maar om Herten en Elanden te jaagen, vinden
(†)
zy het licht van den nagt te zwak .

(*)
(†)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1799, bl. 479.
De Heer FORSTER maakt hier deeze aanmerking: ‘Dat het zoogenaamde Noorderlicht, het
welk op hooge breedten schier dagelyks de nagten verlicht, een zoo helder licht geeve, dat
men 'er kleen Drukschrift by leezen kunne, heb ik nog nergens gevonden. - Maar waarom
men by 't Noorderlicht, wanneer men 'er by op de Beverjagt kan gaan, geene Herten of
Elanden zou kunnen jaagen, kan ik met geene mogelykheid begrypen.’
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Ik herinner my niet ergens, by eenig Reiziger, die zich in hooge Noorderbreedten
ophieldt, gevonden te hebben, dat men by het verschieten der kleuren van dat Licht
eenig geknap in de lucht hoorde; waarschynlyk, dat 'er by 't beschouwen van dat
hemelverschynzel geen stilte genoeg heerschte. Ik kan nogthans met zekerheid
verklaaren, by stille nagten dit knappend en kraakend geluid gehoord te hebben, 't
welk even eens was als het gewapper van eene groote vlagge by eene frissche
koelte. Dit verschynzel is niet byzonder eigen aan de plaats, van welke ik thans
spreek; want het zelfde geluid heb ik zeer duidelyk aan de Churcill-rivier gehoord,
en waarschynlyk is 't by gebrek van oplettenheid, dat men 't zelve niet overal, in het
Noorder halfrond, waar het Noorderlicht zo sterk en luisterryk is, heeft waargenomen.
't Is nogthans zeer waarschynlyk, dat dit licht zomtyds veel dichter by de aarde is,
dan op andere tyden, en misschien dat zulks iets toebrengt tot het geluid. Ik laat
evenwel de waarheid of valschheid van deeze gissing over aan de uitspraak van
(*)
kundiger Wysgeeren dan ik ben .’
Gelyk doorgaande in deeze Landreize, ontmoeten wy hier de Beschryving van
verscheide Dieren; onder andere die van den Bever, van meest alle Beschryvingen
deezer Dieren afwykende in veele byzonderheden. Dezelve kwam een onzer
Medearbeideren aan het Mengelwerk zo treffend voor, dat hy daar van eene Vertaa-

(*)

FORSTER merkt te regt op: ‘'t Geen de Schryver hier zegt van het Noorderlicht is nieuw, en
zeer merkwaardig; mogt zulks te eeniger tyd bevestigd worden van eenige Reizigers in die
hooge Noorderstreeken dan zou men niet langer hebben te twyfelen, of het Noorderlicht een
Electriek verschynzel ware. Voor 't overige moet ik hier melden, dat ik te Petersburg by wylen
naauwkeurig acht heb gegeeven op het Noorderlicht, zonder evenwel ooit eenig geknap of
gekraak te hooren.’
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ling in 't zelve bezorgde . De Aanmerking van FORSTER, in de Overzetting hier
voorhanden, strekt ter staavinge van de verdienste dier Beschryvinge; immers hy
schryft: ‘Deeze natuurlyke Geschiedenis des Bevers is eene gewigtige bydraage
ter verryking dier Weetenschap, en 't geene de Schryver verhaalt, verdient volkomen
geloof; naardien hy die Dieren langer en naauwkeuriger heeft kunnen gadeslaan,
dan ergens iemand voor hem. Thans kunnen veele beschryvingen over de Bevers,
welke met fabelen vermengd zyn, verbeterd worden. - Voor 't overige moet ik hier
byvoegen, dat ik zelf, in de verzameling van Dieren, welke de Maatschappy der
Hudsons Baai aan de Koninglyke Maatschappy der Weetenschappen te Londen
heeft geschonken, zwarte, glanzige en sneeuwwitte Bevers gezien hebbe. - Bekend
is het Bevergeil of Castoreum, eene smeerige zelfstandigheid, welke door de Bevers
in een byzonder zakje wordt afgescheiden, en een middel is tegen opstygingen en
andere kwaalen. De Engelschen hebben door ervaarenis en naauwkeurig onderzoek
bemerkt, dat het Siberisch Bevergeil veel beter en kragtiger is dan het
Noord-Americaansche: zoo dat het eerste in de Engelsche Apotheek eens zoo duur
verkogt wordt als het laatste. Dit onderscheid ontstaat misschien uit het verschillend
voedzel, welk deeze beide soort van Dieren in hun Vaderland gebruiken. De
Siberische Bevers hebben de beste plantkruiden, welke de Americaansche Bevers
ontbreeken.’
Het Achtste Hoofdstuk vervat Verrigtingen en Aanmerkingen van den tyd der
aankomst aan de Zuidzyde van het Athapuscow Meir tot aan de aankomst aan 't
Prins Wallis Fort aan Churcill Rivier. Dier-, plaats- en volksbeschryvingen,
ontzettende ontmoetingen, stapelen zich hier opeen. De Dierbeschryvingen worden
door FORSTER grootlyks toegelicht, en zyne aanmerkingen van eenen anderen aart
vercieren deeze Landreis. Achttien Maanden en drie en twintig Dagen besteedde
HEARNE op den laatsten Tocht: van 's Mans eerste uitreize met Capitein CHAWCHINAHA
waren 'er twee jaaren, zeven maanden en vier en twintig dagen verloopen. Ten slot

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1798, bl. 473-477. en 511-516.
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zyner dikwyls zo moeilyke Reize, met zo veel gevaars, kommers en gebreks
vergezeld, schryft HEARNE: ‘Alhoewel myne Ontdekkingen waarschynlyk van geen
aanbelang voor de Natie in 't algemeen, of zelfs voor de Maatschappy van Hudsons
Baai in 't byzonder zyn zullen, meen ik nogthans voldaan te hebben aan de bevelen
myner Meesteren, en dat ik voor altoos een einde gemaakt heb aan alle twisten,
wegens eenen Noordwestlyken Doortocht door de Hudsons Baai. Myne Reis
wederlegt tevens de ongegronde en onbillyke beschuldigingen van DOBBS, ELLIS,
ROBSON en den Americaanschen Reiziger, aan de Maatschappy der Hudsons Baai
gedaan, als of zy ongenegen ware eenige ontdekkingen te doen, en haaren handel
uit te breiden.’
Wy schryven de Aanmerking af, door FORSTER aan het einde van dit Reisverhaal
gevoegd: ‘De Berichten, welke HEARNE op zyne reizen verzameld heeft, zyn buiten
tegenspraak onderrichtende, en derhalven van groot gewigt voor de menschheid.
Een geldverzamelende Engelschman zelf, die zich enkel met eigen voordeel en dat
zyner Natie bezig houdt, en zich niet laat gelegen leggen aan 't geene voor het
menschdom van nut is, zal toch moeten bekennen, dat de Heer HEARNE nut gedaan
heeft. De Maatschappy van Hudsons Baai heeft naamlyk, zedert HEARNE'S Reizen,
en ongetwyfeld op deszelfs aanraading, nieuwe zeer voordeelige Factoryen verre
in het Westen aangelegd: Cumberlands Huis in 't Pynboom Meir, Hudsons Huis en
Manchester Huis aan Saskaschawan. - Voor het overige is thans, door het ontdekken
van een zo groote streek van het Vasteland van Noord-America, zoo goed als
onwederspreekelyk beweezen, dat men of in 't geheel niet, of alleen met het grootste
gevaar, en dan nog ten uitersten zeldzaam, uit de Atlantische Zee in de
zoogenaamde Stille kan komen. De zedert door MACKENZIE gedaane ontdekkingen
in 't Westen bevestigen deeze verzekering.’
Veel hadt HEARNE, in den loop zyner Reize, reeds gezegd van de Noord-Indiaanen,
derzelver aart en leevenswyze; dan hy schikt het Negende Hoofdstuk bepaald tot
eene korte Beschryving van dit Volk, en een nader verslag van derzelver Land,
Handwerken, Gewoonten, enz. Veel merkwaardigs, dit betreffende, is reeds in ons
Men-
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gelwerk geplaatst . Onze Medearbeider, uit het Engelsch vertaalende, miste de
hier by gevoegde Aantekeningen van FORSTER; terwyl hy ook het voornaamste
slegts uitkipte, en veel agterwege liet. Zo vinden wy daar onaangeroerd gelaaten
de Spysbereiding, hier van stukje tot beetje beschreeven, en zo walchlyk in zommige
opzigten voorgedraagen, dat het ons bevreemdde onder het vermelden deezer
lekkernyen aangetekend te vinden, ‘dat het op de Kantooren in het Noorden byna
een spreekwoord geworden is, dat iemand, die verlangt te weeten wat lekker eeten
is, zich by de Indiaanen moet vervoegen.’
Wy willen onze Leezers en Leezeressen een der hoogst geroemde Schotels, zo
by de Noord- als Zuid-Indiaanen, voorzetten. ‘Het geregt, van 't welk zy het meest
houden, is bloed, gemengd met het halfverteerde voedzel, 't welk in de maag en in
de pens van een hert gevonden, en door hen met eene genoegzaame hoeveelheid
water opgekookt wordt om het de dikte te geeven van erweten soep. Eenig vet en
schraapzel van malsch vleesch, klein gekapt, wordt daar by gekookt. Om die schotel
smaaklyker te maaken, mengen zy het bloed met het halfverteerde maagvoedzel
in de pens zelve, en laaten het te samen, verscheide dagen aan den anderen, in
de hitte en rook hangen: waar door het geheel in eene soort van gisting geraakt,
en daar aan zulk eenen aangenaamen rhynschen smaak geeft, dat, ware men 'er
niet tegen ingenomen, het door de grootste lekkerbekken als eene lekkerny zou
geëeten worden. Trouwens lieden van eene zwakke maag zouden niet ligt over te
haalen zyn van die kost te eeten, vooral als zy dezelve hadden zien gereed maaken:
want het meeste vet, dat men 'er bydoet, wordt eerst door de mans en jongens
schoon uitgekauwd, waar door alles zich beter met de soep mengt, en geene klonters
overlaat. Om evenwel hunne zindelykheid, in dit byzondere, regt te laaten
wedervaaren, moet ik betuigen, dat zy behoorlyk zorgen, dat noch oude lieden, die
slegte tanden hebben, noch jonge kinderen, tot die kauwing toegelaaten worden.
Ik moet bekennen in den

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1798, bl. 66-74 en 110-113.
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beginne niet zeer greetig geweest te zyn om van die kost mede te eeten; maar toen
ik overtuigd was van de waarheid van bovengemelde aanmerking, aarzelde ik in 't
vervolg niet daar van te spyzen, en vondt dezelve altoos zeer goed.’ - Dit is recht
op zyn Koksboeks uitgedrukt; en egter twyfelen wy zeer, of iemand onzer Leezeren
en Leezeressen een gunstig denkbeeld zal hebben van dien lekkeren schotel; zelfs
niet, al voegen wy 'er de Aantekening van FORSTER nevens, het kaauwen betreffende.
‘De toebereiding door kaauwen moet den beschaafden Europeaan ten uitersten
walchlyk voorkomen; doch men vindt dergelyk eene toebereiding zelf onder half
beschaafde Natien. 't Is bekend, dat men op de Zuidzee-Eilanden een dronken
maakenden drank vervaardigt uit gekaauwde peperwortelen.’ - Wy zouden meer
uit dit Koksboek van deeze Noord-Indiaanen kunnen opdisschen; dan wy gelooven
reeds genoeg opgeschoteld te hebben.
Aan 't einde van dit Hoofdstuk treffen wy een breedspraakig Berigt aan, wegens
MATONABBEE, en wegens de uitmuntende diensten, door hem aan zyn Vaderland
en de Maatschappy van Hudsons Baai beweezen. Op een der Tochten vergezelde
die Indiaan den Heer HEARNE, en was hem van veel nuts.
Het Tiende of laatste Hoofdstuk schikt de Schryver tot een verslag van de
voornaamste Viervoetige Dieren, welke in de Noordlyke deelen van Hudsons Baai
gevonden worden; - van de Vischsoorten - van de Kikvorschen, Zeewormen en
Infecten - van eenige der voornaamste Vogelen, welke men daar aantreft, zo wel
van die des Zomers daar heen komen, als die, welke men weet, dat 'er de strengste
Winters verduuren. - En eindigt dit Hoofdstuk, als mede het Werk, met een verslag
van de Plantgewassen en Boomen in die Landstreeke.
De Schryver heeft wel een breeden Inhoud voor alle de Hoofdstukken geplaatst;
doch een wel gemaakt Register zou, uit hoofde van de groote verscheidenheid der
zaaken en voorwerpen, aan dit Werk een meer dan overtollig toevoegzel geweest
zyn.
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Godsdienst, Deugd, Natuur en Voorzienigheid. Een Leesboek voor
het Algemeen IIde Deel. Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1799. In
gr. 8vo. 199 bl.
(*)

Het tweede Deel van dit nuttig Werkje behelst eene verscheidenheid van XXX
Stukken, meerendeels bestaande in zedekundige verhaalen, uit de beste, meest
Hoogduitsche, bronnen overgenomen, die een aantal merkwaardige en treffende
gebeurtenissen en aanmerkingen bevatten, ten hoogsten geschikt tot verbetering
van hart en zeden. Zo dat dit Werkje met recht den titel draagt, met welken het
pronkt, en tot een algemeene lectuur verdient aangepreezen te worden. Om ons
zeggen met een voorbeeld te staaven, zullen wy een deezer zedelyke verhaalen
geheel overneemen, en wel het XII, voorkomende onder den titel van Voorbeeld
van groote eerlykheid in een Jood.
‘In Berlyn (zegt de Schryver) leeft thans nog een Jood, Joseph genaamd, een
zeer eerlyk en braaf man, die daarom ook van elk, die hem kent, hooggeacht wordt.
Hy onderhield zich, langen tyd, van den handel in oude klederen en schoenen, zeer
kommerlyk, gelyk veele van zyns gelyken doen, en verdiende daarby dikwyls weinig
meer, dan zout en brood. Hy was hier echter mede te vreden, en dankte God, dat
hy hem althans dit dagelyks verleende. Eindelyk stierven twee van zyne kinderen,
en daardoor werd zyn toestand nog veel beklaaglyker; want hy moest, om dezelve
te kunnen begraaven, byna al het weinige, dat hy nog had, verkoopen, hoe noodig
hem deeze dingen ook waren. Kort na dit ongelukkig voorval werd zyne vrouw ook
ziek, met welke hy twintig jaaren zeer te vreden en vergenoegd geleefd had. Dit
smertte hem onbeschryflyk; en daar hy niemand betaalen kon om haar op te passen,
en hy het haar aan geene hulp wilde laaten ontbreeken, verliet hy haar ziekbed
geen oogenblik, en in veele nachten kwam hem geen slaap in de oogen. Op deeze
wyze kon de goede man zyn handel geheel niet voortzetten, en dus weinig of geheel
niets verdienen. Meer dan eens moest hy hongerig te bed gaan, zonder te weten,
van waar hy den volgenden dag eenige penningen tot brood of geneesmiddelen
bekomen kon. Hy gaf ook aan deezen en geenen begoederden zynen nood
beweeglyk te kennen, maar werd al dikwyls op eene zeer onchristelyke wyze
afgeweezen. De traanen liepen hem, by zulke gelegenheden, vaak uit de oogen,
maar hy droeg echter met geduld zyn lot, vertrouwde op God, die

(*)

Zie ons Verslag van het eerste Deel, Alg. Vad. Lett. voor 1798. bl. 464.
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den geenen niet verlaat, hy mag Jood of Christen zyn, die oprecht spreekt en handelt.
- Op eenen dag, als hy geheel geen brood had, en zonder eenig uitzicht treurig
langs de straaten ging, riep een jong Heer hem in, en bood hem eenige klederen
ter verkoop aan. Joseph bezag dezelve, deed 'er een bod na, en werd het met dien
Heer eens. Daar hy echter geen geld had, zo verzocht hy de klederen voor hem te
bewaaren, terwyl hy het noodige geld eerst van een anderen Jood borgen moest.
De Heer beloofde op hem te wagten, en Joseph liep spoedig tot zyne bekenden,
die hem te vooren wel geld geleend hadden; dan deeze vorderden ditmaal zo veel
renten voor het weinige geld, dat hy noodig had, dat hy 'er niet toe besluiten kon.
Hy kwam dus weder hy den Heer, en verhaalde hem met traanen, hoe het hem
gegaan was, en dat hy nu de klederen niet kon koopen. De jonge Heer voelde
christelyk medelyden met den armen Jood, en zeide tot hem: indien gy een eerlyk
man zyt, dan wil ik het u alles op trouw en geloof geven; gy kunt het my betaalen,
als gy 'er toe in staat zyt. De arme Joseph bedankte hartelyk voor het vertrouwen,
dat men in hem stelde, en verzekerde teffens dien Heer, dat het hem niet berouwen
zou, dit gedaan te hebben. - Hy ging naar huis, bezag de klederen nader, wat zy
waard waren, en, eene knieband beziende, ontdekte hy iets tusschen het bovenste
en de voering; hy merkte ras, dat het geld was, en vond drie aanzienelyke stukken
goudgeld, die vermoedelyk uit den doorgesleeten zak daar in gevallen waren. Ylings
nam hy zyn hoed, en liep vol blydschap tot den Heer, van wien hy de klederen
gehandeld had. Hier, riep hy verblyd uit, hier heb ik iets gevonden, dat niet my, maar
u, mynheer! toebehoort, drie schoone gouden stukken! De jonge Heer stond meer
verbaasd over de eerlykheid van den Jood, die, niettegenstaande zyne groote
armoede, echter dit gevonden geld niet behouden had, dan over het geld zelfs. Hy
drukte Joseph vriendelyk de hand, ging eenige keeren nadenkend door zyne kamer,
en zeide toen: hoor, myn vriend! ik bezin my, dat ik dit geld voor een geruimen tyd
verlooren heb, en nooit had ik gedagt het te zullen wedervinden. Het zal het uwe
zyn, dewyl gy zo eerlyk zyt; en de klederen, die gy van my gekogt hebt, schenk ik
u nog daarenboven. Joseph was door dit aanbod zeer getroffen; hy wilde echter
het geld niet aanneemen, want, zeide hy, men moet zich geene eerlykheid laaten
betaalen, wyl die een pligt is, die elk mensch schuldig is! - De braave Heer
verzekerde hem, dat hy dit geld thans niet noodig had, en zonder dat genoeg had
om te leven; hy zou het dus als een geschenk aanmerken, dat God hem gaf, zyne
kranke vrouw daar van verkwikken, en 'er zich zelven ook wat van te goed doen.
Hy nam het dan
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aan, en keerde met honderdvoudigen dank jegens God en zynen weldoener naar
huis. Een gedeelte besteedde hy aan de herstelling van zyne vrouw, by welke hy
een bekwaam Geneesheer riep; een ander gedeelte gebruikte hy, om, van tyd tot
tyd, noodige levensmiddelen te koopen, en het overige lag hy in zyn' koophandel.
Deeze werd van God zo zichtbaar gezegend, dat hy zich, zonder eenig bedrog,
dagelyks vergrootre. Joseph had daar by het geluk, zyne vrouw spoedig weer
hersteld te zien, en hy kwam na verloop van eenige jaaren in zeer goede
omstandigheden. - Hy dagt toen aan dien Heer, wien hy, naast God, zynen welstand
te danken had, en liet eene fraaije zilveren tabaksdoos maaken, op welke deeze
woorden te lezen waren: Uit dankbaarheid van den armen Joseph De jonge Heer
nam dit geschenk zeer gaarne aan, en bewaarde het by zyne kostbaarheden. Als
'er naderhand van Jooden gesproken werd, verhaalde hy altoos, tot eer van Joseph,
de gantsche geschiedenis, en vertoonde dan teffens de aan hem geschonken
tabaksdoos.
Wy leeren hier uit, dat niet alle Jooden slegt en oneerlyk, en niet alle Christenen
braave menschen zyn; maar dat, onder alle volkeren, zulke by God aangenaam
zyn, die Hem vrezen en recht doen.’

De Bataaven. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz., 1799. In gr. 8vo. 42
bl.
Dit Stuk, 't welk uit twee Zangen bestaat, is hoofdzaaklyk ingericht om de
beurtlingsche lotgevallen der Bataaven op eene bevallige wyze in dichtmaat te
beschryven, ten einde daardoor de liefde voor Vaderland en Vryheid aan te kweeken
en te bevestigen. Wy kunnen niet afzyn om den ongenoemden, schoon niet
onbekenden, vervaardiger van 't zelve onze goedkeuring over zynen weluitgevoerden
dichterlyken arbeid te betuigen. De eerste Zang schetst het character, de laatste
raadgeevingen, den dood, en het graf van den heldhaftigen Bato; terwyl, in den
tweeden, de geboorte van Civilis, en zyn stryd tegen de ongetrouwe Romeinen,
bezongen wordt. De maaker belooft, dat deze Zangen, ingevalle deze proeve in
den smaak der Natie mag vallen, door eenige anderen zullen gevolgd worden; en
daar wy vertrouwen, dat deze schoone Vaderlandsche Zangen aan elken
vryheidlievenden Dichtminnaar welkom zullen zyn, zien wy met verlangen de
voortzetting derzelven te gemoet.
Daar dit Stuk niet wel voor eene gedeeltelyke mededeeling geschikt is, kunnen
wy onzen Leezeren het genoegen niet doen, voor hun, uit hetzelve, iets ter proeve
af te schryven; mis-
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schien biedt een der volgende Zangen ons hiertoe eene gunstigere gelegenheid.
Voorts pronken deze Zangen met een bevallig Tytelvignet, zinspeelende op het
vierde en vyfde couplet van den tweeden Zang, en gegraveerd door den beroemden
Vinkeles.

Levensgeschiedenissen voor jonge lieden. Iste Deel. Te Leyden,
by D. du Mortier en Zoon, 1799. In 12mo. 196 bl.
De bemerking, ‘dat niet alleen verdichte, maar ook, en wel inzonderheid, waare
Levensbeschryvingen allergeschiktst zyn, om de Jeugd, op eene aangenaame en
onderhoudende wyze, verscheidene gewigtige kundigheden mede te deelen, en
haar hart met liefde tot de edelste deugden te vervullen, en dat, hoe zeer de
verdienstlyke Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen, door de uitgave haarer
Levensschetzen van eenige Nederlandsche Mannen en Vrouwen, ook aan deze
behoefte heeft poogen te voldoen, deze schetzen echter, over het algemeen, aan
meergevorderden te onvolledige denkbeelden van de lotgevallen van sommige
belangryke persoonen geeven,’ spoorde den Eerw. ROGGE aan, om meer uitgewerkte
Levensbeschryvingen voor jonge lieden van verschillenden leestyd te vervaardigen.
Tot eene proeve in dit nog weinig bewerkt vak van onderwys, wordt hier het Leven
van M.A. de Ruiter aangeboden; 't welk, goedkeuring en aanmoediging vindende,
weldra van andere Levensbeschryvingen gevolgd zal worden. - Schoon reeds door
meer dan één' Historieschryver het leven en de daaden des gemelden Zeehelds
geboekt zyn, hebben wy dit stukje echter met veel vermaaks geleezen. Beknoptheid
en zaaklykheid, gepaard met eenen vloeiënden styl, zoo wel als verscheide zeer
wel geplaatste leeringen en menschkundige aanmerkingen, nevens gepaste
ophelderingen, pryzen hetzelve als om stryd aan; en hadt de Eerw. Schryver zich
niet ten wet gemaakt, om met elke Levensbeschryving slechts één Deeltje te vullen,
gewis ware dit gewigtvol verhaal met nog verscheidene aanmerkingen verrykt
geworden.
Nu en dan zullen, by de voortzetting dezes werks, de jeugdige lezeren ook met
beroemde vreemdelingen bekend gemaakt worden, tot welker beschryving de
bekende Biögraphiën fur die Jugend gebezigd zullen worden.
Daar aanëengeschakelde historische verhaalen zelden voor eenige uittrekselen
vatbaar zyn, zonder van derzelver waarde te verliezen, moeten wy onze Lezeren
tot het werkje zelven verwyzen, niet twyffelende of hetzelve zal aan onze leesgraage
jeugd en jongelingschap zeer welkem zyn; terwyl wy dit verslag besluiten met den
wensch, dien de geächte Vervaardiger

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

134
zich, ter belooning voor zynen arbeid, doet: ‘dat (naamlyk) deze Levensgeschiedenis
iets moge toebrengen, om de leugdige harten van het aankomend geslacht alle die
egt Nederlandsche deugden, Godsvrucht, nederigheid, eenvoudigheid, goede trouw,
menschenliefde, dapperheid en Vaderlandsliefde, welke in den grooten de Ruiter
zoo luisterryk uitschitterden, en die hem tot een' egten Nederlander vormden, boven
alles te doen waardeeren, en op het vuurigst te doen aankleeven.’

De gevaaren der Coquetterie. Met Plaaten. Te Amsterdam, by G.
Roos, 1799. In 8vo. 275 bl.
Dit stukie heeft, wat de zedenlyke bedoeling van hetzelve betreft, nog al eenige
waarde: hier wordt, in de Barones Cotyto, eene gehuwde vrouw geschetst, die, door
eene overdreeve neiging tot ligtzinnigheid, de vriendschap van eene braave vrouw,
de Marquisin d'Hersilie, onbedachtzaam versmaadt, en dezelve opöffert aan den
verleidelyken omgang met eenige andere vrouwen, die op niets anders bedacht
zyn, dan haar in haare spoorloosbeden, door de zucht tot Coquetterie veroorzaakt,
te doen deelen. Onder de laatstgemelden bevindt zich vooräl eene, de Gravin Thor
naamlyk, die zeer gevaarlyk is, en zich veel moeire geeft, om de genoemde Barones
in de kunst, hoe zich als Coquette best te gedragen, te volmaaken. De Marquis d'
Hersilie is dwaas genoeg, om de liefde zyner braave vrouw gering te achten, en
zich te laaten vangen in de strikken der Barones, die 't slechts te doen is, om, met
hem, het getal haarer aanbidders te vergrooten; ja, hy is onzinnig genoeg, om, ten
koste van zyn huislyk geluk, zyne achtingwaardige vrouw van zich te verwyderen,
(door haar te dwingen om zich na een afgelegen landgoed te begeeven,) ten einde
zyne losbandigheid des te ongestoorder te kunnen botvieren. Nu wydt hy zich geheel
aan de Barones Cotyto, die door haare spoorloosheden zich telkens in
onäangenaamheden wikkelt, en zich zelfs niet ontziet, om den Ridder Zethur, eenen
reeds verloofden minnaar, door verfoeilyke streeken, aan zyne minnares te
ontrukken, en aan haaren zegewagen te kluisteren. Daar zy (als nog geene
kinderziekte gehad hebbende) geraden wordt, zich te doen inënten, en zy betuigt
hiertoe niet te willen besluiten, zonder eenen voorganger te hebben, is de Marquis
d'Hersilie onvoorzichtig genoeg, om zich als zoodanig aan te bieden; welken voorslag
zy goedkeurt. Deze dwaasheid brengt den Marquis, daar hem een kwaad soort van
kinderpokken ingeënt wordt, en de purperkoorts zich met deze ziekte vermengt,
aan den oever des grafs. In dezen ongelukkigen toestand, waarin de Barones Cotyto
hem
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bespot en geheel hulploos laat, komt zyne vrouw, van alles genoegzaam onderricht
zynde, tot hem; en daar haare tedere zorg veel tot zyne herstelling bydraagt, gevoelt
hy thans all' het onbetaamlyke van zyn gedrag, jegens deze zyne waardige
Echtgenoote, en smeekt haar, met een berouwvol hart, om vergeeving; zy schenkt
hen die gereedlyk, en door de goede gedragingen van den Marquis, wordt all' het
voorleedene rasch vergeten, en het verzuimde hersteld. Ook keert de Ridder Zethur
van zyne dwaaling te rug, en wordt, door de halp van d'Hersilie en zyne Echtgenoote,
met zyne geliefde hereenigd: terwyl, zoo wel de Gravin Thor, als de Barones Cotyto,
het loon haarer euveldaaden op het deerlykst ondervinden; daar de eerstgemelde,
door het spel tot de uiterste armoede gebragt, in stilte ontvluchten moet, en de
laatste, reeds op haar drie - en - twintigst jaar, door haaren Echtgenoot in een
klooster opgeslooten wordt; waarin zy, doch te laat, haare verkeerdheden leert
inzien, blykens eenen brief, dien zy aan Mevrouw d'Hersilie doet toekomen, en in
welken zy zich, onder anderen, dus uitlaat:
‘ô Vrouwen! gy die de gevaarlyke zucht tot Coquetterie in uw hart voelt
ontbranden!.... Indien gy ooit myne treurige geschiedenis hoort - ô spiegelt u dan
aan myn yslyk voorbeeld - doof deeze gevaarlyke neiging in uw hart - de verleidelyke
sireenen welken u schoone liederen voorzingen - zullen in scorpioenen veranderen
die zich aan uw hart vasthechten. - De bloemryke wegen langs welke gy dartelt zyn vergiftigt! .... elke bloem wasemt een doodlyke geur uit..... Aan het uiteinde
deezer weg, staan steile klippen - alwaar wroeging en wanhoop u wagten .... ô Keert
dan terug eer het te laat is..... Verkiest het pad der deugd, dat minder bekoorlyk
schynt, maar waarvan het uiteinde u de rust en het geluk belooft die my voor eeuwig
ontrukt zyn. ...’
Jammer is 't, dat dit stukje ontsierd is door eene menigte grove drukfeilen en
taalfouten, die hier en daar den zin aanmerklyk stooren; waarvan de weinige regels,
die wy letterlyk overnamen, een spreekend bewys opleveren. Dit ter zyde gesteld,
kan deze Roman dienstbaar gerekend worden, om Meisjens en Vrouwen, aan den
eenen kant, voor de rampzalige gevolgen der Coquetterie te waarschuwen, en aan
de andere zyde, kunnen Jongelingen en Mannen uit denzelven leeren, hoe dwaas
en gevaarlyk het zy, eene braave Vrouw te miskennen, en zich te laaten wegsleepen
door den omgang met Vrouwen, die, of uit zucht om te schitteren, of uit andere
veeltyds nog veel onëdelere oogmerken, hun hart zoeken te vermeesteren.
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De Bruiloft, Blyspel, in één Bedryf. Door H. Tollens, C.z. Te
Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1799. In 8vo. 71 bl.
Schoon in dit Blyspel verscheide aartige trekken voorkomen, is echter deszelfs
inhoud niets dan eene aanéénschakeling van ongerymdheden: Rykenstein, een
man van zestig jaaren, belust om te trouwen, vraagt, in eene verstrooijing van
gedachten, aan twee meisjens, die beide reeds minnaars hebben, het jawoord, en
beide belooven met hem te zullen huwen. Op den dag, dat hy voorneemens is met
ééne dezer meisjens in den echt te treeden, wordt hy, door brieven zyner beide
bruiden, aan zyne dwaaling gedachtig gemaakt, en raadpleegt zynen knecht Karel
over de wyze, om zich uit dit netelig geval te redden; 't welk deze voor een goed
geschenk, zoo goed mooglyk, op zich neemt. Tegen den tyd, ter bruiloft bestemd,
komen de beide meisjens, onbewust van elkanderen, by Rykenstein, en betwisten,
in zyn afzyn, elkander op 't hevigst het bruidschap met hem, tot dat eindelyk de
knecht van Rykenstein zynen Heer wegens deszelfs gedachtenloosheid zoekt te
ontschuldigen; en laar de wederzydsche minnaars der meisjens, hierby tegenwoordig
zynde, zich weder met beide verzoenen, wordt Rykenstein gemaklyk van zyne twee
bruiden ontslagen; doch vindt zich genoodzaakt, om, ten einde zich by de door hem
ter bruiloft genoodigde gasten niet bespotlyk te maaken, de kamenier van eene der
gewaande bruiden tot vrouw te neemen.
Dit stukje loopt dus geheel en al in 't onnatuurlyke: de gedachtenloosheid van
Rykenstein buitengeslooten, zyn de trouwloosheid der beide meisjens jegens haare
minnaars; de komst der bruiden aan 't huis van haaren bruidegom; (of dit moest
thans in de mode zyn?) de spoedige bevrediging der minnaars met deze ligtzinnige
meisjens, naa de mislukking haarer echtverbindnis met hem, dien zy toch de voorkeur
gegeeven hadden; en de onbekendheid der gasten met de bestemde bruid voor
Rykenstein, enz. zoo veele ongerymdheden, als waardoor dit Blyspel veel van
deszelfs waarde verliest.
Voor het overige zyn eenige tooneelen zeer aartig opgesteld, byzonder het
zevende Tooneel, waarin Rykenstein (door het schriftlyk verzoek zyner eene
minnares, om, daar zy op de bruiloft à l'incroyable wilde verschynen, zich ook in
dien smaak te kleeden; en door dat zyner andere beminde, om toch haaren
geweezen minnaar niet ter bruiloft te noodigen,) met zyne dwaaling bekend wordt,
en Karel om raad vraagt; gelyk ook het eerste gedeelte van het dertiende Tooneel,
waarin de beide meisjens zich als om stryd aan den verlegen Rykenstein opdringen;
schoon ons het twaalfde Tooneel zoo verveelend als langdraadig is voorgekomen.
Over het algemeen kunnen wy dus de keuze en behandeling des onderwerps niet
zeer gelukkig noemen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
XVIIIde Deel. Te Haarlem, by Joh. Enschedé en Zoonen, en J. van
Walré, 1799. In gr. 4to. 370 bl.
Tweede Berigt.
(*)

Wanneer wy, van dit zelfde Werk, zeer onlangs, berigt gaven , en den inhoud der
twee daar in bekroonde Verhandelingen onzen Leezeren voor oogen stelden, slooten
wy dat Berigt met de aanduiding, dat, in dit zelfde Boekdeel, nog eene Verhandeling
voorkwam, uit het Fransch vertaald, welker bekendmaaking wy, tot eene nadere
gelegenheid, moesten uitstellen: onverwyld neemen wy de eerste waar.
De Voorberigtschryver vermeldt, dat onder de toegezondene Antwoorden, op de
Vraag, Is 'er in den Mensch geen ander Beginzel van Werking dan Eigenliefde, en
kan men alle Neigingen en Hartstochten, die zich by hem opdoen, daar toe brengen;
of huisvesten 'er in hem ook Beginzelen van Goedwilligheid, die zich door geene
Eigenliefde verklaaren laaten, en volstrekt belangloos mogen genaamd worden?
‘een goed aantal was van welgeschreevene, en den Druk waardige Verhandelingen;
dat 'er egter eene en andere waren, die, door niet voldaan te hebben aan de gewoone
en genoegzaam bekende vereischten ter toekenning van den Gouden Eerprys, in
geene aanmerking konden komen. Onder deezen was die van den Franschen
Burger SATURE, welke te laat afgezonden, en tevens met zyne Naamtekening
vergezeld was.

(*)

Zie hier boven, bl. 93.
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Dit Stuk hadt, egter,’ gelyk hy vervolgens aanmerkt, ‘te groote waarde op zichzelve,
was te schoon geschreeven, en stelde het tegenovergestelde gevoelen des
Schryvers van de bekroonde Verhandeling in een te sterk licht voor, dan dat men
een oogenblik zou geaarfeld hebben, om hetzelve door eene bekwaame hand te
doen vertaalen, en door den Druk gemeen te maaken.
Het is zo,’ vaart hy voort, ‘de Fransche Burger SATURE verschilt veel van de
Eerwaarde BROUWER en BRUIN, en geheelenal van den eersten, immers wat den
uitslag van zyne redeneeringen of voorstellen betreft. Hy is een Voorstander van
verscheidene Gevoelens in den Mensch, die als zo veele Beginzels van Werking
in hem zyn aan te merken. Dit is byzonder zyne gedagte omtrent de gezellige
Deugden van Goedwilligheid. De Eigenliefde is by hem geheel wat anders dan by
de eerste Schryvers: geen wonder dan, dat hy, wanneer deeze met zyne gezellige
Beginzels in stryd komt, zeer sterk op haar afgeeft. Een warm aankleever van de
Theophilanthropische Maatschappy in Frankryk zynde, is het hierom, zo min als om
zyne byzondere denkwyze over het Voorstel der Vraage, te verwonderen, dat men
'er zaaken in mist, die men 'er in zou mogen verwagten, en hier en daar iets in
aantreft, het geen men gaarne anders zou zien uitgedrukt.’
Dit Deel levert, zo het des nog noodig is iets te berigten, een nieuw blyk op van
de onpartydigheid des Genootschaps omtrent byzondere Begrippen, in het bekroonen
en plaatzen der ingekomene Verhandelingen; zo dat de Leden het met reden
naauwlyks noodig agten te herhaalen, dat zy, alles voor rekening der Schryveren
laatende, zich voor derzelver eigene gevoelens op geenerlei wyze verantwoordelyk
stellen, en alleen op de waarde der Schriften, op zichzelven, ziende, door het
bekroonen of voortrekken van den eenen boven den anderen, niet willen gehouden
zyn, de eene of andere stelling, meer byzonder, te zyn toegedaan. Eene heusche
onpartydigheid, welke aan de Verzameling deezer Verhandelingen eene uitsteekende
waarde byzet in 't oog van alle Waarheidsvrienden, dien het, wars van
Stelzelbegrippen, alleen om de waarheid te doen is.
De opgegeevene beoordeeling des Voorberigtschryvers,
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over de Verhandeling, van welke wy nu nog spreeken moeten, is zo juist en
regtmaatig, dat wy dezelve geheelenal onderschryven; en zal eene zeer verkorte
opgave van den loop deezer uitvoerige Verhandelinge, zo wy vertrouwen, die
instemming ten vollen wettigen. - Eene zeer verkorte opgave, schryf ik: want dezelve
beslaat eene kleine helft van dit gansche Boekdeel, en is daarenboven in eenen
min gebonden trant, dan de andere, geschreeven. Alleszins straalt 'er de Fransche
leevendigheid en vlugheid in door. De Vertaaling is, zo veel wy, zonder in de
mogelykheid te weezen om ze met het oorspronglyke te vergelyken, kunnen
oordeelen, gelukkig uitgevoerd; des Schryvers styl en wyze van uitdrukken, in de
Vertaaling zigtbaar, naauwkeurig te treffen, zal zekerlyk niet gemaklyk gevallen
weezen.
De Burger SATURE ontleent zyne Inleiding, by de bepaaling, uit welk een oogpunt
hy de Vraage beschouwt, uit de gesteltenis des tegenwoordigen Tydperks voor den
zedelyken Mensch. Hy beschouwt ‘het opkomend Gesticht der Theophilanthropen
in Frankryk, even zeer verwyderd van den Sophistischen geest der oude Secten,
als van de waanzinnige verdichtzelen van den Godsdienst-yver, als een blykbaar
kenteken van de Eeuwe der Goedwilligheid.’ Hy voegt 'er by: ‘de geleerde
Genootschappen zyn vooral verpligt om de loopbaane van het onderwys open te
zetten, en de grondslagen te leggen van den nieuwen Tempel;’ en zwaait TEYLER'S
Stichting den lof toe, ‘van eenen dubbelen roem te zullen verwerven, door den
eersten steen van dat gebouw gelegd, en tevens de Weetenschappen tot het waare
doel van haare instelling te rug gebragt te hebben.’
SATURE'S eerste Afdeeling, want deeze lange Verhandeling heeft 'er slegts twee,
vangt aan op deezen trant: ‘Alle verschynzelen, die wy in de menschlyke daaden
waarneemen, zyn met de Eigenliefde, als met haar oorspronglyk beginzel, verbonden.
Terwyl de mensch zich in het algemeen maatschappelyk stelzel mede gerangschikt
vindt, maakt hem eene geduurige aantrekkingskragt zelven tot het middenpunt van
alle stelzelen. Door dwang moet hy aan de wetten onderworpen worden, of men
moet 'er hem de bekragtiging van voorstellen, ontleend uit zyn Eigenbelang. Alle
dingen in de natuur hebben haar oorspronglyk beginzel; en de
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gevoeligheid der bezielde wezens moet noodzaaklyk het beginzel van hun aanwezen
en van hunne daaden zyn.’
Vervolgens merkt hy op: ‘Van alle waarheden, die de mensch van zyne zelfkennis
ontleent, is deeze voor het verstand en het hart de duidelykste; dat hy niets wil en
niets doet dan vermaakswege en vermaakshalve. Vermaak en smart zyn de twee
beginzelen des goeds en des kwaads, die onderling de wereld te samen gedeeld
hebben. 'Er is geen Wysgeer, hoe streng, geen Dweper, hoe buitenspoorig ook, of
hy heeft het vermaak in zyne grillige bepaalingen aangenomen, ofschoon hy te
gelyker tyd het bestaan 'er van ontkend hebbe.’
Het komt 'er altoos zeer op aan, te weeten wat een Schryver als het eigenlyk
onderwerp zyner Verhandelinge aanmerkt; en zullen wy het daarom met de eigene
woorden van SATURE opgeeven, als strekkende om licht te verspreiden over het
geheele stuk. ‘Wy moeten,’ dus laat hy zich hooren, ‘in dezelve de hoedanigheden
en omstandigheden bepaalen, waar in onze ziel vermaak scheppen kan, en
onderzoeken, of 'er ook andere zyn, dan die, welke met het Eigenbelang in een
onmiddelyk verband staan; hoedanigen zyn de gezondheid, de sterkte, het vermaak,
de volmaaking van de ziel of van het lichaam; en die voorrechten eindelyk, die enkel
in de verbeelding bestaan; of alles wat gemelde voorrechten, den rykdom, het gezag,
enz. vermeerderen kan. POPE heeft, in navolging van de meeste Wysgeeren, gezegd,
dat de hartstochten gezusters zyn, en hy doet haar van ééne algemeene moeder,
de Eigenliefde, afstammen. Laat ons zien, in welk eenen zin hy zulks gezegd hebbe,
en hoe men deezen grondregel der Regtsgeleerdheid, dat het Eigenbelang de
maatstok onzer daaden is, te verstaan hebbe.
Ik onderscheide drieërleie soorten van belangen: het physiek belang, of dat des
lichaams, (het zinnelyk genot) het denkbeeldige, of dat geen, 't welk wy stellen in
het verstandelyk en zedelyk vermaak, dat onze ziel geniet van wegen een voorwerp,
dat haar vreemd is. Overal, waar ik vervolgens van zelfbelang spreek, zal ik onder
die benaaming het eerstgemelde soort verstaan; terwyl ik bepaaldlyk den naam van
Eigenliefde geeven zal aan het belang, dat wy stellen in het ge-
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voelen van anderen, dat ons dan eens tot kleine, en dan eens tot groote dingen
brengt; en eindelyk zal het vermaak, dat wy genieten, wanneer wy door iets, dat
ons vreemd is, geroerd worden, onderscheidene benaamingen aanneemen, naar
het voorwerp, waar toe wy het betrekkelyk maaken.’
Dit alles uitgewerkt hebbende, laat de Schryver daar op volgen, een overzigt der
wysgeerige Stelzels, die de algemeene Goedwilligheid voorgestaan, of der
Eigenliefde geofferd hebben; ten slot schryvende: ‘Terwyl wy in de eigenschappen
van 's menschen geest zodanige voorbeelden hebben opgezocht, die geen verband
hadden met het Zelfbelang en de Eigenliefde, hebben wy daar van slechts enkele
zeldzaame staalen gevonden, in zodanige persoonen, die zich door hun hart zo wel
als door hun verstand van de menigte onderscheidden; maar wanneer wy de daaden
van Goedwilligheid en Goedhartigheid zoeken, die geheelenal belangloos zyn,
hebben wy slechts onze oogen om ons heen te laaten gaan: de natuur, steeds
bedacht op de onvolmaaktheden en behoeften van den mensch, zaaide deeze
daaden met ruimer hand in den maatschaplyken grond, even als zy op de velden
het gras voor de beesten uitspreidt. - Haare voorziende zorg maakt die dingen,
welke ons het nuttigst zyn, het meest algemeen, en juist dit doet ze ons uit het oog
verliezen; zy trest de oogen niet van die geenen, wien haare loop eenzelvig voorkomt.
Het Medelyden is eene plant, die in de schaduw wast; haar kiem, dat zich op het
gezicht van den ongelukkigen ontwikkelt, verschaft ons even dikwerf eene
vermaaklyke aandoening, als wy veelmaalen ongelukkigen aantreffen.’
Thans tot het punt gekomen zynde om zyne stelling der Goedwilligheid aan te
dringen, zegt hy, tevens aanduidende, wat hy reeds gedaan hadt: ‘Zonder hier de
geslachtlyst der menschlyke driften en neigingen op te maaken, welke alle uit de
Liefde tot ons zelven, en byna alle uit het Zelfbelang of de Eigenliefde gebooren
worden; zonder te herhaalen, het geen wy van die voorbeeldige Liefde tot het
verstandlyk en zedelyk schoon hebben gezegd, welke ons by de hoedanigheden
van onzen evennaasten bepaalt, en waar toe een ieder van zelf en belangloos door
zyn verstand of hart wordt aangevuurd, bepaal ik my tot de Sympatheti-
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sche Liefde, als zynde deeze minder kalm, en door haare hevige uitbarstingen meer
geschikt, om ons den oorsprong en de wyzingen der Goedwilligheid te ontdekken.’
Deeze Sympathetische Liefde wordt in 't breede omschreeven, en beroept hy zich
ten deezen aanziene op het inwendig gevoel. Treffend is bovenal hier des Schryvers
voordragt, en zyne voorbeelden stelt hy in den sterksten dag. Juist ook heeft hy hier
onder handen het stuk, waar aan de Eerw. BROUWER vooral niet het minste te doen
vondt; en 't welk den Eerw. BRUIN bewoog, om een Beginzel van Medelyden te
erkennen, gelyk wy in de opgave van hunne Verhandelingen getoond hebben.
De Burger SATURE sluit zyne eerste Afdeeling op deezen trant: ‘Wy hebben de
Goedwilligheid uit het menschlyk hart zien ontspringen, even als een heilzaam water
uit zyne bron ontspringt; volgen wy daarenboven haare uitwerkingen in den loop
der menschlyke zamenleeving, en wy zullen overtuigd zyn, dat de Maatschappy
aan haar haare instandhouding zo wel als haare geboorte verschuldigd is: wy zullen
eindelyk erkennen, dat zy, die de Eigenliefde en het Zelfbelang als de oorzaaken
van onze Gevoelens en van onze Hartstochten beschouwen, niet anders hebben
voor den dag gebragt, dan eene van die zedekundige magtspreuken, wier
algemeenheid derzelver verontschuldiging uitmaakt; doch die, ernstig en naar den
letter opgenomen, strydig zyn met de byzondere ondervinding en het algemeen
gevoelen der Menschen.’
Met dit zeggen gaat de Schryver tot zyne tweede Afdeeling over, welker
voornaame Inhoud, in zamenhang met het even bygebragte, zich kennen laat uit
den aanhef: ‘De natuur van den Mensch is op veelerlei wyzen zamengesteld, en in
den loop zyns leevens vertoont zich zyn wezen in drieërlei voornaame opzichten.
Hy komt naamlyk voor als een persoon op zich zelf - in betrekking tot een Huisgezin
- en als Lid der Burgerlyke Maatschappy; het oogmerk, dat hy in alle deeze drie
betrekkingen zich gelykelyk voorstelt, is het behoud van zyn aanwezen te verzekeren,
en zyne volmaaktheden uit te breiden.’
De Volksschetzen, in onderscheide Eeuwen, ten aanziene van de
Zamenleevings-pligten, loopen zeer ten agterdeele van de tegenwoordige. Naa ten
opzigte van
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vroegere opgemerkt te hebben, dat het beginzel der Algemeene Goedwilligheid het
hoofdstoffelyk vuur was en het beginzel van de Natuur en de Maatschappy, hangt
hy van de tegenwoordige deeze geenzins vleijende schildery op: ‘Te vergeefsch
zogt men, in onze dagen, dat vuur weder in menschlievende Genootschappen te
ontsteeken: de geest van hebzugt, van weelde, van belang, (het uitbroedzel der
behoeftigheid, die de wisselvalligheid van onze Europesche Staaten medebrengt,)
en de gouddorst hebben dat vuur geheel verdoofd; die geest deedt nog meer; op
de vleugelen des koophandels derwaards overgevoerd, verbasterde hy in het Oosten
de oude bron dier Menschlievenheid, die wy in ons Europa hadden willen
overbrengen. De alöude herbergzaamheid, liefde, goede trouw en rechtvaardigheid,
zyn vervangen door hardvochtigheid, kwade trouw, bedrog, laagheid en
onrechtvaardigheid, die in dat Land thans even algemeen zyn als by ons.’
Niet blind is egter de Schryver voor de gebreken der Ouden, en voor 't geen in
laatere Eeuwen eenigzins ten tegenwigt gediend heeft. Men verlangt misschien te
weeten, wat deeze Schryver, een verklaarde Aanhanger en Voorstander der
Theophilanthropynen, van de Openbaaring, zo Joodsche als Christlyke, denke. Het
weinige, 't welk wy des aantroffen, geeven wy hier met de eigene woorden op: ‘'t Is
de liefde zelve, die zich door middel van de Wet verklaart; en met welk eene zalving
is die Wet niet ontwikkeld in de wysgeerige Boeken van den Bybel! Men kan de diep
doordringende zoetheid, die men by het leezen van dezelve smaakt, niet beter
vergelyken, dan by die, welke men gewaar wordt onder het doorbladeren van de
Classike Werken der Chineesen: want daar zy van den zelfden oort afkomstig zyn,
schynt dezelfde geest 'er de hoofdleer van ingegeeven te hebben. Het is hier de
plaats niet, om van het Euangelie, het volmaaktste aller Boeken, en het Wetboek
der Volken, te spreeken; maar ik zal liever allen, die zichzelven steeds het allermeest
beminnen, vermaanen, dat zy, ter bevordering van het heil der Maatschappy, de
Grondwet van het Christendom, Hebt uwe Naasten lief als u zelven, gestadig
overdenken.’
Naa door bewyzen gestaafd te hebben, hoe veel de
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Regtvaardigheid en de Wetten aan de belanglooze Goedwilligheid verschuldigd
zyn, en hoe het Zelfbelang op zichzelf veeleer geschikt is tot den ondergang dan
tot instandhouding der Maatschappy, zoekt hy door middel eener juiste redeneering
te bepaalen, waar in het denkbeeld van Regtvaardigheid van dat van Goedwilligheid
verschille, en in hoe verre het belangloosheid veronderstelle.
Wy kunnen hier den breedspraakigen SATURE niet volgen; maar schryven af, wat
hy, naa zyne gedagten des medegedeeld te hebben, opgeeft: ‘Zo zyn wy dan tot
op den top der Pyramide gekomen. Naa in de eerste Afdeeling te hebben
aangetoond, hoe veel kracht en luister het meerendeel onzer Hartstochten van een
edelmoedig Medelyden ontleent, en in de tweede de Goedwilligheid aan 's menschen
wieg te hebben opgezogt, en haar verband met de Deugden, die tot den mensch
op zich zelven en tot zynen evennaasten betrekking hebben, als ook met de Deugden
van het afgezonderd en gezellig leeven, te hebben gevolgd, is het gemaklyk te zien,
hoe veel uitgebreidheid en werkingskragt de kunst aan de ingeevingen der
Goedwilligheid kan byzetten. Dewyl het nadenken onze gevoelens uitbreidt, hoe
zeer kunnen oefening en onderwys dan de Goedwilligheid niet uitbreiden, daar het
bloote gezigt van de afdrukzelen derzelve genoegzaam is om ons haar mede te
deelen! Hoe zeer kunnen de drukkunst, het penseel en de bytel, en alle de
nabootzende kunsten, haar niet vermenigvuldigen, door de copien van die eerste
voorbeelden te vermeerderen! Hoe zeer kunnen zy my niet uitlokken door het
verstandelyk schoon met het zedelyk schoon te vereenigen, door in een zekeren
zin de gewaarwordingen der voorbeeldige liefde op de toegangen der
Sympathetische Liefde te plaatsen!’
Ondanks al het ongunstige der tegenwoordige Eeuwe, in deeze Verhandeling
met zo sterke kleuren geschilderd, geeft de Schryver den grond zyner hoope op
beterschap in deeze bewoordingen op: ‘En nu, daar de waare gesteldheid der
Staaten, algemeen gekend zynde, ongevoelig de eenpaarigheid van gevoelens en
denkbeelden by alle Volken uitbreidt; daar wy het tydstip reeds vermoeden kunnen,
dat het Vertegenwoordigend Stelzel algemeen onder ons zal aangenomen worden,
zyn wy misschien niet zo ver van het denkbeeld van een
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vertegenwoordigend Congres van geheel Europa verwyderd. Alle de veranderingen,
die van tyd tot tyd, volgens het plan der onderhandelingen van Ministers, die de
Souverainen vertegenwoordigen, zyn daargesteld, zullen door naauwere
vereenigingen van koophandel of staatkunde eene Goedwilligheid vestigen, die de
wereld nimmer gekend heeft. Het voorbeeld eener magtige Natie, die, tot in haare
grondvesten geschokt, en haare nabuuren dreigende te overheerschen, van zelve
zich tot de grenzen bepaalt, die de natuur haar voorschryft, zal niet verlooren weezen
voor de Staatzucht. Misschien zal de menschlykheid eindelyk de aanvallen van den
oorlog doen ophouden, zo als de Gelykheid die van het Despotismus gemaatigd
heeft. Het is de zaak der Opvoeding, om den inwendigen oorlog der driften te doen
ophouden; het is de zaak der Regeeringen, om den uitwendigen kryg der hartstochten
te doen eindigen. - Maar welke nieuwe Maatschappy verheft zich hier te midden
der Godsdienstige Secten en Staatkundige Factien, op het oogenblik dat het
Fransche Volk de vruchten van zyne Staatsregeling begint te genieten! Haar verbond,
onder het oog van het Opperwezen gevierd, en op de Zedekunde van het Euangelie
gegrond, omvat alle menschen, zonder onderscheid van Land of Staat. Van de
reeds bekende menschlievende Genootschappen, wier wetten zich slechts tot een
eng getal van persoonen bepaalden, verschillende, is het oogmerk dier Maatschappy,
om de leden van het ryk naauwer saam te verbinden, en haar wensch is, door middel
eener verheevene Staatkunde, de Europesche Ligue te volmaaken, die door het
Christendom begonnen, maar door de onvereenigbaare Leerstukken der Christenen
te dikwerf verbroken is.
ô! Hoe zeer zou zy niet geschikt zyn, om de menschen tot de algemeene
gevoelens der Natuur te rug te roepen, door de uitsluitende scherpheid van het
nationaal karakter te verzachten! Hoe zeer zou zy niet geschikt zyn, om die
algemeene gisting van beginzelen en gevoelens, die alle de poogingen der
menschlyke voorzigtigheid niet in staat zyn te dempen, naar een regelmaatig plan
te bestuuren! Hoe veel gelegenheid zou zy 'er niet in kunnen vinden, om het
middenpunt van onze genegenheden te verwyderen! De
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Ouden muntten uit in het vormen van Burgers voor den Staat; doch het is onzer
Eeuwe waardig, den gezichteinder der Goedwilligheid tot alle Menschen uit te
strekken.’

Over de Bybelsche Wonderen, van J.G.S. Fischer, Predicant te
Burgscheidingen en Dorndorf. Een Tegenstuk tot de Proeve om
de Wondergeschiedenissen des N. Testaments uit natuurlyke
oorzaken te verklaren, van J.C.F. Eck, Assessor van het
Consistorie, en Archid. te Lübben. Joh. VII:24. Uit het Hoogduitsch.
Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1799. In gr. 8vo. 322 bl., behalven
het Voorwerk van XVIII bl.
De Consistoriaal-Assessor en Archidiacon J.C.F. ECK, in Lubben, had, in 1795, eene
Proeve in 't licht gegeeven, om de Wondergeschiedenissen des N.T. uit natuurlyke
oorzaaken te verklaaren. De Eerw. FISCHER, Predikant te Burgscheidingen en
Dorndorf, wel te recht overtuigd, dat het ophaalen van dit Geschrift, en het verbod
van verspreiding in 't Keurvorstendom Saxen, niet voldoende zouden weezen, om
den nadeeligen indruk van dezen in zyn oog allergevaarlyksten aanval tegen den
Bybel te beletten, vond zich opgewekt, om een Tegenschrift, ter verdediging der
Bybelsche Wonderen, uit te geeven. Niet aanstonds met 't geheele Werk kunnende
gereed raaken, zag hy, om aan het dringend verlangen der Uitgeevers te voldoen,
zich genoodzaakt, om het stukswyze gemeen te maaken. Nog in dat zelfde jaar
kwam het eerste Stuk te voorschyn. Dit bevat voorbereidende waarheden, ter
beoordeeling van de Bybelsche Wonderen. De Schryver tracht, meestal op dezelfde
of soortgelyke gronden, als meermaalen door anderen zyn bygebragt, te bewyzen,
dat de menschen voor een onmiddelyk onderwys der Godheid vatbaar zyn, en ook
werkelyk hetzelve behoeven; dat 'er Wonderen noodig zyn, om zoodanige Goddelyke
ontdekkingen geloofwaardigheid by te zetten; en dat ook het Christendom in 't
byzonder, ten geenen tyde, zonder eigenlyke Wonderen kan geloofd en omhelsd
worden. Het tweede, kort daarop gevolgd, handelt van de Wonderen zelven, en van
de geloofwaardigheid en bewyskracht der Bybelsche Wonderen. Hy is 't
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niet eens met SEILER, die (in der vernunftige glaube an die wahrheit des
Christenthums) had beweerd, dat 't vooruitzien en vooraf aankondigen van een
buitengewoon voorval, ter bereiking van een godsdienstig zedelyk doel, 't weezenlyke
van een Wonder uitmaakt. FISCHER meent veeleer, dat het vermogen, om Wonderen
te doen, eene innerlyke, hem, die ze verrichtte, van God medegedeelde, en hem
steeds byblyvende kracht geweest is, terwyl ook kranken, die Jesus of zyne
kleederen maar aangeraakt hadden, en op welke alleen de schaduwe van Petrus
gevallen, of zyn zweetdoek gelegd was, gezond zyn geworden. In het derde en
laatste maakt de Schryver zyn werk, om tegenbedenkingen en twyfelingen te
beäntwoorden. De Vertaaler heeft deze drie te voren afzonderlyk uitgegeevene
Stukken tot één geheel gebragt, en dit voeglyk afgescheiden in zes Afdeelingen.
Men kan hier echter, in het Voorbericht, de drie onderscheidene Voorredenen leezen,
die de Schryver, by de uitgave van elk Stukjen, heeft laaten voorafgaan, en die ook
nog al aanmerking verdienen. 'Er is over deze stof zeer veel, ook nog onlangs onder
ons veel goeds geschreeven, in de Verhandelingen van Teyler's Godgeleerd
Genootschap, XV Deel, en men ziet ook nog de bewerking van deze stof uit het
Haagsch Genootschap te gemoet. Echter verdient ook dit geschryf van FISCHER,
schoon 't niet veel nieuws behelst, geleezen te worden. De stoffe is, in de daad,
gewigtig, en kan uit verschillende oogpunten beschouwd, en op onderscheidene
wyzen, ter bereiking van 't zelfde hoofddoel, behandeld worden. Onzen Schryver is
byzonder eigen de beäntwoording van eenige Kantiaansche grondstellingen, die
met het geloof aan Wonderwerken niet wel bestaan kunnen, of hetzelve volstrekt
wederspreeken. In 't laatste Stuk heeft hy zich voornaamelyk beyverd, om het geheel
nieuwe denkbeeld van Godsdienst, volgends de Philosophie van KANT, welk de
Wonderen geheel overtollig maakt, te wederleggen. Over 't geheel bevat dit Boek,
dat met blykbaare liefde voor waarheid en Godsdienst en Christendom, en ook met
zeer veel warmte, is geschreeven, een aantal gepaste opmerkingen, en eene
volyverige verdediging van 't betwiste onderwerp. Hier en daar heeft de Schryver
mogelyk zyne grondstellingen wat te ver gedreeven, en daar by wel eens tot
machtspreuken, of zwakke bewyzen, en weinig afdoende oplossingen van in-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

148
gebragte bedenkingen, de toevlucht genomen. Hy wordt, b.v., geheel geestdrift, by
de volgende waarlyk onschuldige gezegden van ECK: ‘De Mensch van edeler Zin
en levendiger Geest, door Zelfgevoel, Luchtstreek en uitwendige omstandigheden
meer tot eigen nadenken gestemd, behoeft, tot het geloof aan God en de eerbiediging
der Deugd, voorwaar geenen Staf van Aäron, wanneer hy de Boomen uit de Aarde
voort ziet koomen, en geheele Wouden groenen ziet; en geene Egyptische Duisternis,
wanneer de natuurlyke Nacht rondom hem heenen het Aardryk verbergt, en boven
hem het uitzicht op duizend nieuwe Werelden opent. Hy vindt God zonder Leidsman,
wanneer hy Hem, zoekt, en hy zoekt Hem zeker, wyl hy behoefte naar Hem gevoelt,
en de schoone Natuur bestendig, en voor eene gevoelige Ziele roerend genoeg,
heenen wyst op haaren verhevenen Schepper en Onderhouder. De Geschiedenis
der Heidensche Volkeren schynt deze meening vry algemeen te bevestigen.’ Wat
bevat tog deze stelling meer, dan 't geen wy by Paulus, Rom. I:19, II:12-15,
aantreffen?

Gedenkwaardigheden uit het openbaar Leven van zommige
Apostelen. Volgends het Verhaal van den Heiligen
Geschiedschryver Lukas; met ophelderende en praktikaale
Aanmerkingen voorzien, door J. Clarisse, Predikant te Enkhuizen.
2de en laatste Stuk. Dienende ten Vervolge op H.C. Bergen's
Gedenkwaardigheden uit het openbaar Leven van Jesus. Te
Leyden, by A. en J. Honkoop, 1799. In gr. 8vo. 416 bl.
De Eerw. CLARISSE blyft zich zelven, in de voortzetting van den arbeid van BERGEN,
over de Euangeliegeschiedenis, ook in dit tweede en laatste Deel dezes nuttigen
Werks, volmaakt gelyk. Het is geschikt voor ongeoefende Leezers, om 'er veel
opheldering van de Geschiedenis der Apostelen door te verkrygen. Christenen van
onderscheidene Gezindheden kunnen het, zonder aanstoot, in handen neemen, en
met voordeel gebruiken. Godsdienstleeraars, die zoodanige handleiding noodig
hebben, en 'er zich met oordeel van weeten te bedienen, vinden zich hier ook den
weg gebaand, om over deze Gedenkwaardigheden uit het openbaar Leeven der
Apostelen nuttig te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

149
prediken. Op de wyze van uitvoering van des Schryvers welgekozen plan passen
dezelfde aanmerkingen, die wy onzen Leezeren, by de aankondiging van het eerste
(*)
Deel, reeds medegedeeld hebben en het hier onnoodig is te herhaalen. Men moet
deze eerste vrucht van zoodanigen arbeid neemen, zoo als zy is. Een goed vertier,
't welk wy 'er aan toewenschen, zou den verstandigen en wel ervarenen Leeraar
tot aanmoediging kunnen dienen, om 'er de hand nog eens weder aan te leggen,
en het alzoo nog meer gemeennuttig te maaken.

Leerrede, ter viering van een Dank- en Bede-Dag, by den aanvang
des Jaars. Gedaan den 5 van Louwmaand, 1800. Door C. Rogge,
Kristen-Leeraar te Leyden. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon,
1800. In gr. 8vo. 32 bl.
In de Voorrede deezer Leerrede geeft de agtenswaardige ROGGE eenen wenk, die
onzen byval heeft weggedraagen. Om 's Mans bedoeling te doen vatten, schryven
wy zyne woorden af: ‘Boven alles (zoo leezen wy aldaar) hoop ik, dat men uit deze
proeve, hoe onvolledig ook, zien zal, welk eene natuurlyke geschiktheid de eerste
dag van 't jaar, of de eerste openbaare Godsdienst-oeffening by deszelfs aanvang,
hebbe, om de plaats der voorige Dank- en Bede-dagen te vervangen: dat zy dus
iets zal bydragen, om de Kerkgenootschappen in dit Gemenebest tot het eenparig
besluit te brengen, om voordaan de eerste openbaare Godsdienst-oeffening, by
den aanvang des jaars, tot een Dank- en Bede-dag te heiligen, (schoon dit feest
liever op den eersten Zondag dan op den eersten dag bepalende, uit hoofde van
de veelal ongeschikte wyze, waar op de Nieuwjaarsdag hier te lande gevierd word;)
door welk besluit de zoo betaamlyke als nuttige gewoonte onzer godvruchtige
Voorvaderen, die, ondanks sommige welmenende pogingen tot herstel van dezelve,
een onwaardigen tegenstand tot hier toe ontmoet heeft, weder algemeen zou
ingevoerd kunnen worden.’ Daar wy met den Eerw. ROGGE den wensch voeden,
dat dit denkbeeld hier te lande algemeen mogt aangenomen worden, hebben wy
de moeite des overschryvens

(*)

Letteroef. 1798, bl. 474.
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van deeze woorden ons wel willen getroosten, in de hoope, dat, een grooter getal
Landgenooten daar mede bekend wordende, de daadlyke tewerkstelling het gelukkig
gevolg moge weezen. - Wat de Leerrede zelve aangaat, gebouwd op de woorden
des Dichters, Ps. XXXIV:9. Smaakt en ziet, dat de Heere goed is, welgelukzalig is
de man, die op hem betrouwt, dezelve is in den trant der gewoone
Biddags-Leerredenen ingericht, en, hoewel niet veel byzonders behelzende, (en
wie zou dit hier verwagten?) de penne van den agtenswaardigen en overbekenden
ROGGE waardig. Onder eene verzameling van soortgelyke Opstellen mag zy geene
onaanzienlyke plaats bekleeden. Agter de Leerrede volgt een Gebed, op de plegtige
gelegenheid slaande.

Godsdienstige Jaarkring der Theophilantropynen, of Godvereerers
en Menschenvrienden. 2de Stukje. Te Amsterdam, by G. Warnars,
1799. In 8vo. 197 bl.
(*)

't Geen wy, voor eenigen tyd , by de aankondiging van het eerste Stukjen dezer
Verzameling, over de waarde van dit nieuw soort van gemeenschappelyke
Godsdienstoefening, aangemerkt hebben, is ook op dit vervolg toepasselyk. Men
vindt hier ook zedelyke bedenkingen, Redevoeringen, en Voorleezingen over God
en den Godsdienst, over de wonderen der natuur, over den Dageraad en den Zomer,
over de Deugd in 't algemeen, over de Menschenliefde, en de voornaamste deugden,
welke daaruit voortvloeien; over de toegeevendheid en zachtmoedigheid, over onze
plichten omtrent Gryzaarts, over de zedelyke opvoeding der Kinderen; eene
Redevoering by de opdracht van een Kind in den Tempel; uittrekzels uit de Spreuken
aan Pythagoras toegeschreeven, uit de zedelyke bedenkingen van Phocylides en
andere Grieksche en Indische Wysgeeren; en eenige Lofzangen. Men zal hier
schoone gedachten, uitmuntende zedelessen, wyze voorschriften aantreffen. Maar
'er blyven doorgaans zeer gewigtige gaapingen over, waardoor dit Godsdienstig
onderwys naar de behoeften van 't menschdom, in den tegenwoordigen staat, niet
genoeg

(*)

Zie Lett. voor 1799, bl. 156.
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berekend, en daarom ook niet toereikend is, om de menschen zoo deugdzaam en
zoo gelukkig te maaken, als wy, door eene langduurige ervarenis, met zekerheid
weeten, dat zy, door de getrouwe opvolging van de onfeilbaare uitspraaken en
troostvolle aanwyzingen van het onvervalschte Christendom, kunnen worden.

Avertissement sur l'affaire la plus importante, aux personnes peu
instruites & aux jeunes gens. Traduit du Hollandois. a Amsterdam
& a Leide, chez W. Brave & D. du Saar, 1799. In 12mo. 91 pag.
Eene Fransche Vertaaling van de Waarschouwing in de allerbelangrykste zaak,
aan mingeöefenden en jonge lieden, waarvan wy voorleden jaar verslag gedaan
(*)
hebben . Men tracht dus 't nut van deze welgemeende pooging, tot instandhouding
van 't Christendom, nog algemeener te maaken; waartoe wy ook aan deze
Overzetting veele Leezers, voorzien van reine waarheidsliefde en een welgeplaatst
hart, toewenschen.

Nieuwe Scheikundige Bibliotheek. 5de Stuk. Te Amsterdam, by
de Wed. J. Dóll en Zoonen, 1799. In gr. 8vo. 100 bl.
Behalven de Recensien van eenige binnen- en buitenlandsche Schriften, die tot het
Scheikundig vak behooren, komen in dit Stukje voor, eene Redevoering in het
Genootschap Concordia & Libertate uitgesprooken door den Hoogleeraar G. VROLIK,
betoogende de Onmogelykheid eener grensscheiding tusschen Dieren en Planten:
benevens eene korte Beschryving van de waare reden der telkens in de natuur
plaats hebbende mildwording van bytende Loogzouten, medegedeeld door DANIEL
CRAANEN, Artzenymenger te Amsterdam.
De laatstgemelde Schryver tracht in dit Stukje te betoogen, dat de zo lastige
mildwording der bytende Loogzouten niet ontstaat uit eene opslorping der vaste
lucht uit den dampkring, maar uit eene vereeniging van het oxigène des dampkrings
met het koolstoffelyk deel der

(*)

Letteroef. 1799, bl. 299.
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Loogzouten; en dat, wanneer dit laatstgemelde beginzel is uitgeput, geene
mildwording verder plaats heeft. De Proeven, waar mede de Schryver zyn gevoelen
heeft trachten te bewyzen, komen ons zeer voldoende voor, en de aandacht van
deskundigen, tot verdere overweeging en bevestiging, overwaardig.
Met veel genoegen lazen wy insgelyks de Redevoering van den Hoogleeraar
VROLIK, dewyl wy hier de voornaamste natuurlyke byzonderheden by elkander
verzameld vonden, die tot bevestiging der voorgestelde Leere kunnen dienen: zynde
voorts alles in een vloeijenden styl zodanig voorgedraagen, dat dezelve door een
ieder kan begreepen worden. Tot een staaltje zullen wy hier de vergelyking
afschryven, welke de Redenaar maakt, tusschen de werkzaamheden van den
Polypus en der Dionaea Muscipula.
‘Tot dus verre, M.H. hebben wy de volmaakte overeenstemming gezien, welke
'er in den groei, aanwas en voortplanting in beide bewerktuigde ryken der Natuur
overal gevonden wordt. Het zy my vergund, aan te toonen, dat zy, als gevoel
hebbende en prikkelbaare lichaamen beschouwd, dezelfde overeenkomst behouden.
Vestigt slegts oppervlakkig uw oog op een Polypus en een gevoelig plantgewas:
vergelykt de manier, waarop deeze worm zyne werking uitoeffent, met de werktuigen
van de Dionaea Muscipula, en gy zult reeds by den eersten aanblik de grootste
overeenkomst ontwaaren. Op de inwendige oppervlakte namelyk van haare bladen
zyn veele roode kliertjes verspreid, welke eene vloeistof bevatten, waardoor vliegen
en torren sterk worden aangelokt. Wanneer deeze diertjes nu zich zo zeer laaten
verleiden, dat zy dit vogt trachten op te neemen, om zich ten kosten van deeze plant
te vergasten, en derhalven met de binnenste oppervlakte der bladen in aanraaking
komen, springen, met de sterkste veerkragt, en als op een oogenblik, derzelver
randen tot elkaêr, beknellen het onnozel diertje, en drukken het tusschen de
priemswyze stekels dood.
Waarin, M.H. zal nu het onderscheid bestaan moeten tusschen de werktuigen
van dit gewas en die des Polypus? In beiden vinden zy haare oorzaak in eene
byzondere gesteldheid der werktuigen. Deeze vernietigd zynde, vervalt alle
beweeging zo zeer, dat zy op geene
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wyze kan opgewekt worden. Worden zy niet in beiden door eene byzondere prikkeling
veroorzaakt? werkt dus niet dezelfde aanleiding in plantgewas en worm? Is het
ontwaaren van deeze prikkeling niet in beiden de oorzaak van beweeging? Zonder
dit immers zou geene tegenwerking, geene beweeging worden voortgebragt. Maar
geene ontwaaringen kunnen zonder het vermogen van gevoel verstaan worden,
daar zy onmiddelyk met hetzelve verbonden zyn: 'er bestaat dus in deeze beide
bewerktuigde lichaamen een gevoel, hoe zeer ook andere Natuurkundigen zich
tegen deeze meening mogen verzet hebben.
Men begrypt ligtelyk, dat ik hier het oog niet hebbe op dat vermogen der ziel, het
geen men met denzelfden naam van gevoel pleeg te bestempelen, maar aan
redelyke wezens alleen eigen is. Dit onderstelt verstandelyke vermogens en
denkbeelden van aart en eigenschappen. Dit vermogen, waar van ik hier spreeke,
behoort tot het lichaam, is aan alle levende werktuigen eigen, en zelfs in die
gedeelten, welke van het lichaam afgescheiden zyn, nog lange aanwezig.’

Redenvoeringen, by gelegenheid der Vieringe van het Nationaal
Feest, op den 19 van Wintermaand 1799. Het Vyfde Jaar der
Bataafsche Vryheid.
Het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek wilde, by eene Aankondiging, op
den eersten van Wintermaand 1799, dat, onder andere plegtigheden, by het vieren
van het Nationaal Feest op den negentienden dier Maand, ter gelegenheid van het
geheel ontruimen van den Bataafschen Grond door het Engelsch Russisch Leger,
ook in alle Gemeenten deezer Republiek, op dien Dag, eene openbaare plegtige
Redenvoering zou gehouden worden; dat die Dag, aan de Vreugde over de Redding
des Vaderlands toegewyd, ook deels zou besteed worden aan de eerbiedige
Erkentenisse van, en Dankzeggingen aan, het Opperweezen.
In gevolge hier van, traden Redenaars, op het daar toe bestemde uur, ten kanssel.
Wel te wagten was het, dat het niet zou blyven berusten by het uitspreeken van die
Redenvoeringen, maar dat eenige, door de Drukpersse gemeen gemaakt, zich der
leezinge zouden
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aanbieden, en dien gedenkwaardigen Dag vereeuwigen. Eenige zyn 'er ons ter
hand gekomen, en willen wy des een beknopt verslag doen, onder den algemeenen
Tytel, hier boven geplaatst. Hoe veel gelykheids de Hoofdzaak ook onvermydelyk
hebbe, de onderscheide oogpunten, waar uit dezelve beschouwd, en de verschillende
wyzen, op welke dit Onderwerp behandeld is, geeft eene genoegzaame
verscheidenheid ook aan den Leezer, die de een na de ander ter hand neemt.

I. Voor aan plaatzen wy de Redenvoering by gelegenheid der Viering
van het Nationaal Feest, op den 19 December 1799, in naam en van
wegen het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, uitgesprooken
in den Haag, door den Agent der Nationaale Opvoeding. In den Haag
ter 's Lands Drukkery, 1800. In gr. 8vo. 20 bl.
VAN DER PALM vangt dus aan: ‘Burgers en Burgeressen! Indien ik voor U de
aandoeningen wilde ontveinzen, die in dit uur beurtlings mynen geest vervullen, of
met vereenigd geweld my bestormen, zo zou ik onwaardig zyn deeze plaats te
bekleeden, onwaardig om tot de Vrienden des Vaderlands en der Vryheid te
spreeken, en om de Tolk hunner gevoelens by het Opperweezen te zyn.
Myne gedachten doorloopen het tydperk der vier jongst voorleden maanden; de
vreeze en onzekerheid by het aanrukken des gevaars; de verslaagenheid en angst,
toen het ten top geklommen was; de hoop, die zien beurtlings opdeedt, aanwakkerde
en weder in rook verdween; den moed, dien de regtvaardigheid onzer zaak en de
trouw onzer Verdeedigers ons inboezemde, en die door elke treurige uitkomst ter
nedergeslaagen, uitgebluscht scheen te worden; het vreeslyk vooruitzigt, 't welk
zich opende, dat zoo veele jaaren arbeids vruchteloos besteed, en zoo veele
stroomen menschenbloed enkel zouden vergoten zyn, om voor de Volken, die hunne
kluisters hadden afgeschud, nieuwe en prangender boeijen te smeeden; om oude
vooroordeelen, door nieuw geweld ondersteund, met een nieuw kleed van heiligheid
omhangen, voor eeuwen lang te rug te roepen; om eene nieuwe heerschappy van
onkunde, priesterbedrog en onderdruk-
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king te stichten, en den opgaanden dageraad der verlichting in een eeuwigen nacht
te verkeeren.
Myne gedachten doorloopen dit tydperk van vreeze en gevaar, en eensklaps
vinde ik my zelven verplaatst in de dagen van verlossing en blydschap, die zoo
onverwacht, zoo volkomen en zoo roemryk voor ons zyn aangebrooken. Ik vind my
in uw midden, Vaderen des Vaderlands, Zoonen en Dochteren der Vryheid, daar
gy in deezen Tempel zyt zamengekomen om een Feest der overwinning en der
dankbaarheid te vieren, om de stem uwes gejuichs en uwer erkentenis door de
wolken te doen heendringen tot voor den Throon des Almagtigen!’....
Op deezen toon is geheel de Redenvoering, waar in fraaiheid en nadruk om den
voorrang dingen, de waare Vaderlandsliefde en manlyke Godsvrugt zich paaren,
gestemd. Dezelve wordt afgewisseld en geëindigd door eenige Coupletten uit den
Feestzang van den Representant VAN ROVEN, door den Burger C.F. RUPPE op Muzyk
gebragt. En zal het Muzyk der Gezangen, geschikt voor den Zang en Forte Piano,
met accompagnement van twee Vioolen en een Bas, eerstdaags door RUPPE, met
toestemming van het Uitvoerend Bewind, in 't licht worden gegeeven, naar berigt
der Voorreden.

II. Redenvoering, uitgesprooken in de Domskerk te Utrecht, door C.W.
Westerbaen, by gelegenheid van het Verlossings-Feest, naa het verlaaten
van den Vaderlandschen grond door de Engelsche en Russische Legers,
gevierd den 19 van Wintermaand 1799. Te Utrecht, by P. Muntendam,
1799. In gr. 8vo. 34 bl.
De Burger WESTERBAEN, ‘éénmaal,’ gelyk hy zich uitdrukt, ‘aan het Vaderland
geheiligd, wilde dit zyn geringe Offer binnen de muuren van een Kerkgebouw niet
hardnekkig beperkt houden; maar voor de dringende verzoeken, om deeze
Redenvoering ter Drukpersse over te geeven, zwichten.’ - Om voorts aan het
verlangen van veelen zyner Medeburgeren te voldoen, zyn hier bygevoegd de
Aanspraaken, door den Burger H. VERKERK en den Franschen Generaal GOUVION,
dienzelfden Dag gedaan, tot eene roemryke naagedagtenis van Utrechts Burgermagt.
Geschiedkunde is het welbekende vak van den Burger
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WESTERBAEN,

en is, in gevolge hiervan, 's Mans Redenvoering van dien stempel,
op een trant, die hem onverwyld tot het hoofdbedoelde in deezen brengt; 't geen hy
meesterlyk uitvoert, en voorts aan het doel van den Dag beantwoordt. Aan den voet
der Voorreden spreekt hy van Byzonderheden, hem door een geloofwaardig
Bataafsch Generaal medegedeeld. Wy schryven ze af. ‘Een handvol dappere
Soldaaten der Vryheid, meest uit pasgeworvene Jongelingen bestaande,
wederstonden den eersten aanval als mannen, en vloogen het ontzaglykste vuur
in den mond, met een moed, welke den Franschen evenaarde. Zoo dacht, zoo
gevoelde ook de jeugdige Bataafsche gewapende Burgermagt, welke uit alle oorden
der Republiek aanrukte, waar de nood haar riep, en den roem van haaren Veldheer
wegdroeg, van deels gestaan, en deels gestreeden te hebben, als oude Soldaaten.
Ja! dus streed men herhaalde reizen; wel is waar met een wisselenden oorlogskans;
doch over het geheel met een doodlyk gevolg voor den vyand, die binnen eenige
weeken van de Helder naauwlyks Alkmaar bereiken kon, en ieder duimbreedte
gewonnen gronds met stroomen bloeds moest koopen. Geen wonder, de Bataafsche
ruiterdrommen maaiden alles neêr in 's Vyands gebrooken gelederen, en ons
geschut, dat de Overwinning beslischt heeft, werd meesterlyk bediend - waar de
nood het vorderde, en paardenkrachten bezweeken, werd hetzelve van Bataafsche
knuisten en forsche schouders door het gulste zand op steile duinen getild, alwaar
het en Russen en Engelschen, by geheele hoopen, deed neêrstorten. En wanneer
by hetzelve meer dan de helft onzer stevige manschappen sneuvelde, dan kon men
nog naauwlyks eenige verzwakking van vuur bemerken.’
Met welverdienden lof de spoedige hulpverschyning der Franschen, en derzelver
vereeniging met onze Krygsbenden, vermeld hebbende, die met de onzen, gelyk
hy het uitdrukt, ‘slegts één gezin van Broederen waren, die elkander trouw gezwooren
hadden om het Vaderlyk Erfgoed tot den laatsten snik te beschermen,’ - als mede,
hoe het Burgerbewind, van zynen kant, alles ter verdeediging toebragt - hoe met
het verheffend gevaar zich ook de moed verhief om het af te keeren, vaart hy dus
voort: ‘Intusschen werd den Engelschen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

157
de zeeweg, langs welken men hun leger van leevensmiddelen en andere behoeften
moest blyven voorzien, door aanhoudende stormen toegeslooten. - Het guurste
jaarsaisoen matte hun af - en nog meer het verlies van 15000 mannen, die of hun
graf vonden in een grond, waar op zy dachten te zegepraalen, of gevanglyk door
onze straaten werden omgevoerd, langs welken zy, met buit belaaden en van
vreugde dronken, meenden te zwieren. Te zeer verzwakt, om nog ééne hagchelyke
kans te waagen, worden zy met het geringe overschot hunner Kalmukken en
Tartaaren in een engen hoek van Noord-Holland opgeslooten, alwaar misnoegen
en onderlinge tweedragt de ellenden van honger en gebrek voltooijen. - Ook daar
hoort men den doodslag door MASSENA in Zwitzerland aan SUWAROW gegeeven, en
de daar door veroorzaakte verzwakking van KAREL aan den Rhyn - den voorspoed
van CHAMPIONET en MOREAU in Italie - en misschien ook de wederkomst van
BUONAPARTE uit Egypte. Nu ligt de geheele keeten der Engelsche Krygs en
Staatkunde verbrooken. Alkmaar wordt in aller yl verlaaten, en de veragtlyke YORK,
wanhoopende dit Land immer te zullen winnen - verzekerd van het althans niet te
zullen behouden, bedelt den verdienstlyken BRUNE, in GODS hand de Verlosser van
Nederland, eenen veiligen aftocht af, welke hem niet, dan onder de vernederendste
voorwaarden, menschlievend vergund wordt.’
Naa dit Geschiedkundig Verslag geeft hy aan zyne Redenvoering eene gelukkige
wending, met uit te boezemen: ‘Daal, onsterflyke Vaderlandsche BELLAMY, daal
neder uit den Hemel! Komt, lieflyke toon- en zangkunsten, komt! Helpt ons de vlugt
der Barbaaren bezingen, den roem des Vaderlands verhoogen, den lof der
Algoedheid uitbazuinen! - Daar daalt hy en zingt - daar komen zy en juichen.’ Hier
op volgt een Solo en een Chorus. Opwekkingen, Pligtsvermaaningen volgen, met
een Gebed. Alles wordt door een toepasselyk Gezang uit Ps. LXVI beslooten.
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III. Redenvoeringen op het Feest van den 19 van Wintermaand 1799, in
naam van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, te
Amsterdam gedaan door G. Brender à Brandis en J.D. Deiman. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1800. In gr. 8vo. 75 bl.
De eerst op den tytel vermelde Redenaar BRENDER à BRANDIS, door het Bestuur der
Stad Amsterdam aangezogt om te deezer gelegenheid te redenvoeren, voldoet aan
de door hem opgenomen taak, door, in de eerste plaats, een Geschiedkundig, maar
tevens beknopt, tafereel op te hangen van den betrekkelyken toestand onzes
Vaderlands, by de komst van de Engelschen en Russen aan de Helder of
Calantsoog; voornaamlyk ingerigt om te toonen, ‘dat, afgescheiden van alle
Staatkundige Partyschappen, ons Land, by de Landing der Engelschen en Russen,
onmogelyk in het bevorderen van derzelver oogmerken konde treeden.’
In de tweede plaats stipt hy aan, in welken toestand die beide Volken, de Britten
en Sarmaaten, ons Land by hun vertrek onlangs gelaaten hebben, en de gevolgen,
welke die verlaating gehad heeft. Treffende Tafereelen komen 'er in voor. Geen
wonder, dat de Redenaar, in de Nieuwe Kerk het woord voerende, en aan het
wegneemen onzer Vloot gedenkende, zich dus laat hooren: ‘Dan het bleef niet enkel
by deeze verwoestingen op het Land, [door hem treffend beschreeven.] Engeland,
te wel weetende van hoe veel belang eene Oorlogsvloot voor eene handeldryvende
Natie als deeze is, wendde daadlyk alle middelen aan, om de Bataafsche Vloot in
zyne magt te krygen; het welk dezelve maar al te wel gelukte, door de tweedragt
der Vlootelingen. Hoe smart ons dit te moeten melden van Nederlanders! van
Bataven, naneeven van TROMPEN, HEEMSKERKEN, en VAN GALEN'S! Dit te moeten
melden, op eene plaatse, van waar wy het oog kunnen vesten op het prachtig en
welverdiend Gedenkteken van Neêrlands grootsten Zeeheld, de braave en
onvergelyklyke MICHIEL ADRIAANSZ DE RUITER; de Schrik van Chattam, en de
Overwinnaar der geduchtste Vlooten van Engeland!’
Het derde gedeelte deezer Redenvoeringe is der Gedagtenisse der Vaderlandsche
en Fransche Helden, der opwekkinge tot Vaderlandsliefde, en der Dankzegginge
aan het Opperweezen, toegewyd. - Schoone Dichtregelen wis-
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selen de ongebonde Rede af. Zang- en Speelstukken komen op voeglyke afdeelingen
tusschen beiden.
IV. De tweede Redenvoering werd gelyktydig te Amsterdam gehouden in de
Luthersche Oude Kerk, door J.D. DEIMAN. Het blykt, dat men in die Stad moeite
gehad hebbe om een tweeden Redenaar te vinden. De Commissie, met de uitvoering
van dit stuk belast, vervoegde zich eindelyk tot den Burger DEIMAN, Lid van het
Gemeentebestuur, en noodigde hem uit, om die taak op zich te neemen, ‘tot welkers
volvoering zy reeds zo veelen te vergeefsch hadt aangezogt, en langs dien weg de
Vergadering te bevryden voor de onaangenaame gevolgen en geheele teleurstelling,
welke eene verdere weigering zou veroorzaaken.’ Hy liet zich overhaalen. Wy zeggen
niet te veel, wanneer wy betuigen, dat hy zich van dit werk meesterlyk gekweeten,
en zyne Toehoorders onthaald hebbe op eene Redenvoering, die door de schikking,
en door de taal, moest bekooren en treffen.
Daar hy wel een vlugtige blik, gelyk hy het noemt, werpt op de Gebeurtenis, tot
welker vereeuwiging deeze Dag bestemd was, neemt die vlugtige blik veel op; en
de aandoeningen, daar door verwekt, boezemt DEIMAN uit in den styl eens diep
getroffen Redenaars. Gaarne zouden wy veel overneemen; dit weinige zy genoeg.
Naa eene schets van den verderf ademenden Oorlog gegeeven, en ten slot gezegd
te hebben, ‘Reeds wierdt de aannadering des Vyands van allen kanten zichtbaar,
reeds weêrgalmden de raauwe toonen der vuurmonden, als schorre donderslagen,
op de muuren deezer Stad te rug, en alles scheen, op dien dag, de zegepraal des
Vyands als zeker aan te kondigen,’ vaart de Redenaar voort: ‘Zal ik, na deeze
schetze, Toehoorders! wel noodig hebben Ul. de rampzalige gevolgen te ontleden,
die de verdere doortocht der Vyanden zou gehad hebben, ten einde zo veel te beter
het heilryke van hunnen aftocht te doen uitblinken? Ik geloof neen: want indien uw
eigen gevoel Ul. daar van niet overtuigt, zal men u daar van te vergeefsch door
woorden trachten te overreden.
Wend slechts, zo gy anders denken moogt, een enkelen blik op de nabuurige
Volken, wier Steden en Velden beurtlings ten prooy waren aan overwinning en
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nederlaag; op wier vlakten de worstelingen plaats hadden tusschen de Slaaven der
Heerschzugt en de Zoonen der Vryheid; en gy zult in derzelver beklaaglyken toestand
de rampen geschetst vinden, welke ook ons Vaderland ten deel zouden geworden
zyn, byaldien Engeland, ondersteund door het goud van drie Waerelddeelen,
ondersteund door vreemde benden, die krygsgeluk en barbaarsheid tot den schrik
van Europa hadden gemaakt, op de trouw, den moed en de standvastigheid der
Bataaven geene schipbreuk hadden geleeden. - Zoudt gy behouden zyn in de
algemeene verwoesting? Neen: een overweldiger van deezen stempel, schoon gy
hem ook zelfs ten dienste gestaan en zyne heillooze oogmerken begunstigd had,
zoude u niet hooger geschat hebben dan de kruipende slaaf, waar over hy konde
gebieden.’
Zang- en Toonkunstenaars verpoosden ook deezen Redenaar, daar hy aan de
bestemming van deezen Dag voldeed, en verhoogden de vreugde der Feestvieringe.

V. Redenvoering op het Feest van den 19 December 1799, uitgesprooken
in de Gereformeerde Kerk te Ouderkerk aan den Amstel, in naam van
het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, door Mr. Daniël
Theodorus Kemper, Secretaris aldaar. Te Amsterdam, by P.E. Briët,
1800. In gr. 8vo. 47 bl.
Deeze Minister van het Bestuur van Ouder-Amstel wilde, des verzogt, zyne
Regeering niet te leur stellen, of zich aan dien last onttrekken. Hy beschouwt den
Vierdag uit deeze vier oogpunten - als een Dag van Vreugde - als een Dag van Lof
- als een Dag van Verbroedering - en als een Dag van Dankbaarheid. Hy slaagt
gelukkig in het volbrengen van deeze taak. Eene leevendige verbeeldingskragt doet
zynen styl zwellen, en verspreidt, door geheel de Redenvoering heen, een
onbezweeken vuur.
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VI. Redenvoering over het Nut van heuchlyke Gebeurtenissen plegtiglyk
te herdenken, uitgesprooken in de Kerk der Gereformeerde Christenen
te Purmerende, by gelegenheid van het Feest gevierd op het verlaaten
van ons Grondgebied door de Engelsch-Russische Armée. Op
Donderdag den 19 van Wintermaand des Jaars 1799, door Klaas Honig,
Jz. Te Purmerende, by B. Peereboom en Zoon. In gr. 8vo. 17 bl.
Het bewys der Stellinge, op den Tytel aangeduid, beslaat de helft van dit korte
Vertoog; de andere is aan den Dag gewyd. Zo zeer de verbeeldingskragt sterk
werkte in de even gemelde Redenvoering van den Burger KEMPER, zo zeer is hier
alles zonder dat vuur, en loopt zagtlyk af.

VII. Redenvoering, ter gelegenheid van het Nationaale Feest, gehouden
den 19 December 1799, op verzoek van het Gemeente-Bestuur van
Zevenhuizen, uitgesprooken door Jac. Bruyn, V.D.M. Overal te bekomen.
In gr. 8vo. 24 bl.
De Naam van Bataaven! waar mede BRUYN zyne Toehoorders aanspreekt, geeft
hem aanleiding om de voeglykheid daar van op te merken boven dien van
Nederlanders. Om dit te bewyzen, stelt hy een kort tafereel voor uit de
Geschiedenissen van ons Vaderland, ten tyde van CLAUDIUS CIVILIS. Uit TACITUS en
CERISIER haalt hy dit op, en is 'er mede bezig tot bl. 18. De zes overige bladzyden,
waar van een overgenomen gedeelte van een Vers op de Eendragt omtrent de helft
uitmaakt, slaan op den Dag der Feestvieringe. In de daad, BRUYN maakt zich niet
schuldig aan eene te laagzetting zyner vermogens, als hy zyne Toehoorders
verzoekt, ‘zyne reden met toegeevenheid aan te hooren, als van een Man, die met
den besten wil slegts een beperkt vermogen paart.’
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VIII. Redenvoering, by gelegenheid der Nationaale Feeste, uitgesprooken
te Rotterdam in de Groote Kerke, op den 19 December 1799, door den
Burger Lambertus van Oyen, Azn., Secretaris der Municipaliteit.
Benevens de Aanspraak aan de Bataafsche en Fransche Krygsbenden
en de Gewapende Burgermagt, door den Burger Pieter Snellen, Voorzitter
der Municipaliteit. Te Rotterdam, by C. van den Dries, 1799. In gr. 8vo.
31 bl.
In den deftigen en bezielden styl eens Redenaars maalt VAN OYEN, der Britten
doorgaanden toeleg ten verderve onzes Vaderlands vermeld hebbende, deeze
hunne jongste en mislukte pooging af: - want wie zal de bynaamen van deftig en
bezield ontzeggen aan hem, die de overgave der Vloot, de Landing, den stryd en
het gevaar op zulk eenen trant beschryft, dat wy ons der overneeminge bezwaarlyk
onthouden kunnen. Men is als by de geschilderde tooneelen tegenwoordig. ‘Zoo’ mogt hy ten slot deezer afdeelinge zeggen - ‘zoo was het akelig tydstip gebooren,
dat de stille velden en de vrugtbaarste streken der Erven onzer Vaderen, doorweekt
met hun heldenbloed, zouden worden misvormd in een tooneel van Oorlog, roof en
verwoesting! Zoo stonden kanon en staal te beslissen, of wy een Vaderland zouden
behouden, of de Eilanders tot meesters hebben! My dunkt, nog hoor ik de
Oorlogstrom - het krygsmuzyk - het gebulder der kanonnen en het geklikklak der
wapenen!’
Naa dat hier op door het Orchest eene Bataille gespeeld was, hervat de Burger
VAN OYEN: ‘Triumf! na afwisselend Krygsgeluk, immer het lot der strydenden - na
drie herhaalde veldslagen, waarin de Bataven, in vroeger eeuwen, om hunnen
heldenmoed, alleen de Bondgenooten der Romeinen, nu ook weder getoond hebben,
voor geene Helden in dapperheid te zwichten, maar waardig te zyn, om, met de
overwinnende Franschen, de zaamgedrongen benden der Despoten te bestryden
en te verwinnen, de hoop op het behoud des Vaderlands bevestigd. Ziet daar den
hoogmoedigen Brit, die plundering en verwoesting agter zyne benden aanvoerde,
schoon reeds ver doorgedrongen, te rug geworpen - een groot deel hunner
hulpelingen gedood - een ander deel, met deszelfs Bevel-
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hebberen, gevangen, en allen, met overhaastinge, gevloden naar hunne eerste
schuilhoeken.’
't Verdrag vermeld hebbende, vaart de Redenaar voort: ‘Nu moesten de trotsche
Eilanders de weinige streeken gronds, nog door hun bezet - de wooningen der
konynen, waarin zy te rug geworpen waren, en de binnenlandsche Zee, verlaten.
By hunne aankomst stondt de Hoogmoed aan de spitse van hun Heir, en de Hoop
dekte hunnen agtertogt - nu is de Schaamte hunne Voor- en de Vervloeking hunne
Agterhoede - terwyl, op hunnen overtogt, de verbolgen Zee, de hoogmoed der
golven, hen hunne vermetelheid doet verwenschen!
Nu verkroppen zy, met onze meinedige Vlootelingen en ontrouwe Krygsknegten,
hun spyt op hunne Eilanden, ver van de vrygestreeden stranden der Bataven - terwyl
velen van onze gevangen Landgenooten, tot derzelver Vrienden wedergekeerd, de
prys onzer Triumfen zyn.
Zoo eindigde eene onderneeming, door de Staatkunde uitgedacht, door de
vermetelheid aangevangen, door geweld uitgevoerd, door krygsgeluk agtervolgd,
in een oogwenk! Zy verdween als een morgenwolk voor de opkomende Zonne! Zoo
verga het alle onze vyanden!’
Het overige deezer Redenvoeringe is bestemd tot beantwoording der Vraagen wat zou 'er van ons Vaderland geworden zyn, zo de onderneemingen der vyan den
gelukt waren? - wat zouden wy geweest zyn? - wat zyn wy nu? - en wat is onze
Verpligting?
In de beantwoording deezer Vraagen ontmoeten wy die zelfde kragt van taal. Dan
wy hebben ons lang genoeg by dit stuk opgehouden.

IX. Redenvoering ter gelegenheid van het plechtig Nationaal Feest,
gehouden den 19 December 1799, op verzoek van den Raad voor de
Gemeente te Gouda vervaardigd en uitgesprooken door Frederik van
Teutem. Te Gouda, by W. Verblaauw. In gr. 8vo. 30 bl.
Mogt Rotterdam zich verlustigen in het aanhooren der evengemelde Redenvoering,
het nabuurig Gouda hadt
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het geluk, ten dien zelfden stonde, eenen bekwaamen Redenaar VAN TEUTEM ten
kanssel te zien optreeden, die, schoon door stand en betrekking niet ongewoon in
't openbaar te redenvoeren, nogthans, door de ongewoonheid der plaats, en den
toevloed der menigte, zich getroffen voelde. Hoe zeer hy ook, naar de wyze veeler
Redenaaren, van zyne zwakheid spreeke, om een post te bekleeden, waar aan hy
zich geheel vrywillig nooit zou onderworpen hebben, toont hy alzins tot denzelven
toereikende begaafdheden te bezitten.
Schikking, taal en styl beantwoorden aan den eisch van eene Redenvoeringe ten
zulken Vierdage. Immers zyn voordragt wegens de krygstoerusting luidt op deezen
toon: ‘De gezwooren Vyanden van onzen voorspoed, door hunnen gouddorst
geprikkeld, en altoos op roof verhit, hadden der Bataven ondergang reeds lang
beslooten. Thands scheen hun alles meer dan immer gunstig, om in dit boos ontwerp,
geheel naar hunnen wensch, te slaagen. Het trotsch Brittanje had, op zyne beurt,
den luister onzer Vaderen na zich getrokken, en Zeën by Zeën waren met zyne
Kielen bedekt. Van dezelve maakte het eene ontzachlyke toerusting tegen zynen
ouden, maar nu geheel verzwakten mededinger gereed. Om in enen tocht te deelen,
die de vruchtbaarste overwinning te belooven scheen, werden zyne uitgeleezeuste
Benden opgeroepen, en om de Verwoesting, die men wilde, te zekerder te voltooijen,
werden nog daarenboven de Barbaaren uit het Noorden tot hulpbenden gevraagd.
- Wy hebben ze gezien, Toehoorers! voor wier geheel dierlyk aanzyn de menschheid
te rug beeft. Wy hebben ze gezien, met de merktekenen der Slaaverny, door den
woesten Heerscher, wiens dwangjuk zy torschen, en die hun in hunne verlaaging
zyne boeiën nog kusschen doet, op hunne voorhoofden gedrukt. Het beulenrot dier
ontzinden was de sterkte onzer Vyanden. List en verraad, uit onze Staatkundige
verdeeldheden getrokken, was hun vernielend wapentuig. De volle losbarsting
hunner langverkropte bitterheid moest het welgelukken dezer lage, maar doorgaans
al te zekere middelen van verwoesting en verdelging volgen. GOD! wat stondt ons
lieve Vaderland van den voortgang zulker bestryders zeker te duchten! Hoe zou
eerlang de noodkreet door

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

165
geheel ons vreedzaam gewest geklonken, de plondering onze eigendommen geroofd,
de Moordlust onze straaten geverfd, de Vrouwenkracht ons bloed bezoedeld hebben!
- Deeze gemaakte verwachtingen zyn geene herssenschimmen ener verschrikte
verbeelding geweest. In de begaane spoorloosheden zyn de dreigende voorboden
van derzelver geheele vervulling reeds in de ontzettendste houding verscheenen.’
- Wy mogen met verder afschryven niet voortvaaren, doch onzen Leezeren niet
onthouden een Tafereel, zo natuurlyk als schoon geschetst.
‘Vergelykt de gerustheid, die wy thands ademen, met de beklemdheid, die alle
rechtschapen en gevoelige harten prangde, toen door Verraders, wier schande, zo
lang de naam van Vryheid nog in ons Vaderland zal gehoord worden, zelfs het
zwygend graf niet kan bedekken, onze Vloot aan den Vyand was overgegeven, en
nu de meesten onzer op gene nog overgebleven krachten, op genen Bataafschen
moed en trouw meer durfden hoopen! Hoe schrikten wy toen telkens iederen
ryzenden morgen tegen! Hoe bekroop ons by elken vallenden avond de bange zorg
voor onze veiligheid, wanneer wy den verloopen dag weder niets anders dan van
de geduurige ontscheeping van nieuwe Vyanden, van de stoutheid, waarmede zy
zelven op hunne overmagt praalden, en van de schynbaar onverwinlyke sterkte
hunner Verschanssingen vernomen hadden! Met welk een diepen wemoed begaven
wy ons meermaal uit den kring onzer waarde Huisgenooten naar onze legerstede!
Onder welke droevige vooruitzichten scheidden wy vaak uit het anders alleen
verblydend byzyn onzer geliefde Vrienden! GOD weet! (was dikwyls onze
wederzydsche taal,) GOD weet, wat angsten de duistere toekomst nog voor ons
verbergt! hoe weinig wy meer zo ongestoord, zo hartlyk onze vriendschap genieten
zullen! hoe wy, ligt eerlang geheel verwyderd, in de diepte onzer eigene smart aan
het medegevoel van elkanders rampen naauwlyks ruimte zullen kunnen geeven!
Alle die droevige vooruitzichten zyn opgeklaard! Alle die bange zorgen zyn
verdweenen! De zwartste nacht is voor ons in het niet vergaan, en het heerlykst
daglicht aangebroken!’
Ook in deeze Redenvoering werd de Redenaar door
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een Feestmuzyk verpoosd; en doormengt hy die voorts aan de bestemming van
dien Dag beantwoordende Rede met Dichtstukken, gevolgd naar FEITH en ZEELANDUS,
anders BELLAMY.

X. Redenvoering, by gelegenheid van het Dank- en Vreugde-feest,
gevierd wegens het geheel verlaaten van den Vaderlandschen grond,
door het Engelsch-Russisch Leger; uitgesprooken in de Groote Kerk
te Vlissingen, op den 19 van Wintermaand 1799, door G. van Kooten,
Leeraar by de Nederduitsche Hervormde Gemeente, en Stads
Onderwyzer in de Grieksche en Latynsche Taalen aldaar. Te Vlissingen,
by J.I. Corbelyn, 1800. In gr. 8vo. 25 bl.
Bekend is het, hoe de Leeraars der Nederduitsche Hervormde Gemeente zich,
eenigen uitgezonderd, althans in het voormaalig Holland, onttrokken hebben aan
de verzoeken, om op den Dank- en Vreugde-dag voor te treeden. Wy laaten de
reden dier weigeringe aan haare plaats. Anders dagt hier over de Vlissingsche
Kerkleeraar VAN KOOTEN, die, door den Raad dier Stad opgeroepen, om ten dien
Dage eene Redenvoering te houden, zich naar dit Besluit, 't geen hy vereerend
noemt, schikte, en ook, op het verzoek van dien Raad, zyne Redenvoering in 't licht
gaf.
Dezelve is des lichts overwaardig. VAN KOOTEN spreekt de taal van een aandoenlyk
hart; hy is verheugd over het aantreffen van die gelegenheid. Zyne welwillenheid
geeft hy met deeze woorden te verstaan: - ‘Nooit had ik het genoegen, om tot U,
myne Stadgenooten! in 't gemeen te spreeken: nooit was misschien een gunstiger
tydstip gebooren, om ingang in uwe harten te vinden, dan in dit plegtig uur: en zou
ik dan, als een Vriend myner mede-menschen, als een beminnaar van myn
Vaderland, deeze gelegenheid niet met vreugde aangrypen, om de vreeze en liefde
GODS in uwe harten te planten, en zoo iets tot uw geluk - tot uwen vrede, uwe
blydschap en voorspoed by te draagen? Neen! die wellust was te edel voor myn
hart; en de aandoening, de dankbaarheid aan GOD, waar toe ook uwe harten gestemd
zyn, zal myne hoop op eenen gezegenden uitslag niet beschaamen.’
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Hier op verzoekt hy der Toehoorderen aandagt, daar hy, in de eerste plaats, ‘de
doorslaande blyken van GODS weldaadig bestuur leevendig zal trachten af te maalen,
- en daar na hun tot een Gode behaagelyk, en voor het Vaderland heilzaam gedrag
zal opwekken, om zoo hunne harten tot eene vuurige dankzegging en betaamlyke
vreugde te bereiden.’
Vol van van een warm gevoel, schetst hy den gevaarlyken staat en het lot van
Noord-Holland, en de Redding uit dien nood. En wie kon ze beter schetsen, dan
een Man van die bekwaamheden, die zeggen mogt, naa den Oorlogsramp
beschreeven te hebben: - ‘Verschoont, W T.! de aandoeningen van myn hart; ik heb
ook eens met myne Vrouw en Kinders in de elenden des Oorlogs gedeeld - ik heb
de baldaadigheid van plunderende krygsknegten ondervonden, den schrik, die vuur
en zwaard aanjaagen, gevoeld - ik heb gegoede menschen van alles beroofd gezien,
en hunne jammerklagt gehoord! - Die herinnering treft nog myn hart, en doet my te
gevoeliger deelen in het rampzalig lot onzer Landgenooten.’
Wy kunnen ons niet wederhouden om het geen hy daar op laat volgen af te
schryven; die schildery doet den Redenaar eere aan. - ‘Ook Gyl. zyt getroffen, myne
Vrienden! Stort vry een stille traan van dankbaarheid, wegens de verlossing des
Vaderlands van zoo akelige rampen! - Schaamt u het gevoel uwer harten niet, en
verheugt u in den GOD onzes heils! Ja, myne Stadgenooten! Gy hebt nog meer dan
anderen hier toe ruime stof. Welk een verschriklyk lot had u kunnen treffen! Verbeeldt u! Eene ontzachlyke vyandelyke Vloot nadert uwen wal - het donderend
gebulder van het verwoestend oorlogs-tuig doet uwe veege Stad daveren - ontzetting
en angst verbleekt het gelaat - elk verwacht met ziddering zyn treurig lot - de tedere
moeder drukt nog voor 't laatst haaren zuigeling met schreiende oogen aan haare
angstige borst! - Helaas! welk een schriklyk gekraak! help GOD! daar stygen rook
en vlammen ten hemel - daar storten toorens en huizen neder! Ach! waar heen ik
myne oogen slaa, daar aanschouw ik verwoesting en elende! Hier zie ik de lyken
van myne medeburgers onder de puin begraaven! - Daar vervult het naar gekerm
eener wanhoopige myn hart met wee-
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dom! Ginds zie ik eene zwakke Moeder by het lyk van haaren gesneuvelden Zoon;
zy verloor in hem den steun van haaren Ouderdom! Daar staan elendigen, ter
naauwer nood ontvlugtten zy den dood, en zagen hunne bezittingen, het erfgoed
der Vaderen, ten prooy der vlam! - Helaas! myne arme Stadgenooten! welk een
yslyke ramp is ons overgekomen! Ach! wie redt ons uit zoo bangen nood?
Dan, waarheen vervoert zich myne verbeelding? Niets van dit alles heeft ons
getroffen. Wy hebben geene gevaaren gezien; wy hebben stil en veilig gewoond in
het midden der verwoestingen van den felsten kryg. - Wy, op wien de Natie met
medelyden nederzag, voor wier lot zy beefde, wy zyn verschoond! Terwyl zy, die
zich geheel veilig achtten, die anders de toevlugt waren voor elk, die de woede des
oorlogs ontweek, verwoesting en dood rondsom zich zagen.’
Ook deeze Redenvoering werd afgewisseld door een streelend Muzyk, gelyk ook
by het begin en einde der Plegtigheid door spel en gezang geschiedde; tot welk
laatste de drie eerste en laatste Coupletten uit den Feestzang van den Vlissingschen
H. VAN ROYEN, thans Lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, gebruikt werden.
Het tweede lid deezer Redenvoering ademt reine Vaderlandsliefde, zuivere
Godsvrugt, ernstige Pligtvermaaning. - ô! Hoe wel-verdiend maakt zich zulk een
Christen-Leeraar by zyne Stadgenooten, by het Vaderland!

Memorien van Rechten der Burgeren Cornelis van der Hoeven en
Jan Eykenbroek, met het Berigt, betrekkelyk tot die zaak, van den
Hove over de voormaalige Gewesten Holland en Zeeland. In den
Haag, by Sneyders en van Tienen in Comp., 1800. In gr. 8vo.
Van deeze veel gerugts maakende zaak zyn weinigen onzer Leezeren onkundig.
De Uitgeevers deezer Verzameling van Stukken geeven, in een Voorberigt, den
loop van die zonderlinge gebeurtenissen op. Kortlyk komt het hier op neder; en dit
te vermelden zal genoeg weezen om onze Leezers met den inhoud van dit Stukje
bekend te maaken: terwyl wy, zo min als de Uitgeevers, ‘willen beoordeelen, of het
alar-
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mante en stellige, in de Proclamatie vervat, door de gevolgen niet eenigzins worden
tegengesprooken - noch of de Politique Dispositien, daar het alles op rust, een
Regterlyk rigtsnoer kan uitmaaken.’
De Proclamatie van 23 Nov. 1798, met welke dit werk een aanvang nam, hieldt
niet minder in, dan: ‘Het is ondertusschen niet dan al te waarachtig, dat 'er onder
een aantal misnoegde en kwalykgezinde Ingezetenen deezer Republiek een aanval
tegen de veiligheid van den Staat was beslooten, welke niet minder ten doel heeft
gehad, dan om, door eene totaale omkeering van de tegenwoordige Constitutioneele
orde van zaaken, de verbryzelde zetels van het Schrikbewind weder op te richten,
en het Bataafsche Volk te rug te brengen tot dien heilloozen staat van verwarring
en overheersching, waar van het, op den altoos gedenkwaardigen dag van den 12
Juny deezes Jaars, zo gelukkig is verlost, en dat eenige Persoonen, verdagt van
aan de Zamenzweering deel te hebben gehad, op onzen last in verzekering zyn
genomen.’
De misdaad, den Burgeren C. VAN DER HOEVEN en J. EYKENBROEK, toen in
verzekering genomen, ten laste gelegd, is: ‘Dat zy zich niet ontzien hebben met
diverse kwalyk geintentioneerde Persoonen, zo in- als buiten dit Gemeenebest, te
Machineeren en werkzaam te zyn tot herstelling hier te Lande van dat Gouvernement,
welks ontbinding, voorgevallen op den 12 Juny des Jaars 1798, blykens opgevolgde
Approbatoire Proclamatie des Uitvoerenden Bewinds alhier van 10 October daar
aan volgende, noodzaaklyk was tot behoud der Vryheid, tot herstel van de
geschondene Oppermagt des Volks, en tot handhaaving van de Staatsregeling, en
pligtmaatig voor elk Burger, die prys stelt op de getrouwe handhaaving derzelver;
mitsgaders om daar toe onderscheidene Ingezetenen door Brieven aan te hitzen,
en alzo het Gemeenebest aan gevaarlyke schokken en beroeringen bloot te stellen.’
- Naa het aanvoeren der bewysstukken, luidde het Vonnis over VAN DER HOEVEN en
EYKENBROEK, om gestraft te worden met het Zwaard over het Hoofd; twaalfjaarig
Confinement, opgevolgd door een eeuwigduurend Bannissement.
Dit Vonnis stondt den 23 December 1799, dertien maanden naa de Proclamatie,
uitgevoerd te worden; dan het verzoek van eenige Burgers, daags te vooren gedaan,
bragt te wege, dat het Wetgeevend Lichaam Surcheance verleende.
Dit hadt ten gevolge een onderzoek, of, en in hoe verre, ter bevordering van het
algemeen belang des Vaderlands, eenige Remissie van straffe, met betrekking tot
een of ander der voorgemelde Persoonen, zou kunnen plaats hebben. - Hier uit
sprooten de Memorien in Regten der Burgeren VAN DER HOE-
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en EYKENBROEK, en het Berigt van den Hove, in dit Boekdeeltje te vinden.
De Commissie, tot het voorgemelde onderzoek gelast, bragt den 15 Jan. een
Rapport uit, 't welk hier op neder kwam, ‘dat wegens den aart der Misdaaden in de
Sententie vermeld - den tyd des bedryfs - de tegenwoordige gesteldheid des Lands,
en de natuur der straf, eenige Remissie kan plaats hebben - dat daarenboven deeze
Remissie bevorderlyk kon zyn aan het algemeen belang des Lands, door vereeniging
der gemoederen - en dat 'er tevens behoorlyk gezorgd moest worden voor de
veiligheid der Maatschappy.’ - Gevolgd van dit Besluit, ‘om aan C. VAN DER HOEVEN
en J. EYKENBROEK, beiden gedetineerd op de Voorpoorte in 's Haage, te verleenen
remissie van dat gedeelte der straf, waar by zy gecondemneerd waren om gebragt
te worden ter plaatze, waar men gewoon is voor de Hoven van het voormaalig
Holland en Zeeland Executie van Crimineele Justitie te doen, en aldaar met het
Zwaard over 't hoofd te worden gestraft.’
Dus hebben wy in dit Stukje die geheele zaak, zo verre dezelve tegenwoordig
gebragt is, voor oogen. De Uitgeevers besluiten hun Voorberigt met de betuiging,
‘dat het te wenschen zy, dat alle buiten- en binnenlandsche aanvallen tegen den
Staat, by de volkomen ontdekking, zo min hinderlyk voor de algemeene rust mogen
zyn; dan zal men steeds kunnen zeggen: De Schrik was het meeste!’
VEN

Addres aan 't Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen
Volks, op den 27 January 1800, gepraesenteerd door Isaac Cornelis
Marcel. Deorum irae Diis relinquendae. Cicero. Te Amsterdam, by
J. van Embden en Zoon, 1800. In gr. 8vo. 28 bl.
J.D. MEYER en CAREL ASSER, Advocaaten, betuigen in een Voorberigt aan den Leezer,
‘dat zy, uit een blaakenden yver voor de zaak der Regtvaardigheid, 't Patrocinie op
zich genomen hebben van den Burger I.C. MARCEL, door de Kamer Judicieel van
Dordrecht en de Merwede, wegens het ontkennen van eenige Stellingen der
Christlyke en Joodsche Godsdiensten, tot eenen Burgerlyken Dood gedoemd.’ Zy
meenen aan hun, die de Gebeurtenissen van hun Vaderland met een wysgeerig
oog gadeslaan, geen ondienst te doen, door het publiek maaken van 't Addres, door
hun geconcipieerd, en door den Burger I.C. MARCEL, den 28 Jan. deezes Jaars, aan
de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam deezer Republiek
gepresenteerd.
Opgemelde Advocaaten voegen 'er by, ‘dat, hoe zeer zy,
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aan den eenen kant, door het opstellen van dit Addres geenzins willen gerekend
worden te amplecteeren zodanige gezegden, die de Gedetineerde praetenselyk
zou hebben gebezigd, zo vermeenen zy, aan den anderen kant, dat die Condemnatie
van zodanigen aart is, dat 't der Bat. Natie ten hoogsten aan gelegen ligt te
verneemen alle de omstandigheden, die aanleiding daar toe gegeeven hebben; ten
einde het verlicht gedeelte des Bat. Volks beoordeele, of 'er waarlyk termen waren
van, ook uit zynen naam, een Lid der Maatschappye uit het midden te neemen van zyne Eer te berooven - van zyne Posten te ontzetten - vyftig jaaren op te sluiten,
en dan ten eeuwigen dage te bannen - dan of, in tegendeel, die Expressien (eens
door den Gedetineerden gebruikt) wel onder het bereik vallen van de Menschlyke
Wetten en Regters.’
De plaats uit CICERO, op den Tytel gebezigd, wyst genoegzaam uit, waar dit Addres
heenen loopt. Ten dien einde geeven de Advocaaten een verhaal van het in deezen
gebeurde; waar op zy voortvaaren om te bewyzen, Vooreerst, ‘dat het Vonnis tegen
MARCEL geweezen, als strydig met 's Lands Wetten en de Staatsregeling, aan eene
volstrekte Nulliteit laboreert.’ - Ten anderen, ‘dat het Vertegenwoordigend Lighaam
alzins geregtigd en dus (onder reverentie) verpligt is, hetzelve nul en van geener
waarde te verklaaren.’
Het Aankundigen van dit Stukje is ons, het Beoordeelen anderer werk.

Fabelen en Vertelsels, door A.L. Barbaz. Iste Deel. Te Amsteldam,
by P.J. Uylenbroek, 1799. In gr. 8vo. 96 bl.
Onder de hulpmiddelen om deugden aan te kweeken, en onderscheidene gebreken,
't zy van geheele Volken of van byzondere persoonen, onbeledigend, doch met
nadruk, te gispen, mag het onderwys in Fabelen als een der voornaamsten gerekend
worden; en naar maate de toespeeling dezer Fabelen op zedenkundige onderwerpen
vernuftiger en krachtiger is, naar even die maate vermeerdert de waardy derzelven.
Dit laatst vereischte hebben wy zeer voordeelig aangetroffen in schier alle de
leerzaame Fabelen, die de kundige BARBAZ, hier, ten getale van zeven-en-dertig,
in dichtmaat heeft vervaardigd, en zynen Landgenooten aanbiedt, in de hoop, dat
eene gunstige ontvangst hem moge aanspooren, om dit eerste Deeltje van tyd tot
tyd met een ander te vervolgen Wy vertrouwen, dat de Schryver zich in deze hoop
niet bedrogen zal vinden; althans wy hebben deze Fabelen, over het algemeen,
met veel genoegen geleezen. Wel is waar, wy hadden hier en
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daar eenige verandering in de poëzy gewenscht, waardoor derzelver vloeibaarheid
konde bevorderd zyn geworden; dan welk menschlyk werk is voor geene
aanmerkingen en verbeteringen vatbaar? Wy willen dus, in plaats van het overig
gedeelte dezes verslags met onze aanmerkingen op te vullen, liever voor onze
Leezeren ter proeve eene dezer Fabelen afschryven, op dat zy van de vindingrykheid
en het deugdlievend oogmerk des maakers nader overtuigd worden, en kiezen
daartoe de derde Fabel, hebbende ten opschrift:

's Waerelds speeltooneel.
De waereld is een speeltooneel:
Elk speelt zyn rol en krygt zyn deel,
Zegt VONDEL, de adelaar van Neêrlands dichtrenreijen;
My lust deez' spreuk, zoo wel bedacht,
Zoo vol van waarheid en van kracht,
In dit vertelsel uit te breiên.

Een boer, die nooit een schouwspel had
Bezigtigd, kwam, in zekre stad,
Te gast by eenen zyner vrinden,
Een man van goed verstand, en wonder scherp van oog,
Om overäl iets in te vinden,
Dat tot opmerking hem bewoog.
Naadat men 't middagmaal, al schertzend, had genoten,
Zoekt onze stedeling den veldbewooner aan,
Om na den schouwburg eens te gaan;
En Japik-buur had rasch daartoe beslooten:
Dus zoo gezegd, zoo ook gedaan.
Zoo rasch hy in de zaal des schouwburgs is gekomen,
Staat hy verstomd
Door al den zwier, dien hy 'er heeft vernomen,
Wyl ieder dáár zyn' stand door kleederpracht vermomt. Sint Jochem! roept de boer, wie zag dit van zen leven!
Is dat nou die kamedie, vrind!
Waarvan je 'esproken hebt? Men oogen zayn verblind!
'k Wed, menig zouw 'er wat om geeven,
Dat hy 't ook had 'ezien, zoo waer!
't Is, bay men keel! ook byster raer!
Zie zoo! kom, laeten we ongs nou weêr naer huis begeeven.
- Hei, hei wat! zegt de stedeling,
Gy hebt nog niets gezien: dat doek, dat gy ziet hangen,
Wordt daadlyk opgehaald, dan ziet ge eene opening,
Een' ruimen omtrek, waar het spel wordt aangevangen.
- Wel droeli! roept de nieuweling,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

173
Dat 's, waerlyk, ien betovering! Hy sprak nog, toen 't gordyn alreê naar boven ging.
Een lomrig bosch, een zee, met wentelende baaren,
Een prachtig koningshof, een kerker, naar en doodsch,
Verbaast d'onnoozlen boer, die 't gapend aan bleef staaren;
Kleedy en spraak, 't was alles even grootsch,
Dewyl men juist dien dag een vorstlyk treurspel speelde:
Hier zag men der tyrannen weelde,
Doch tevens hun rampzalig end';
Dáár zag men vleijers neêrgebogen,
En slaaven zuchtende in de elend';
Hier zag men nu, tot slot, verdrukte deugd verhogen.
't Gordyn valt eindlyk neêr;
En onze landman weent. - Wel, Japik! vraagt hem de ander,
Zeg, hoe gevalt het u? - Och, zucht hy, och, menheer!
Kriöelt zoo 't menschdom deur malkander?
- Wacht maar, gy ziet nog aanstonds meer.
- Klingling! de klucht begint: de hofzaal van den koning
Is nu hervormd in eene boerenwooning,
Gelegen in een lieflyk dal:
Dáár zag men twee gelieven weenen,
Wien een belagchelyk geval
In 't vryën had gestoord, doch zich in 't eind' veréénen;
Een kleine dans besloot het all'.
De goede Japik lagcht. Naa 't einden der vertooning
Begeeft de stedeling, die veel
Verkeerde met de acteurs, zich achter op 't tooneel,
En wyst nu aan den boer den uitgekleeden koning,
Die, met d'ontboeiden slaaf, thans vry van eerbetooning,
Gemeenzaam bezig was in 't smeeren van zyn keel:
Nu spalkt de nieuwe schouwburgganger
Een paar groote oogen op, en roept: Wel satans! kayk,
Deus was ien prins, die slaef: nou zayn ze elkaêr 'elayk!
Kedaer! ik vat 'et nou niet langer. Hier ziet ge, antwoord myn wysgeer hem,
Hier ziet ge 't juiste beeld van 's waerelds ydelheden:
De vorst, die korts nog praalde in zyde en gouden kleeden,
Door ieder slaafsch wierd aangebeden,
En 't all' deed siddren op zyn stem,
Wordt óók, wanneer zyn rol op de aarde is afgelopen,
Wanneer de dood voor hem 't gordyn des levens sluit,
Den minsten slaaf gelyk, die voor hem heeft gekropen:
In 't graf heeft alle grootheid uit.
Gy hebt een treurspel en een kluchtspel zien vertoonen:
Dit wordt op 't aardsch tooneel ook insgelyks gespeeld:
Nu ziet men eens de deugd en de onschuld hoonen;
Dan ziet men haar, naa felle rampen, kroonen;
Nu weent men eens, als 't nydig lot verveelt;
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Dan lagcht men weêr, daar ons een zotheid streelt.
Zoo gaat het met den mensch: hy is acteur geboren.
Genoeg: hy zy slechts wel bedacht,
Zyn rol naar eisch te zien volbragt:
Dan is hem billyk loon beschooren.
Met reden laat ons dan die groote Dichter hooren:
De waereld is een speeltooneel:
Elk speelt zyn rol en krygt zyn deel.

Henry. In IV Deelen, door den Schryver van Arundel. Uit het
Engelsch vertaald door Elisabeth Bekker, Wed. A. Wolff. Iste en
IIde Deel. Met Plaaten. Te Amsteldam, by de Wed. J. Dóll, 1800. In
gr. 8vo. 507 bl. behalven eene Voorrede van XIX bl.
Romans, van zulk eenen stempel, als de hier aangekondigde, leezen wy altoos met
vermaak, en meenen dezelven aan onze Landgenooten wel te mogen aanpryzen.
Lieden van allerlei rang, betrekking, ouderdom en geaartheid, kunnen eenig nut uit
dit Boek trekken. Fyn vernuft, rykheid in vinding, bevalligheid van voordragt, menschen characterkunde, fraaie schikking en zoetvoerige aanéénschakeling der byzondere
voorvallen, zoo wel als eene blykbaare achting voor deugd en braafheid, vermelden
hier, als om stryd, de waardy van den Man, die zich verledigde, om voor zyne
Tydgenooten dezen Roman te ontwerpen en te beärbeiden.
Onze Lezeren met den hoofdinhoud van denzelven bekend te maaken, gedoogt
deszelfs kunstige samenstelling niet, dewyl de Historie zelve daarby of verliezen
zoude, of wy ons genoodzaakt zouden zien, door eene al te omslagtige schets, de
paalen van ons bestek te overschreeden. Wy zullen dus alleenlyk zeggen, dat de
Held dezer verdichte Geschiedenis een zeer beminnelyk Jongeling is, die zich in
onderscheidene toestanden, in meer dan ééne betrekking, en onder de verbazendste
lotwisselingen, op eene belangwekkende en voorbeeldige wyze gedraagt, en de
achting, zoo van vriend als vyand, door zyne edele hoedanigheden weet uit te
lokken. ‘Henry,’ dus zegt de Vertaalster in de Voorrede, ‘is geen Grandison, maar
ook geen Tom Jones: hy is niet zoo verre boven alle zwakheden als de eerste, en
op verre na niet zoo in de magt der driften als Tommy; maar hy is even beminnelyk,
en verdient oneindig meer onze achting. Onze meisjes zullen, zoo lang ze moed in
een' man beminnen, zeer met hem ingenomen zyn. De overige persoonen dienen
meest allen om het character van Henry te doen werken en doorschitteren.’ En een
weinig verder laat zy zich, over het geheele Werk,
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zeer juist, dus hooren: ‘Menschen die schriklyk veel werk hebben om Jacobus te
begrypen, als die groote vriend der deugd zegt; dat het geloof, zonder de werken,
dood is; zullen hier alles te wettisch, te werkheilig vinden. Zy, die gemakshalve liever
leeven zouden, zonder in God te gelooven, of zich weinig aan zyne wetten gelegen
laaten liggen, zullen hier te veel gedweep en dweepery in vinden; maar zy, die
hunne hoofdstudie van den mensch maaken, de vrienden der orde en deugd, zullen
hier veel vinden, 't welk hunnen aandacht aangenaam bezig houden, en hun hart
met gevoel vervullen zal.’
Met veel genoegen hebben wy de naïve en vernuftige Voorrede der Vertaalster
gelezen, waarïn zy hoofdzaaklyk sommige Boekbeoordeelaaren gispt, wegens
hunne liefdelooze en onbedachte uitspraak over geschriften, die, al voldoen dezelven
juist aan hunnen geoefenden smaak niet, echter voor de behoeften van veele min
gevorderde tydgenooten wel berekend zyn.
‘Het meest,’ (dus laat zy zich onder anderen uit) ‘waarover ik met de Recensenten
verschil, bestaat hierïn: zy verbeelden zich, dat men noch goed, noch nuttig schryft,
zo men niet voor hun en hunne Lezeren schryft; zy oordeelen over schriften,
opgesteld voor den land- en werkman, als een Fransche kok over den schotel van
een' arbeider zoude oordeelen: zy keuren af, dat men de pen opneemt, indien men
niets oplevert, dat voor geoefenden smaaklyk is. Is dit wel redelyker, dan dat men
zoude eischen, dat men op de weeklyksche markten niets bragt dan Ananassen,
de fynste tuinvruchten en groenten? dan keurig wild en gevogelte? dan dat men in
groote Steden niet duldde, dat 'er gaarkeukens en kleine kroegjens geöpend wierden;
maar alleen aanzienlyke logementen? dat de Regeering de brood- en koekenbakkers
hunnen winkel deedt sluiten, om niets dan banket en confituuren te laaten
verkoopen? dan dat men den smit wegjaagde, om den horologiemaaker in zyne
plaats te stellen.’ .....
En elders aldus:
‘Een ongeoefend leesächtig man noemt platte rymen, gedichten; voor hem zyn
zy het: hy wordt daardoor zoo geleerd, zoo gesticht, zoo vervrolykt, zoo in
verwondering weggerukt, als wy door den Sterrenhemel van van Alphen, de Odes
van Feith, of de Ossian, zoo onovertrefbaar schoon door van de Kasteele vertaald,
dat men het Engelsch moet kennen om die vertaaling te kunnen bewonderen! Geef
eene degelyke huisvrouw en moeder, uit deze classe, eene dankzegging voor
genooten spyzen, in vier regelen, waarïn hemel rymt op gewemel, en God rymt op
genot; en zy zal het een danklied noemen, dat haar zoo treft, als ons het gebed van
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Abadona in Klopstoks Messias. Geef haar een liedje, waarïn noch cadans, noch
versificatie, noch leiding is, maar dat fiks rymt, en waar in de overwinning eener
vroome ziel over eene zondige begeerte bezongen wordt, en dit zal haar Jerusalem
deliverata zyn. Geoefende verstanden, wier smaak zuiver is, slaan zoo een boekje
op, zien het in, leggen het weg, en zeggen: 't is goed; het voldoet aan het oogmerk;
maar 't is niet goed voor my, - en dit is de waarheid.’
Gaarne willen wy toestemmen, dat in deze Voorrede der geachte Vertaalster veel
waarheids opgesloten ligt; doch wy kunnen echter al het door haar gezegde, op
verre na, niet voor onze rekening neemen: en schoon dit verslag reeds te verre is
uitgedyd, om ons hieröver nader te verklaaren, of ons in byzonderheden in te laaten,
voegen wy hier alleenlyk by: dat (naar ons oordeel) de man, die, door zyne
geschriften, zynen ongeoefenden tydgenoot, op eene menschkundige wyze, allengs
tot verhevenere begrippen zoekt op te leiden, en deszelfs zedenlyken smaak
trapswyze te verfynen, door hem van lieverlede waardigere leesöefeningen voor te
disschen, meer by het menschdom verdient, dan hy, die door zyne werken, steeds
gewyzigd naar den traagen voortgang der algemeene volksverlichting, ja, wel de
geringe vatbaarheid eener eenvouwige volksmenigte streelt, doch tevens voor deze
den weg gesloten houdt, om zich boven het laage peil haarer gewoone kundigheden
te verheffen.

Het Leven van Jesus, voor Kinderen, in vyf Samenspraaken, door
G. van Alphen, Krankbezoeker. Te Thiel, by A.H. van Elten, 1799.
In 8vo. 42 bl.
Al wederom iets voor Kinderen. De Thielsche Krankbezoeker VAN ALPHEN heeft, in
vyf Samenspraaken, tusschen een Vader en Zoon, eene korte schets willen geeven
van het geheele leeven van Jesus. De eerste handelt van zyne kindsheid, de tweede
van zyn heilig leeven, de derde van zyne leer, de vierde van zyne wonderen, de
vyfde van zyne lotgevallen. Men mogt deze taak, tot zoodanig einde, nog wel
eenigzins anders uitgevoerd wenschen. Maar elk doet, wat hy kan. Wy pryzen 's
Mans welmeenende zucht, om voor de Kinderen der Hervormde Gemeente te Thiel
nuttig te weezen.
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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. VIIde Deel. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1799. In gr.
8vo. 333 bl.
Dit Zevende Deel des arbeids van den Hoogleeraar BONNET, over den Brief aan de
Hebreën, loopt alleen over het Tiende Hoofddeel van dien Brief. Van een Werk van
deezen aart een aaneengeschakeld bericht te geeven, is niet wel doenlyk, ten zy
men de kanttekeningen der paragraaphen wilde afschryven. Daarmede zoude den
Leezer geringen dienst geschieden, indien men hem niet meer zeide; en wilde men
van elke paragraaph een uittreksel geeven, hoeveel ruimte zoude men dan wel
noodig hebben? Evenwel zullen veelen waarschynelyk iets meer wenschen dan
eene bloote aankondiging. Wy zullen daarom by twee of drie plaatzen een weinig
stilstaan.
Ter gelegenheid van HEB. X:2, leezen wy, bl. 13. ‘Een conscientie der zonden te
hebben, betekent, overtuigd te zyn, of, dat de zonden niet vergeven, of, dat de
zonden, als nog, niet verzoend zyn.’ Of deeze bepaaling volkomen juist zy, is iets
dat wy nu niet willen onderzoeken: maar dit blykt 'er uit, dat, volgens des Schryvers
gevoelen, de zonden kunnen vergeven zyn, zodat de zondaar volkomen van alle
straf bevryd worde, en daarvan verzekering ontvange, zonder verzoend te zyn. Dit
erkent de Schryver, onmiddellyk na de aangehaalde woorden, uitdrukkelyk. En op
de volgende bladzyde leest men. ‘'Er bleef, ook by den gelovigen Israëliet, een
conscientie der zonden. Schoon bewust van zyne rechtvaardigmaking voor God,
moest hy echter zyn schuld, die hem volkomen vergeven was, als nog onverzoend,
aanmer-
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ken.’ Op bladz. 56, zegt de Schryver: ‘Hier [HEB. X:10] heeft de Apostel [van heiliging
spreekende] het oog op ... zulk eene afzondering en toewyding aan den Heere, die
ten gevolge heeft gemeenschap met God, en eeuwige zaligheid. En wat behoort
daar toe voor den gevallen mensch? Voor eerst, zyne schuld moet weggenomen,
zyne zonde moet verzoend zyn.’ Hieruit schynt te volgen, dat de geloovige Israëlieten,
niettegenstaande hunne rechtvaardiging en de verkregen vergiffenis van zonden,
geene gemeenschap met GOD hadden of konden hebben, voor de daadlyke
verzoening hunner zonden door den dood van CHRISTUS. Want op bladz. 15 leezen
wy: ‘Geene zonde wordt gerekend verzoend te zyn, dan, voor welke de straf
gedragen is, het zy door den mensch zelven, of door eenen anderen, in zyne plaats.’
- Hebben dan de godvruchtigen van oude tyden, heeft by voorb. ABRAHAM, de groote
Vader der geloovigen, geene gemeenschap met GOD gehad? De Schryver zelve
erkent [bl. 76], en hoe zoude hy het ontkennen? ‘Van ADAM tot op CHRISTUS, waren
'er ... menschen die geheiligd wierden, die deel hadden aan de volkomen vergeving
der zonden, en de vernieuwing des Heiligen Geests.’ De geleerde BONNET heeft
ook deeze zwaatigheid gevoeld, en tracht ze uit den wech te ruimen. Handelende
over vs. 18, zegt hy, bladz. 92: Vergeving van zonden ‘is, in het gemeen, die
richterlyke daad van God, waar door hy den zondaar vry verklaart van alle de
gevolgen zyner overtredingen, even als of hy nimmer zonde gedaan hadt ..... Nu
zegt de Apostel, waar zulk een vergeving is, daar is geen offerände meer voor de
zonde. - Hy wil zeggen, dan komt 'er geen offerände meer te pas.’ Hierop maakt hy
zich, bl. 95, deeze tegenwerping: ‘Is 'er geen offerände meer nodig, omdat 'er
vergeving is, dan volgt, dat 'er geen vergeving heeft plaats gehad, zoo lang 'er nog
een offerände voor de zonde nodig was:’ en dat gevolgelyk vóór het lyden van
CHRISTUS ‘geduurende een tydsverloop van vier duizend jaren ... geen waare
vergeving der zonden heeft plaats gehad.’ Hy erkent dat deeze bedenking zeer
natuurlyk is. Om ze te beantwoorden, toont hy vooreerst, bl. 96 env., dat ‘de
gelovigen, voor de komst van CHRISTUS in de we-
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reld, eene waare en volkomene vergeving van zonden gehad’ hebben. ‘Maar [bl.
99] dan blyft de tweede vraag ... hoe kan Paulus dan te kennen geven, dat de
vergeving eerst een gevolg is van Christus offerände? - Om hier op te antwoorden,
moeten wy aanmerken, dat 'er een tweeërlei vergeving .. is: de eene is personeel,
de andere raakt de gantsche Kerk, in haar geheel beschouwd: - De personele
vergeving ... is die daad van God, waar door hy verklaart, dat de zonde nimmer
strekken zal, om den mensch te veroordeelen, en hem uit te sluiten van de zaligheid.’
Na eenige bygevoegde aanmerkingen vervolgt de Schryver, bladz. 100: ‘Dat 'er
eene vergeving ... is, die hare betrekking heeft tot de gantsche Kerk, in haar geheel
beschouwd. - Deze bestaat in de verklaring van God, niet, dat 'er geen zonde zal
toegerekend worden; dat kon plaats hebben, al was de zonde nog niet daadlyk
verzoend; en heeft ook .... plaats gehad; maar .... dat 'er geen zonde meer is, die
de volkomen zaligheid der gantsche Kerk hinderen kan.’ Indien deeze verklaaring
de zaak voor den bescheiden Leezer duidelyker maakt, wenschen wy hem geluk
met een dieper doorzicht dan het onze is. Wel besteedt de Geleerde Schryver nog
eenige bladzyden aan dit onderwerp; maar te vergeefs hebben wy getracht de kracht
zyner redeneeringe te vatten. Altoos kwam in ons het denkbeeld op, dat de gantsche
Kerk, en de byzondere Persoonen, welke die Kerk uitmaaken, inderdaad een en
het zelfde zyn, en niet anders dan door denkbeeldige aftrekkinge van elkander
kunnen onderscheiden worden.
Men weet, dat de Uitleggers het geheel niet eens zyn omtrent de aanhaaling van
den XLsten Psalm, welke wy HEB. X:5 env. ontmoeten. Groote Geleerden
beschouwen dien Psalm als waarlyk Propheetisch, den Messias bedoelende, en
als zodanig door den Schryver van deezen Brief aangehaald. De beroemde J.D.
MICHAëLIS heeft, in zyn Critisches Collegium, alle zyne geleerdheid, alle synheid
van zyn vernuft, gebruikt om dit gevoelen te staaven; ja rekent, blykens den titel
van zyn werk, den gemelden Psalm onder de drie gewichtigsten raakende CHRISTUS.
- Andere groote Mannen, waaronder CALVINUS zelve, denken, dat door den Schryver
aan de Hebreën op Christus overgebragt wor-
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de hetgeen DAVID van zich zelven zegt, of, zo als STINSTRA het uitdrukt, in de Nareden
van het Eerste Deel zyner Oude Voorspellingen ... opgehelderd, dat het gebruik,
door den gemelden Schryver van deezen Psalm gemaakt, slegts eene woordlyke
overbrenging is van Davids uitdrukkingen, geenzins eene toepassing van Davids
zaakelyke meeninge. Van weerskanten zoude men een aantal van beroemde
naamen kunnen bybrengen. De Hoogleeraar voegt zich, bladz. 17, by hen, welken
den Psalm beschouwen als Propheetisch en metterdaad den Messias spreekende
invoerende. Of hy daarin gelyk hebbe, beslissen wy niet. Maar de redenen, welke
hy voor dat gevoelen inbrengt, schynen ons niet zeer overtuigende. In het voorbygaan
beroept hy zich op het gezach van PAULUS, dat is, van den Schryver aan de Hebreën.
Doch wat daarop kan geantwoord worden, is boven reeds aangestipt. - Dan zyne
voornaame reden is bevat in de volgende woorden op bladz. 18. ‘Hoe is het .. te
begrypen, dat deze Vorst [DAVID], die zoo zeer was ingenomen met de Mosaische
instellingen, en naderhand getoond heeft, hoe zeer hem de staatlyke vereering van
God, voornaamlyk met offeränden, ter harte ging, .... hier voor den Alwetenden zou
betuigen: Gy hebt geenen lust gehad aan slachtöffer en spysöffer, enz.’ - Hy werpt
zich hier wel sommige plaatzen der Schriftuure tegen, waarin het waarneemen van
Gods zedelyke geboden gesteld wordt boven de onderhouding der plechtige
instellingen, en tracht die tegenwerping te beantwoorden, door, bl. 20, te vraagen:
‘Was DAVID niet .. verpligt, den Heere offeränden toe te brengen? of, bevond hy zich
in het geval, dat hy, zulks willende doen, een uitdrukkelyk bevel van God zou
overtreden? gelyk het met SAUL was: of, .. eenige zedelyke pligten zou
veronagtzamen? waar op by den Propheet HOSEä gezien wordt.’ Noch het eene
noch het andere van deeze twee laatste stellingen, kan men antwoorden. Men kan
toestaan, dat DAVID zekerlyk verplicht was de Mosaische instellingen te onderhouden;
en evenwel kan men beweeren, dat hy van de meerdere voortreffelykheid der
zedelyke Wet duidelyk genoeg overtuigd was, klaar genoeg begreep, dat deezer
onderhouding voornaamelyk en in de eerste plaatze gevorderd wordt, om haar by
uitstek, vs. 9, het welbehaagen van God
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te noemen, en alle plechtige verrichtingen daar by als niet geëischt, met eene
dichterlyke vryheid, voor te stellen. Ik wil my hier niet beroepen op het zeggen van
God by JEREMIAS, H. VII: 22, of by ASAPH, Ps. L:8 env. Maar men leeze slechts
hetgeen DAVID zelve zingt, Ps. LI:18, 19. MICHAëLIS, die het in de hoofdzaak met
onzen Hoogleeraar eens is, schryft in zyn Crit. Colleg. S. 318. ‘Een Dichter, vooral
dan, wanneer hy door het onverwachte verwondering wil veroorzaaken, bindt zich
niet aan de beschroomde bepaalingen van den Kort-Begrip-Schryver, die by ieder
woord in vreeze is, dat men hem zoude kunnen verketteren. Hy spreekt stouter, en
wanneer alle Offeranden niet om haar zelfs wille zyn ingesteld, maar God onder
deeze beeldtenis iets edelers vorderde, waagt hy, zonder bedenken, de uitdrukking,
dat God ze nooit gevorderd heeft.’
Wy zouden hier nog iets kunnen aanmerken over hetgeen de Schryver zegt
aangaande Heb. X:26-29. Doch wy herinneren ons hetgeen wy reeds in de
Algemeene Vaderl. Letteroef. voor 1798, bl. 204 env. over Heb. VI:4-6 aangestipt
hebben. Des Schryvers uitlegging van beide plaatzen is op denzelfden leest
geschoeid, en onze aanmerkingen zouden dus hoofdzaaklyk dezelfde zyn.
Doorgaans beschouwt men de beide gemelde plaatzen als gelykluidende. Dan de
geleerde J.D. MICHAëLIS verklaart, hiervan niet volkomen overtuigd te zyn. ‘Ik vinde
hier niet duidelyk uitgedrukt,’ zegt hy by HEB. X:26, ‘dat de afvalligen voorheen zelven
Wonderen gezien, of buitengewoone gaaven van den H. Geest gehad hebben; ook
niet, dat het onmogelyk zy, hen weder tot Boete te vernieuwen: maar alleen, dat hy,
die van den Christelyken Godsdienst afvalt, geen ander Offer voor de zonde hebbe,
dewyl hy, naamelyk, het éénige Offer verlochent, hetgeen de zonde verzoenen
konde. Niets vindt men aangaande de onmogelykheid van dit versmaade Offer in
het toekomende weder aan te neemen.’
De Hooggeleerde BONNET is Academie-Prediker te Utrecht. Meermaalen hebben
wy gedacht, by het doorleezen van dit Werk: zoude, misschien, de Hoogleeraar ook
den geheelen Brief aan de Hebreën in zyne Predikatiën verhandeld hebben, en
daaruit deeze Verklaring zyn voortgekomen? Maar naauwlyks konden
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wy nalaaten deeze gissing geloof te geeven, wanneer wy bladz. 162 env. van dit
Zevende Deel lazen: (de Schryver handelt daar over HEB. X:24, 25.) ‘Wat zegt het,
op elkanderen acht nemen? Het woord, hier gebezigd, is ons reeds voorgekomen
HEBR. III:1 .... Het is zoo veel, als, de aandacht tot eenige zaak bepaalen, en met
behoorlyke oplettendheid daar omtrent verkeeren, om van dezelve eene
naauwkeurige en zekere kennis te verkrygen. - Op elkanderen acht nemen, zegt
dan, “naauwkeurig te letten op elkanders staat, omstandigheden,
gemoedsgesteldheid, gedrag en wandel.”’
‘Dan 'er is velerlei achtnemen op elkanderen, dat .... ten hoogsten veroordeeld
moet worden: omdat het beginzel niet deugt. - By velen is dat beginzel laakbare
nieuwsgierigheid. Deze menschen zyn gelyk aan de Atheniensers, welker dagelyks
werk was, wat nieuws te horen, en te zeggen. Ze zyn zeer begeerig om te weten,
wat 'er by anderen omgaat .... Vooräl, maken ze, gelyk iemand wel gezegd heeft,
van hun geheugen, als een riool, waar in alle vuiligheden van den naasten als
byeenverzameld worden; en wel, om dezelve tot kennis van anderen te brengen.
Schandelyke menschen. ... - By sommigen ontstaat zulk een acht nemen uit nog
bozer beginzel: kwaadäartige nydigheid. Ze kennen hunne eigene zwakheden en
misslagen; en zien, met leedwezen, dat anderen ... aan hun gelyk, of wel boven
hen zyn: dit is, by hen, een oorzaak van kwelling en verdriet. Geen beter middel,
om dat ... te verzetten, dan naauwkeurig te letten op de zwakheden en misslagen
van zulken, die zy benyden, om zich daar mede te troosten, of .... daar van, by
anderen, gebruik te maken. Zoo verre wy aan dit kwaad mogten schuldig staan,
moeten wy ons zelven versoeien. ... - Nog verder gaat het, wanneer men, eeniglyk
uit een beginzel van boosheid, acht geeft op anderen, en wel, om hen ongelukkig
te maken. 't Is daaröm, dat men hunne onschuldigste bedryven ... in een verkeerd
licht stelt, hunne gebreken ... verzwaart, en ... schandelyke leugens versiert [verziert]
... om hen aan kwaadaartige lasterzucht ten prooi te geven.
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Elk, die eerbied heeft voor dezen betaamlyken regel, 't gene gy wilt, dat u de
menschen doen, doet hun ook alzoo, zal van zulk een zoortgelyk acht nemen op
elkander een grouwel hebben. .... Zegt men 't kan echter van eenig nut wezen. - Ik
sta toe, dat, onder de Godlyke toelating en hoog bestuur, het zondig bestaan en
bedryf van den een, tegen den anderen, een goed gevolg kan hebben ... - Maar dit
einde, 't welk de nieuwsgierige, de nydige, of boosaartige waarnemer ook niet
bedoelt, maakt zyn gedrag geenzins verschoonlyk; kwaad blyft altoos kwaad, al
hadden wy 'er zelfs een goed einde mede voor. De Apostel leert ons, rom. III, dat
der zulker verdoemnis regtvaardig is, die dezen godlozen regel volgen, laat ons het
kwaad doen, op dat 'er het goede uit voortkome.’
Op deezen trant vaart de Schryver nog eenigen tyd voort, en handelt vervolgens,
bladz. 167 env., over de volgende vraagen: ‘Wat verstaat de Apostel door liefde,
en goede werken? Wat is de opscherping der liefde, en der goede werken? Hoe
kan het acht nemen op elkanderen een geschikt middel daar toe zyn?’
Wy kunnen ons vergissen, maar houden niet onwaarschynelyk, dat de
Hoogleeraar, hetgeen hy voor deezen aan eene bepaalde vergadering mondeling
had voorgedragen, onder eene andere gedaante, maar waarin hierendaar nog
trekken der voorige zyn overgebleven, tot bewerking van een uitgebreider nut heeft
willen aanwenden: en dat hy daarmede veel nut doen moge, wenschen wy hartlyk.

Johannes Jacobus Metelerkamp, Dissertatio exegetico-Theologica,
continens vestigia doctrinae de immortalitate animorum in Libris
Vet. Instrumenti obvia. Harderovici, apud E. Tyhoff, 1799. In 8vo.
m.f. 136 pagg.
Het is ongetwyfeld eene der grootste verdiensten van den Insteller van den
Christelyken Godsdienst, en van deszelfs Afgezanten, dat zy de verwachting van
een toekomend leeven buiten alle bedenking gesteld, en in
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het allerheerlykst licht geplaatst hebben. Nogthans was de Leer der Onsterflykheid,
in vroegere tyden, zoo ver af van onbekend te weezen, dat zy, integendeel, by alle
eenigzins beschaafde Volken, waarvan men kennis draagt, van de oudste tyden af,
of stellig aangenomen, of ten minsten een voorwerp van bespiegeling en hoop
schynt geweest te zyn.
Des te vreemder is 't verschynsel, dat men in de oude Godsdienstboeken der
Jooden, die men niet zonder grond vooronderstelt, door bovennatuurlyke
tusschenkomsten der Voorzienigheid in de waereld gekomen te zyn, of althans de
voornaamste gronden van een Godsdienst, door Gods byzonder bestuur en
uitdrukkelyken wil aan de menschen geopenbaard, in zich te bevatten; dat, zeggen
wy, in deze oude Godsdienstboeken der Jooden, zoo weinig melding gemaakt wordt
van den toekomenden staat der menschen na den dood. Sommigen, anders niet
onverschillig omtrent de hooge waarde van 't Godsdienstig onderwys, daarin vervat,
zyn zelfs van oordeel geweest, dat 'er naauwlyks iets van die natuur in deze Schriften
is te vinden, en het ontbreekt in onze tyden niet aan geachte mannen, die aan dit
gevoelen een hoogen graad van waarschynelykheid bygezet hebben, door een
nader en naauwkeurig onderzoek van den waaren zin van alle gezegden, waarop
men zich dus verre, tot staaving van 't tegenovergesteld gevoelen, heeft beroepen.
De Eerw. METELERKAMP heeft dan, in dit Academisch strydschrift, ter verkryging van
de doctoraale waardigheid, geen weinig beduidende taak op zig genomen. Hy maakt
daarin opzetlyk zyn werk, om de voetstappen van zoodanige verwachting, die hy
vaststelt, dat in de Schriften des O.V. voorhanden zyn, na te spooren, en in 't regte
licht te plaatzen.
In het eerste gedeelte dezer Verhandeling worden de gewoonlyk bygebragte
plaatzen, die daarop zien zullen, tot zekere hoofdclassen gebragt, en daarover nog
al eenig licht verspreid. Nieuwe gedachten van eenig belang moet men 'er juist niet
in zoeken. Men vindt hier echter veel byeen versameld uit geachte Schryvers, die
over dit onderwerp opzetlyk gehandeld, of althans over deze en gene plaatzen,
ginds en elders, goede aanmerkingen geleeverd hebben. Vervolgends wordt, in het
tweede deel, al 't geen men meent, in deze plaat-
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zen, tot staaving van de Leer der Onsterflykheid te behooren, als een geheel
beschouwd, en tot eenige hoofdpunten gebragt, met aanwyzing van den oorsprong
en de voortplanting derzelve, en van de redenen, waarom 'er in de Schriften des
O.V., overeenkomstig derzelver eigen aart en doel, niet meerdere en duidelykere
voetstappen van te ontdekken zyn.
Wy hebben deze Academische Verhandeling met genoegen geleezen, en
wenschen de Harderwyksche Hoogleeraaren geluk met zulken Leerling, die van
hunne voorlichting en leiding met zoo veel verstand heeft weeten gebruik te maaken,
tot vervaardiging van een zoo welgeregeld opstel, dat allerwege getuigenis draagt
van de belezenheid en meer dan gemeene ervarenheid des Schryvers, waarvan
wy ons, zoo hy op dien voet, met een weinig minder schroomvalligheid en
ingenoomenheid voor deze en gene verjaarde begrippen, voortwerkt, veel goeds
durven belooven.

De drie Wee-Bazuinen; van welken de eerste en tweede reeds
voorby; en de derde nu is begonnen, onder welke de zeven Fiolen
van de wrake Gods worden uitgegoten op de aarde: zynde de
inhoud van twee Leerredenen, gedaan binnen Londen, enz. den 3
en 24 February 1793, door Elhanan Winchester. Uit het Engelsch
vertaald. Te Amsteldam, by J.A. Swalm. In gr. 8vo. 117 bl.
Dat de Eerw. WINCHESTER geenzins de regte man is, om de Profetische Schriften,
naar derzelver eigen aart en verheeven doel, uit te leggen, is ons, by de aankondiging
(*)
van 's Mans geschryf tegen Paine , reeds gebleken. Men had daarom, onzes
oordeels, deze twee Leerredenen, over de drie Wee-Bazuinen van het Boek der
Openbaaringe, aan den Apostel Johannes doorgaands toegeschreven, zonder
merkelyk nadeel voor de Maatschappy der Christenen, wel onvertaald kunnen laaten
blyven.
De eerste Leerrede handelt over gebeurde zaaken, die men, daartoe lust
hebbende, hier niet onaartig met

(*)

Letteroef. 1800, bl. 103.
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de afbeeldingen Openb. IX, X, XI, kan vergeleeken vinden. Eerst komt Mahomet,
met zynen geheelen Saraceenschen aanhang, en de verbaazende voortgangen
van den Mahomedaanschen Godsdienst, van de zevende tot de elfde eeuw, als
bedoeld door het eerste Wee, onder de vyfde Bazuin, te voorschyn. Van het tweede
Wee, onder de zesde Bazuin, worden alleen eenige voornaame gebeurtenissen
aangewezen, die plaats hebben moesten by deszelfs aanvang, en één by 't einde,
om aan te toonen, dat ook dit tweede Wee voorby is. Het geluid der zesde Bazuin
zal al reeds, omtrent van den jaare 1281 tot het jaar 1793 toe, gehoord zyn. 'Er
wordt eerst verslag gedaan van de verschrikkelyke verwoestingen, wyd en zyd
aangericht door Othomannische legers, en vervolgends van de groote omwenteling
in Vrankryk, voorheen een der sterkste steunpilaaren van den pauslyken eerdienst.
Met deze verbaazende gebeurtenis, die dit tydperk met de grootste juistheid
kenmerkt, is het tweede Wee ten einde geloopen, en de zesde Bazuin geheel
opgehouden. En nu begon aanstonds, zonder tusschenpoos, het derde Wee, onder
de zevende Bazuin, welk met de geheele vernieling van het beest, de vernietiging
van de Pausselyke macht, zal vervuld zyn. Hierover handelt de tweede Leerrede,
waarin de voorspelling omtrent de zevende Bazuin, Openb. XI: 15-18, vergeleken
wordt met de beschryving van de uitgieting der Fioolen, in het zestiende Hoofdstuk.
(*)
Alle beroeringen en omkeeringen, die, met de uitgieting der eerste Fiool, in 1793
zyn aangevangen, en byzonder tot straf zouden dienen voor de menschen, die het
merkteeken des beestes hadden, en die zyn beeld aanbaden, moeten eindelyk
uitloopen in den ondergang van 't Pausselyk gezag, eerst in Vrankryk, de
Nederlanden en Duitschland, vervolgends in Spanje, Portugal, op de Eilanden, en
dat gedeelte van Italie, dat aan de zee grenst, en eindelyk zelfs binnen Rome. Het
Opperhoofd der Roomsche Kerk zal niet langer regeeren; zyne macht en zelfs zyn
naam zal verdelgd worden. Daarna zal de Stad Rome ingenomen, uitgeplunderd,
met vuur verbrand, en voor altoos onbewoonbaar gemaakt wor-

(*)

In dat jaar zyn deze Leerredenen uitgesprooken.
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den. Dan zullen ook de Mahomedaansche machten aan de beurt zyn. Het geheele
Turksche Ryk zal dermaate verzwakt, verminderd en verlaagd worden, dat het
Christendom 'er niets meer van zal te duchten hebben. Eindelyk zullen alle
overgebleevene vyanden van het Koningryk van Christus, zoo wel Heidensche als
Roomsche en Mahomedaansche, geheel uitgeroeid, en alzoo de weg gebaand
worden tot een allerheerlyksten Kerkstaat, wanneer de verheerlykte Verlosser zelf
in persoon op aarde verschynen, en in zyne waare grootheid, duizend jaaren lang,
zal erkend worden over de gantsche aarde. Over dit duizendjaarig Ryk worden ons
hier ook nog veele byzonderheden gezegd, alles op grond van aangenomen
vooronderstellingen, over den zin en meening van duistere voorstellingen, en
geheimzinnige beelden in het Boek der Openbaaringe, waarvan het niet moeilyk
zou vallen te bewyzen, dat ze even los en willekeurig zyn, als alle anderen, die men
van tyd tot tyd heeft zien te berde brengen.

Verdediging van den Bybel tegen de bedenkingen van één van
deszelfs hedendaagsche Bestryderen, in een reeks van Brieven,
geschreven door R. Watson, Bisschop van Landaff en Hoogleeraar
der Godgeleerdheid aan de Hoge Schole te Cambridge. Naar de
zevende Uitgave uit het Engelsch vertaald. Te Rotterdam, by N.
Cornel, 1799. In gr. 8vo. 208 bl.
't Moge anders zonderling schynen, met de wederlegging van een buitenlandsch
Schrift, eer 'er nog eene overzetting van 't oorspronglyk Werk, in de Nederlandsche
taal, voorhanden is, te voorschyn te komen, de Vertaaler van deze wel doordachte
Brieven aan Paine zal weinig tot verschooning noodig hebben, over de
gemeenmaaking van deze altoos leezenswaardige Verdediging van den Bybel, die
zoo regt geschikt is, om het verlangen naar een tweede Stukjen van de beruchte
Eeuw der Rede, zoo het anders iemand, die nog niet verzadigd ware van het
voorgaande, mogt bekruipen, merkelyk te verminderen, of wel geheel te doen
ophouden.
De beroemde Hoogleeraar WATSON, die zich reeds lang, als een doorkundig en
yverig voorstander van de
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(*)

zaak des Christendoms, heeft leeren kennen , heeft in dit Werkjen, waarvan binnen
den tyd van twee jaaren zeven uitgaven, en ook eene Hoogduitsche vertaaling, zyn
in 't licht verscheenen, de wigtigste zwaarigheden, welke Paine tegen den Bybel,
als eene Goddelyke Openbaring, in het algemeen, en tegen de echtheid en
geloofwaardigheid van alle bybelboeken in het byzonder, geöpperd heeft, en welker
meerendeel de tegenwerpingen der Deïsten zyn, in eene geregelde orde, zoo veel
het geschrift van Paine toeliet, uit één gezet en opgelost, op eene wyze, die 's Mans
verstand en hart eer aandoet. De beäntwoording der ingebragte tegenbedenkingen
is kort, klaar en nadrukkelyk. Alles dient ter zaake, en wordt op een ernstigen toon,
doch overal met gepaste bescheidenheid, behandeld.
Zie hier, tot eene proeve van den schryftrant, het begin van den eersten en laatsten
Brief. De eerste vangt dus aan: ‘Onlangs is my een boek van u in handen gekomen,
het welk ten opschrift heeft: de Eeuw der Rede, twede Stuk, zynde ene nasporing
van ware en fabelachtige Godgeleerdheid; en ik oordele het niet onbestaanbaar
met mynen stand noch met de plichten, die ik aan de maatschappy verschuldigd
ben, u en het publiek met enige aanmerkingen op een zo buitengewoon geschrift
lastig te vallen. Buitengewoon noem ik hetzelve, niet uit hoofde van de nieuwe
tegenwerpselen, welke gy tegen den geopenbaarden Godsdienst hebt te berde
gebracht, want in dezelve vinde ik weinig of niets nieuws; maar uit hoofde van den
yver, waarmede gy arbeidt, om uwe gevoelens te verspreiden, en uit hoofde van
het zelfsvertrouwen, waarmede gy uwe denkwyze voor waarheid houdt. Gy merkt
hier uit, dat ik u ten aanzien van uwe oprechtheid niet verdenke, hoezeer ik ook uwe
wysheid, in op zodanig ene wyze over zodanig een onderwerp te schryven, moge
in twyfel trekken: ook ben ik niet onwillig om te erkennen, dat gy ene groote
zeggenskracht en veel scherpzinnigheid in het onderzoeken bezit, hoewel men het
my niet ten kwade duiden moet,

(*)

In een uitmuntend Werkjen, by den Drukker deezes, YNTEMA, vóór eenige jaaren uitgegeven,
getiteld: Brieven tot Verdeediging van de Voortplanting des Christlyken Godsdiensts.
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wanneer ik my beklage, dat deze begaafdheden niet op ene voor het menschdom
nuttiger en voor u zelven meer achtbare wyze zyn aangewend geworden.
Ik maak een aanvang met de inleiding van uw boek. In dezelve zegt gy, dat gy
reeds lang voornemens waart uwe denkwyze over Godsdienst openlyk in het licht
te geeven, maar dat gy dit eigenlyk bewaard had voor enen meer gevorderden
ouderdom. - Ik hoop niet, dat 'er zich liefdeloosheid onder menge, wanneer ik zeg,
dat het voor de Christenheid gelukkig zou geweest zyn, zo uw leeftyd ware voleind
geweest, voor dat gy uw voornemen volbracht hadder. - Met het vervullen van uw
oogmerk zult gy het geloof van duizenden op losse schroeven gezet, aan het hart
van deugdzame lydenden alle hunne troostryke overtuiging van ene toekomstige
vergelding ontroofd, in het gemoed van booswichten alle hunne vrees voor
aanstaande straf vernietigd, aan de overheersching van elke drift den teugel gevierd,
en daardoor medegewerkt hebben, zowel tot de invoering van ene algemene
onveiligheid, als tot het ongeluk van byzondere personen, welke beiden het
zedenbederf gewoonlyk en meestal noodzakelyk vergezellen.
Niemand kan over den Priesterbiecht en daarop volgende vergiffenis van zonden,
zo als ze in de Roomsche kerk plaats hebben, ongunstiger denken, dan ik doe;
echter kan ik my niet overreden om met u dezelve te houden voor de oorzaken van
de slachtingen, die de Guillotine heeft aangericht. Tot het bedryven van alle soorten
van euveldaden waren de gemoederen der menschen voorbereid, niet, zo als gy
veronderstelt, door deze of gene leerstukken van de Roomsche kerk, maar juist
door dat zy dien Godsdienst niet volkomen geloofden. Wat heeft dan de maatschappy
niet te wachten van de genen, die de beginselen van uw boek zullen inzuigen.
Ene koorts, welke gy zelf en allen, die by u waren, verwachtten, dat een eind van
uw leven zou maken, herinnerde u met vernieuwde zelfvoldoening, dat gy de Eeuw
der Rede geschreven had; en gy weet dus, zegt gy, by eigen ervaring, dat uwe
beginselen den toets van het gewisse doorstaan. Ik laat deze verklaring gelden voor
een bewys van de op-
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rechtheid uwer overtuiging, maar ik kan dit niet houden voor een bewys van de
waarheid uwer grondbeginselen.’
De laatste wordt dus begonnen: ‘Op het overig gedeelte van uw werk kan nauwlyks
enige aanmerking vallen. Het bestaat voornamelyk uit onbewezene stellingen,
beledigende uitdrukkingen, lage beschimpingen, woordenstryd, ongodlyk ydelroepen,
(*)
en tegenstellingen der valschelyk genaamde wetenschap . Het doet my leed, my,
ten einde aan het onderwerp recht te doen, in de noodzakelykheid te zien om zulk
ene harde taal te voeren; en ben 'er in waarheid bedroefd over, dat uw geest, ten
aanzien van alles wat den geopenbaarden Godsdienst betreft, ik weet niet
waarvandaan, ene verkeerde wending gekregen heeft. Gy zyt tot wat beters in staat,
want 'er is ene wysgerige verhevenheid in sommigen van uwe denkbeelden, wanneer
gy spreekt van het Opperwezen, als den Schepper van het Heelal. Doch op dat gy
my niet van minachting jegens u zoudt beschuldigen, wanneer ik enig gedeelte van
uw werk, zonder op hetzelve byzondere acht te slaan, voorbyging, zal ik u volgen
in het geen gy het besluit van uw boek noemt.’

Vade-Mecum Medicum, &c. Auctore Gulielmo Tazewell. Dat is
Geneeskundig Zakboekje van Willem Tazewel, enz. Te Leyden, by
A. en J. Honkoop, 1800. In 8vo. 198 bl.
De Heer TAZEWEL, Lid van verscheidene geleerde Genootschappen, heeft dit Werkje
in het licht gegeeven, om te strekken tot een Handboekje voor jonge Geneesheeren.
Hetzelve schynt een goeden aftrek gehad te hebben, dewyl deeze Leydsche uitgave
een herdruk is van de tweede Paryssche uitgave. Het Werkje kan ook met nut tot
het oogmerk, waar mede het is in het licht gegeeven, dienen. Vooraan vindt men
de beknopte ziektekundige bepaalingen van Cullen, die waarlyk zeer geschikt zyn,
om in weinig woorden een goed denkbeeld te geeven aangaande den

(*)

1 Tim. VI:30.
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aard en het onderscheid van de meeste ziekten. Hierop volgt eene beknopte
Apotheek, in welke de voornaamste middelen, zo de enkelvoudige als de
zamengestelde, naauwkeurig worden opgenoemd: terwyl men onder de laatste ook
nog al byzondere dingen vermeld vindt, die niet overal voorkomen. Ten opzichte
der Chemische middelen heeft de Schryver verkoozen gebruik te maaken van de
konsttermen der nieuwere Scheidkundigen. En dewyl dezelve niet even verstaanbaar
zyn voor allen, heeft hy 'er eene lyst bygevoegd, op welke de nieuwe benaamingen
tegen over de oude zyn geplaatst. Achter de Apotheek volgt eene dubbele Tafel,
strekkende ter bepaaling van de giften der middelen: naamelyk eerst in eene
alphabetische, en vervolgens in eene geneeskundige orde, uit welke men dus met
een opslag van het oog de voornaamste middelen en derzelver giften kan vinden,
die in eene bepaalde ongesteldheid te pas komen. Waar op eindelyk volgt eene
verzameling van zeer eenvoudige en werkzaame voorschriften, in eene gelykzoortige
orde geplaatst; wordende alles beslooten met een Etymologisch Register. Wy
twyffelen niet, of dit nuttig Werkje zal ook hier, gelyk elders, een goeden opgang
maaken.

Nieuwe Scheikundige Bibliotheek. 6de Stuk. Te Amsterdam, by
de Wed. J. Dóll en Zoonen, 1799. In gr. 8vo. 106 bl.
Behalven eenige uittrekzels uit buitenlandsche Scheikundige Schriften, en het nader
bericht van Directeuren van 't Bataafschap Genootschap te Rotterdam, omtrent het
bericht van den Heer van Hussem, aangaande de zuivering van bedorven water,
komt in dit Stukje voor, eene belangryke Verhandeling van den Heer C.G. ONTYD,
over de werking en het nut van onderscheiden Zuuren, en vooral van het verdund
Salpeterzuur, in de geneezing der Venusziekte. Naauwelyks hadden de
Lavoisieriaansche ontdekkingen een nieuw licht verspreid over de Scheikunde, en
de bewonderenswaardige eigenschappen van het Zuurmaakend be-
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ginzel (Oxygène) leeren kennen, of men trachtte daar van ook gebruik te maaken
in de Geneeskunde, en zo wel de bronnen van veele ziekten, als de werking van
veele geneesmiddelen, te verklaaren, uit eene wegneeming of toevoeging van
genoemde beginzel van of tot de vaste deelen en de vochten des menschelyken
lichaams. Daar nu tot hier toe niemand reden had kunnen geeven van de werking
der Kwikbereidingen in de Venusziekte, en deeze middelen meestal als Oxydes, of
overzuurde zelfstandigheden, konden worden beschouwd, kwam men op het
denkbeeld, dat in deeze ziekte eene vermindering van het Zuurmaakend beginzel
plaats had, en dat de geneezing een gevolg was van de ontwikkeling des
Zuurmaakenden beginzels der Kwikbereidingen, en van deszelfs toevoeging tot de
vaste deelen des Lyders.
Was nu deeze onderstelling waar, zo moest daar uit natuurlyk volgen, dat de
Zuuren, die een grooten overvloed van dit beginzel bezitten, gelyk Salpeterzuur,
Overzuurd Zoutzuur, enz. dezelfde of nog wel eene meerdere werking, tegen deeze
verschrikkelyke kwaale, moesten doen, als de Kwikmiddelen. Ras wierden ten dien
einde alomme een aantal proeven aangesteld, uit welke ook bleek, dat verscheidene
Venerische toevallen, vooral door het Salpeterzuur, gelukkig waren geneezen.
Thans liepen de liefhebbers van nieuwigheden geheel en al met hunne Zuuren in
de hoogte, zo dat zelfs de Heer Cruicksank zich vleide, dat men, met geduurende
eenige dagen rykelyk Citroenen, Oranje- en Chinasappelen te eeten, de
verschrikkelyke Venuskwaal, in den beginne, zou kunnen stuiten. Ondertusschen
heeft de Heer ONTYD, na alles naauwkeurig onderzocht te hebben, zeer voldoende
beweezen, dat de Zuuren en de middelzoutige overzuurde zelfstandigheden, met
welke men zich vleide de voornoemde kwaal te zullen kunnen geneezen, over het
geheel, onvoldoende, en dat zommige derzelve, by voorbeeld het Overzuurd
Zoutzuur, gevaarlyke middelen zyn, die het geheele lichaam in een staat van
ontsteeking brengen; dat voorts wel het Salpeterzuur in zommige gevallen van
dienst is geweest, doch geenzins algemeen en zeker, ja dat het byna nooit een
waar
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Venerisch toeval heeft kunnen geneezen, zo niet vooraf Kwikmiddelen waren
toegediend geweest.
Hier uit volgt echter geenzins, dat het Salpeterzuur, in de behandeling deezer
vuile ziekte, van geen wezendlyken dienst zy. De Schryver bepaalt integendeel drie
gevallen, in welke men met goed gevolg van dit Zuur in de Venuskwaalen gebruik
kan maaken, en wel:
o

1 . By Lyders, wier gestel, door kwylkuuren, stoovingen, of het onverstandig
misbruik van Kwikmiddelen, geweldig verzwakt is. Het herstelt alsdan de kragten,
en stelt den Lyder in staat om naderhand de Kwikmiddelen weder te kunnen
verdraagen.
o

2 . By persoonen, die natuurlyk tot Klierziekten geneigd zyn; naardien de
Kwikmiddelen, by zodanige Lyders, de Klierziekten dikwyls in werking brengen,
zomwylen zelfs met een doodelyke uitkomst. Het Salpeterzuur herstelt, door zyn
versterkend vermogen, deeze wanordes, en stelt de Lyders in staat, om vervolgens
wederom het noodige Kwik ter geneezing te kunnen verdraagen.
o

3 . Het Salpeterzuur is insgelyks van eene groote nuttigheid, wanneer
scorbutische, of zwakke en aan zenuwtrekkingen onderheevige Lyders door
Venusziekte worden aangedaan. Zodanige Lyders kunnen immers de Kwikmiddelen
niet verdraagen, maar verliezen zelfs meermaalen het leven, door de toevallen,
welke by hun zodanige middelen verwekken. Het versterkend Salpeterzuur is hier
van het grootste nut; het verbetert der Lyderen gestel, vermeerdert hunne kragten,
en is dus een der beste voorbereidende middelen tot het aanwenden der
Kwikbereidingen.

Geschiedenis van de Kristlyke Kerk, in de Achttiende Eeuw. Door
A. Ypey, Lid van het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen
te Vlissingen, Predikant te Ethen in het Land van Heusden, en
beroepen tot Hoogleeraar in de Kerklyke Geschiedenisse aan de
Hooge School te Harderwyk. IIde Deel. Te Utrecht, by W. van
Yzerworst, 1799. In gr. 8vo. 375 bl.
Onder de gebreken, onzes oordeels, in den anders pryzenswaardigen arbeid van
den Kerkleeraar YPEY,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

194
(dien wy met zyne beroeping tot Hoogleeraar in het vak, waar hy juist t'huis hoort,
(*)
geluk wenschen,) telden wy de breedspraakigheid . Wy zien, met genoegen, dat
hy voorneemens is, om, in het bearbeiden deezer Geschiedenis, zyn plan merkelyk
in te korten, en zich voortaan op de kortheid, zo veel mogelyk is, toe te leggen.
Waarheid is het, dat wy, overeenkomstig met zyn zeggen, die kortheid allendeels
niet ontdekken in de Geschiedenis der Fransche Deïsten, dewyl die reeds eenigen
tyd hadt afgewerkt gelegen; dan, in volgende Stukken des derden Deels, en zo
voorts, hoopt hy aan dit verlangen en aan zyne belofte te beantwoorden. Wy twyfelen
hier niet aan; doch kunnen onzen wensch niet verbergen, dat hy, ter bekortinge,
ook minder of korter uitweidingen, gepaard met uitroepingen, maake; waar van wy,
ook in dit Deel, veele voorbeelden ontmoet hebben.
Dan, laaten wy voortgaan om verslag van dit Deel te doen. 't Zelve vangt aan met
eene korte en zeer gepaste Inleiding tot de Geschiedenis van het Deïsme in ons
Vaderland. Eerst behandelt hy de Geschiedenis der grove Deïsten in ons Vaderland.
Hier vinden wy vermeld HATSVELD, een Saxisch Edelman; JAN VAN DER VEEN: onder
de min buitenspoorige komt een breed berigt van PIERRE BAYLE voor; een Man, van
wien, te midden van veel ten zynen bezwaare, veel tot zyn lof te zeggen valt, gelyk
dit beide hier ook geschiedt. YPEY schynt de laatste uitgave van BAYLE's Dictionnaire,
dat Meesterstuk, niet gekend te hebben: want in onze Hollandsche Uitgave van den
Jaare 1740 is het veel gerugts maakend Artykel DAVID wel niet in den Text ingelascht,
maar, zo als het oorspronglyk geschreeven was, achter aan het tweede Deel
gevoegd. - Het berigt wegens SIMON TISSOT DE PATOT is, by gebrek van bescheiden,
niet zeer volledig. Schoon het getal der Deïstische Schryveren hier te Lande klein
moge weezen, is egter het getal der Deïsten groot. Zy maaken evenwel geen
Genootschap uit. 't Geen gezegd wordt te Zutphen heden ten dage bestaan te
hebben, wordt door den Schryver wedersprooken.

(*)

Zie onze Alg. Vad. Letteroef. voor 1798, bl. 352, en voor 1799, bl. 72 en 119.
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't Heeft hier niet ontbrooken aan Antideïstische Schriften. YPEY vermeldt hier J.
BERNARD, H. LUSSING, J. VAN NUYS KLINKENBERG, J.M. HOFFMAN, Y. VAN HAMELSVELD,
J. CLAASSEN, LEVADE.
Met lof gewaagt onze Schryver van de Instituuten, hier te Lande, tot bestryding
des Ongeloofs; als dat te Rotterdam van WALTER SENSERFF; doch dit heeft tot nog
toe zich bepaalt by het doen van Leerredenen, waar van 'er geene uitgegeeven zyn
- dat van JAN STOLP te Leyden, en van het Godgeleerd Genootschap des
Haarlemschen Instituuts van PIETER TEYLER VAN DER HULST: twee Instituuten, die
grooten roem hebben by binnen- en buitenlanderen, door de in druk uitgegeevene
Antwoorden op de Prysvraagen, van tyd tot tyd uitgeschreeven. Eene breedere
vermelding van deeze twee laatstgemelde Stichtingen zou in dit Werk wel gevoegd
hebben; niet zo zeer voor de Vaderlanders, want by deezen zyn ze bekend; maar
voor Buitenlanders, die hier, als de geschikte plaats, des verslag verwagten en
geene enkele overwyzing. Billyk zyn de klagten geweest over de kostbaarheid der
Werken van TEYLER'S Genootschap; doch, behalven dat de Verhandelingen niet
geschikt zyn voor den zogenaamden Gemeenen Man, verwondert het ons, dat de
Schryver, by het herhaalen van die oude klagt voor onbemiddelde Lieden van
Letteren, onkundig schynt van de edelmoedige pooging der Bestuurderen van
TEYLER'S Naalaatenschap, die den prys zo laag gesteld hebben, dat het Werk voor
(*)
zeer verkrygbaar mag gerekend worden . - De rede, waarom wy hier geen byzonder
verslag van het Haagsche Godsdienst-Genootschap aantreffen, is voldoende
opgegeeven.
Leeverde ons Vaderland geen grooten Voorraad op van Deïsten; een Heirleger
komt uit Duitschland te voorschyn. De Oorzaaken en Byoorzaaken van die
veelvuldigheid worden in 't breede vermeld, en inzonderheid aangetoond, hoe de
loop der Wysbegeerte aldaar hier toe veelvuldige aanleiding gaf. Kant's Wys-

(*)

In onze Alg. Vaderl. Letteroef. voor 1799, bl. 493, hebben wy die zeer goedkoope aanbieding
der voorige Deelen, en den laagen prys der volgenden, opgegeeven uit de Kunst- en
Letterbode, IX D. bl. 192.
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begeerte komt hier in geen gunstigen dag te vooren; en de Nieuwe Hervormers in
een nog slegter: terwyl ook het Piëtismus als een voornaame oorzaak wordt
bygebragt. - De grove Deïsten in Duitschland worden wydloopig beschreeven. Groot is de lyst der min buitenspoorige Deïsten. Schryvers van dien stempel, met
naame LESSING en BAHRDT, aangetoogen en ontmaskerd hebbende, spreekt hy van
veele ongenoemde Deïsten.
Wanneer onze Geschiedschryver, eenen aanvang met deeze laatstgemelden
maakende, schryft: ‘Die geenen, welker Godonteerende gevoelens wy nu nog wilden
opzamelen, hebben hunne schriften in de waereld gestooten, als uit eenen donkeren
hoek, en zonder hunnen naam daar by te zetten. Waarom hebben zy de vergiftige
vruchten van hun verwilderd brein en bedorven hart, in volle manden, openlyk te
markt doen komen, zonder dat men weet, door welken zy daar zyn aangevoerd?
Om dat zy wel wisten, dat die vruchten vergiftig waren; hun eigen geweeten, hoe
zeer ook verzwakt door weelde, moest hen daar van by wylen overtuigen; en nooit
schynt dat geweeten door de zwymeldranken van zedeloosheid dermaate bedwelmd
te zyn geworden, dat het de eergierigheid afschudden wilde. Zy snorkten wel, onder
het omgehangen masker der verlichting, op hunne edele oogmerken, op hunne
inzichten in de waarheid, op hun ontdekken van Priesterlisten, op hun verbryzelen
van Kerkketenen, op hun herstellen van waare Godsdienstige Vryheid. Maar zy
wachtten zich wel, om in hunne egte gedaante te voorschyn te treeden, zich aan
persoonlyke tegenspraak bloot te stellen, en zich openlyk te verdeedigen;’ - wanneer
hy dit schryft, zeg ik, heeft hy zeker de reden der Naamsagterhouding van eenigen
getroffen; doch wie haalt zich niet voor den geest andere redenen, die hier toe
aanleiding gaven?
Zo geheel verborgen werkten alle Deïsten in Duitschland niet; ten bewyze hier
van strekken de Deïstische Genootschappen daar te Lande. Men leeze de Afdeeling,
aan derzelver beschryving gewyd, waar de Illuminaaten, eenigen met naame
genoemd, te voorschyn treeden; waar men een berigt vindt van de Duitsche Unie,
van de Orde der Waarheid, en eenige naamen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

197
niet verzweegen worden. Ten aanziene van deeze berigtgeevingen moeten wy
aanmerken, dat ze meestal van geslaagene Partyen komen, of met een misschien
gepaard gaan.
Het Historisch Berigt, aangaande eenige geheele Dorpen van Deïsten in Bohemen,
heeft die duidelykheid niet, welke men zou verlangen. Die Dorpelingen, thans door
den wereldlyken arm verstrooid, schynen ons toe, veeleer deels Sociniaanen, deels
Dweepers, dan wel Deïsten, geweest te zyn.
Eene daar op volgende Afdeeling geeft verslag van eenige Byzonderheden,
betreffende de Deïsten in Duitschland, geduurende deeze Eeuw. Het schetst, hoe
het Deïsmus daar aangekweekt is door de Grooten - door Geleerden - door
Ongeleerden - door zommige Boekhandelaaren. Hier ook treffen wy, onder veel
waarheids, veel onbepaalds aan. Het ware te wenschen, dat de Schryver zyne
eigene welgepaste Aantekening, bl. 328, over de mildheid, waar mede men den
naam van Deïst gebruikt, steeds voor oogen gehouden, en aan Berigtgeevingen,
wier partydigheid hy elders erkent, geen geloof geslaagen hadt. Desgelyks kan een
te onbepaalde voordragt verkeerde denkbeelden inboezemen. Dit althans kan het
geval weezen, als hy over de openbaare Leesbibliotheeken en Leesgezelschappen
in Duitschland handelt, en die over 't algemeen beschouwt als broeinesten van
Deïsten. - In ons Vaderland, weet men, dat hier en elders, door bewerking van de
Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen, Leesbibliotheeken voor den zogenaamden
Gemeenen Man aangelegd en geopend zyn, zo geschikt om nuttige kundigheden
te verspreiden en eene algemeene verlichting te bevorderen. Wy willen den Schryver
niet verdenken, dat hy dezelve wraake; doch een kort woord van uitzondering zou
hier niet te onpasse geweest zyn.
In Duitschland, waar alles zo zeer zamenspande om het Deïsmus voort te planten,
ontbrak het niet aan eenige wel aangewende poogingen ter stuiting van hetzelve.
Deeze geeft onze Geschiedschryver op, met vermelding der Antideïstische Schriften,
in Duitschland, staande deeze Eeuw, in onderscheide Tydperken uitgegeeven. Hier
treeden te voorschyn G.W. LEIBNITZ, T.C. LILIëNTHAL, J.A. NOëSSELT en J.F.W.
JERUSALEM. Laatstgenoemde ondergaat geene zagte beoor-
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deeling, ja eene veel scherper dan hy verdient, om dat hy in Begrippen over eenige
Leerstellingen des Christendoms met den tyd is afgeweeken van die onze Schryver
omhelst. YPEY'S hier opgegeeven Regel: ‘Wanneer wy aan eene Godlyke
Openbaaring willen gelooven, moeten wy alles, wat dezelve behelst, gelooven, en
niet uitmonsteren, 't gene ons niet aanstaat,’ is te onbepaald; want de vraag blyft,
wat behelst de Openbaaring? Doch het is hier de plaats niet, over dit stuk te
handelen. Over dit toegeeven en niet toegeeven aan de Deïsten herinneren wy ons
fraaije aanmerkingen geleezen te hebben in eene Voorreden voor een der bekende
Stukken van LILIëNTHAL. - By onzen Kerklyken Geschiedboeker volgt op JERUSALEM
het Geschrift van G.F. SEILER; J.F. JACOBI'S en GELLERT'S Schriften worden niet
ongedagt gelaaten.
Met verwondering moet men verneemen, dat, daar het in Duitschland zo vol van
Deïsten is, geene daar tegen gekante Inrigtingen bekend zyn, als in Engeland het
Instituut van BOYLE, en de reeds vermelde, hier te lande, van SENSERFF, STOLP en
TEYLER. ‘De eenige weinige openlyke inrigtingen ter stremming van het Deïsme in
Duitschland waren op zommige Academien de bevelen der Curatoren aan de
Hoogleeraaren, om voor hunne Leerlingen Antideïstische lessen te houden. Zodanige
bevelen werden, onder anderen, gegeeven aan de Hoogleeraaren te Halle, en aan
die inrigting hebben wy te danken het Werk van NOëSSELT.’
Van eenen geheel anderen aart waren de poogingen, die, ten Jaare 1788, ter
stuiting van het Deïsme, in het werk werden gesteld door den Koning van Pruissen,
FREDERIK WILLEM; naamlyk het uitgeeven van het Religions Edict. Hoewel het veelen
toescheen, dat de vryheid van denken, in het stuk van den Godsdienst, daar door
volkomen tegengewerkt, en voor alle verder onderzoek der waarheid een schutboom
geslaagen werd, schynt het den Heere YPEY toe, dat dit 's Konings oogmerk niet
geweest hebbe. Anderen vellen daar over een geheel ander oordeel. Een onzer
Vaderlandsche Geleerden, BACOT, brandmerkt het met den naam van eene domheid
kweekende Inrigting - van een slaafsch verlaagend werktuig; terwyl hy den
Pruissischen Staats-
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dienaar VON WÖLLNER, deszelfs Opsteller, een Protestantschen Inquisitiemeester
noemt. Wat men ook van dit Edict, uit het gunstigst oogpunt beschouwd, megt
verhoopen, met 's Konings dood verdween die hoep in ydelen rook. WÖLLNER verviel
in ongenade. Een Edict, meer Christlyke vryheid ademende, bekleedde de plaats
van 't voorige. In 't zelve vinden wy deeze opmerkenswaardige taal gebezigd: ‘In
voorige tyden was 'er geen Religions Edict, maar voorzeker toch was 'er toen meer
Godsdienst en minder huichelaary, dan tegenwoordig; en het Geestlyke Departement
stondt toen by inlanders en uitheemschen in de grootste achting. Ik zelf eerbiedig
den Godsdienst, ja het strekt my tot genoegen, zo dikwyls ik deszelfs heilzaame
voorschriften mag opvolgen: en ik begeer om nog zo veel niet, een Volk te regeeren,
't welk geen Godsdienst had. Maar ik weet ook, dat de Godsdienst eene zaak van
het hart, van eigen overtuiging zyn en blyven moet, en door geene middelen van
dwang by een gedachteloos naklappen in veragting moet worden gebragt, byaldien
dezelve aan deugd en braafheid bevorderlyk zal zyn. De Rede en de Wysbegeerte
moeten deszelfs getrouwe medegezellinnen zyn. Dan zal hy zichzelven bevestigen,
zonder het gezag benoodigd te zyn van zodanigen, die zich willen aanmaatigen,
om aan de toekomende eeuwen leerstellingen op te dringen, en den nakomelingen
voor te schryven, hoe zy in hunnen tyd denken moeten. Wanneer Gy in het bestuur
van uw Departement naar egte Luthersche grondstellingen te werk gaat, die zo
geheelenal zyn in den geest van den Stichter onzes Godsdiensts, en met deszelfs
Leer overeenkomen, wanneer Gy maar daar voor zorgt, dat de ledige plaatzen van
Predikanten en Hoogleeraaren vervuld worden met braave en bekwaame mannen,
die met de vorderingen in Weetenschappen, vooral in de Exegese, welken van tyd
tot tyd gemaakt worden, bekend zyn, zonder zich met dogmatische spitsvindigheden
op te houden; zo zult Gy wel ras 'er van overreed worden, dat noch dwangbevelen,
noch de herinneringen daar aan noodig zyn, om waaren Godsdienst in het land aan
te kweeken, en deszelfs weldaadigen invloed op het geluk en zedelykheid van alle
Volksclassen heinde en ver uit te breiden.’
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Achter dit Deel zyn twee Byvoegzels. Het een, tot het Eerste Deel behoorende, een
Brief des Maartendykschen Hervormden Leeraars J.A. LOTZE, wegens de Vertaaling
der Heilige Schrift in het Maleitsch. - Een ander Byvoegzel, tot dit Tweede Deel
betrekkelyk, behelst een duister berigt van een Deïstisch openbaar Genootschap
te Delft, gegrond op eene Redenvoering, uitgesprooken in een Gezelschap van
Lieden, welke geen byzondere Secte van Godsdienst belyden, over de betekenis
(*)
van het woord Godsdienst .

Reize in Zwitserland, door Helena Maria Williams. IIde en laatste
Deel. Te Leyden, by A. en J. Honkoop. In gr. 8vo. 229 bl.
‘Het volgende Deel zal ons gelegenheid verschaffen om iets breedvoerigers over
te neemen:’ met deeze woorden beslooten wy onze Beoordeeling en aanpryzend
(*)
Berigt van het Eerste Deel deezes Werks . Het zal ons geene moeite geeven, daar
toe het een en ander uit te kiezen; doch de keus zelve valt moeilyk, te midden van
zo veel schoons en mededeelenswaardigs.
Steeds vindt de Reizigster WILLIAMS gelegenheid, om gebreken by gebreken in
de Zwitzersche Volksregeeringen op te merken, en teffens dezelve in zo klaaren
als afzigtigen dag te zetten; dan merkt zy, in het tweede Hoofdstuk deezes Deels,
naa in het eerste den Leezer by de bronnen van den Rhyn getoefd te hebben, op:
‘De zedenlyke en staatkundige georeken van die Zwitzersche Volksregeeringen
leveren egter geen bewys op tegen de Volksregeeringen in 't algemeen, noch tegen
de Regeeringen by vertegenwoordiging; deeze gebreken hangen van de zeden,
niet van de staatkundige regeeringsvorm af. Het is als of men uit de partyschappen,
die de Republieken van Griekenland en Rome beroerd hebben, wilde bewyzen, dat
de Vryheid niet

(*)
(*)

Wy hebben de nietsbeduidendheid van dit Stukje aangetoond in onze Vaderl. Letteroef. voor
1799, bl. 430.
Zie onze Alg. Vad. Letteroef. voor 1799, bl. 352.
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voor den mensch geschikt is. Deeze stelling is binnen kort in Engeland sterk
verdeedigd geworden; maar ik zal deeze gelegenheid waarneemen, om, tot
handhaaving van de eer der Engelsche Letterkundigen, aan te merken, dat de
Fransche Staatsomwenteling haare yverigste verdeedigers onder de voornaamsten
hunner gevonden heeft; zy hebben, door de bevalligheid hunner welspreekenheid
of door de kragt van hunne redeneeringen, de loontrekkende Schryvers verpletterd,
die hun geld wonnen, met de beginzelen, op welken de Republiek gegrond is, te
belasteren. Men herinnert zich nog wel, dat de eerste onder hen voorzegd had, dat
Frankryk van de Kaart van Europa zou uitgeveegd worden. Alzoo deeze voorzegging
in eenen tegenovergestelden zin is bewaarheid geworden, en Frankryk zich niet
alleen eene Volksregeering en een kragtig bestuur gegeeven heeft; maar, vermits
zy zelfs haar grondgebied omtrent een vierde uitgebreid heeft, houden de Schryvers
van die zelfde party thans staande, dat noch de Republiek, noch de Constitutie lang
kunnen duuren. Het is by hen de gewoonte, tot bewys van deeze stelling, het
voorbeeld der Grieksche Republieken aan te haalen; en deftige en arbeidzaame
Schryvers, de hedendaagsche instellingen met de oude verwarrende, besluiten uit
de vergelyking, dat, vermits die niet hebben kunnen blyven bestaan, deeze niet
beter staande zal blyven.’
Van de Vryheid, de Valtelins door BUONAPARTE bezorgd, spreekende, geraakt de
geest der Schryfster in verrukking; wy willen haar hier volgen. ‘Wanneer men met
eenen wysgeerigen geest in de verloopene eeuwen te rug ziet, met welk eene
droefheid ziet men dan de lange lyst niet ontrollen van menschenvernielars, welke
de Geschiedenis Helden noemt! Hoe weinigen vindt men van die godlyke weezens,
die gewerkt hebben en welken het gelukt is om hunne gelyken te verbeteren, in
plaats van dezelve te vernielen! Tot hier toe had men de toomlooze heerschzugt
zig ongestraft zien verheugen, de waereld in boeijen te houden; men had de
raaskallende gloriezugt haare dorst zien lesschen met de traanen, welke zy deedt
vergieten. De lier der dichters vierde die verwoedheden, en smoorde de stem der
Wysbegeerte, en de lessen van gemaatigdheid, welke zy geeft: maar daar is een
nieuw
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tydperk begonnen: verwoeste Provinciën, drommen van menschen, die geslacht
zyn, zullen geene glorie-tytels meer zyn. Dat BUONAPARTE, de Alpen beklimmende,
den Keizerlyken Adelaar voor zig verjaagd, en dat hy zyn dreigenden snavel zyne
liefste prooy ontrukt heeft, hy heeft 'er zekerlyk recht door verkreegen op de
vervoeringen van onze bewondering. De groote Bevelhebbers der oudheid, en van
hedendaagsche tyden, worden door hem verduisterd; zyne bekwaamheid, zyne
dapperheid, zyn boven allen lof; zyn oog, om my van de welspreekende taal van
eenen Franschen Minister te bedienen, ontstal het geval alles, en zyn vooruitzigt
maakte hem meester van het toekomende; maar waarom zal hy voornaamlyk in de
Geschiedenis geroemd worden? Om zyne edelmoedigheid jegens de volkeren, die
hy overwonnen heeft. De bliksems van zynen degen zyn voor hun de eerste straalen
der Vryheid geweest, en zy hebben de vernederende banden der slaaverny tegen
de zinnebeelden der Vryheid, met den olyftak des Vredes vermengd, verwisseld. Deeze grootheid is nieuw, zonder voorbeeld; en dat ons weinig verwonderen meet
is dezelve gevoegd te zien by die eenvoudige smaak der oudheid, die hem byzonder
eigen is, by zyne lust tot de afgetrokken weetenschappen, by zyne diepe verachting
van alle luister, pragt, weelde, die verachtlyke voorwerpen van eerzugt van gemeene
zielen. En dat ook eene zagte ontroering in myn hart, een gevoel van nationaalen
hoogmoed verwekt, is de neiging, welke deezen grooten Man na Ossian trekt, wiens
hartstochtlyke eenvoudigheid overeenkomt met zyne verheevene gevoelens, en
hem boven de dingen der waereld opvoert. De Glorie van BUONAPARTE, zegt de
Minister, behoort aan zyne dappere Soldaaten, aan alle Franschen toe. Ik durf 'er
byvoegen, de Glorie van BUONAPARTE wordt niet slechts op Frankryk alleen te rug
gekaatst; gelyk die van HOMERUS of NEWTON, behoort zy de geheele Waereld toe.’
Het Canton Glaris, tusschen hooge en byna loodrechte bergen gelegen schynt
door de natuur daar mede omringd, om een land te verdeedigen, dat zy bestemd
heeft om de onschendbaare schuilplaats der Vryheid te zyn. Deeze gesteldheid
doet de Reizigster aanmerken: ‘Die steile bergen zyn voorzeker uitmuntende
verschanssingen geweest, toen het 'er voor dit Volk op aan-
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kwam om zyne onafhangelykheid te verkrygen of te handhaaven; maar zonder den
geest van Vryheid zouden zy weinig geholpen hebben. De Rhyn, Luxemburg en
Mentz, door de sterkste Krygskunde verdedigd, hebben Duitschland niet kunnen
behouden; de moerassen van Holland hebben den Stadhouder niet gered, en de
Alpen zelve zyn ongenoegzaame bolwerken geworden voor slaafsche Legermagten.’
De Regeering van Zurich, het Athenen van Zwitzerland, wordt door de
vryheidminnende Reizigster als nog Aristocratischer dan die van Bazel beschreeven.
Op die van Lucerne valt desgelyks veel aan te merken. ‘Te Lucerne,’ meldt zy,
‘bezitten de Priesters omtrent de helft van de Rykdommen van het Canton, en zy
hebben den koophandel verboden. De helft der rykdommen van eenen Staat in
handen der geenen, die niets tot deszelfs welvaard toebrengen: nog meer, van die
geenen, welke dezelve vernietigen! Welke strydigheden tusschen de wonderlyke
Leden van dat Helvetisch Lichaam! Terwyl te Bazel de Koophandel een God is, is
hy te Lucerne niet meer dan een slaaf. Zoo men tusschen deeze twee uitersten
kiezen moest, zou dat van Bazel nog de voorkeus verdienen, alzoo het den rykdom
voortbrengt, en het ander de armoede teelt. Maar laaten wy liever erkennen, dat
Zwitzerland noodwendig zyne instellingen moet veranderen. De tyd is voorby, dat
men 'er niet oneerbiedig van durfde spreeken.’
Te meermaalen vindt de Burgeresse WILLIAMS rechtmaatige oorzaake om niet
voordeelig van de Geestlykheid te spreeken; doch dit werkt by haar niet uit, 't geen
ongelukkig het geval by veelen is, om de Geestlykheid zonder onderscheiding met
een zwarte kwast te overstryken. Men leeze haar berigt van de Abtdy van den
Engelenberg en het Character van den Abt.
Afwisselend wordt 'er van Parys, in dit, gelyk in het voorgaande Deel, gesprooken.
Het negende Hoofdstuk bevat eene uitweiding over den Staat der Kunsten te dier
Stede, opgehelderd door eenige Asntekeningen des Vertaalers, die zich onlangs
te Parys bevondt.
De Republiek van Geneve trekt de aandagt der Reizigfter in 't byzonder. ‘Deeze
had,’ schryft zy, ‘in
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1789, door eenen algemeenen opstand, de ketenen afgeschud, welke haare
Magistraaten, door de Fransche, Sardinische en Bernsche Legers geholpen, hun
zeven jaaren te vooren hadden opgelegd. Op dien tyd speelde zy het voorspel van
het tooneelstuk der Omwenteling, en zedert heeft zy 'er altyd de klugt van blyven
speelen.’ Gewis doet zy den Leezeren geenen ondienst, met hier eene schets van
haare Omwentelingen te plaatzen, welke de Nieuwspapieren maar zeer onvolkomen
hebben opgegeeven. Deeze strekte om haar Werk, bestemd om den tegenwoordigen
toestand van Zwitzerland te doen kennen, te vollediger te maaken. Dit stuk was
haar geschreeven medegedeeld door eenen Genevenaar, die allen geloof verdient.
In het Aristocratisch Canton Bern neemen, volgens het berigt, 't welk wy hier
aantreffen, ‘de Magistraaten nooit hunne toevlugt tot de Burgers, noch om hunne
maatregelen te doen goedkeuren, noch om zig te doen verkiezen; het volk is 'er zoo
weinig souverain als mogelyk is. Alle de bedieningen, die rang of voordeel geeven,
behooren by uitsluiting aan zes en zestig geslachten. Het is onder derzelver leden,
dat men die van den grooten Raad verkiest; dan, alzoo eenige van die, welke dit
gewigtig voorregt genieten, tot twaalf, veertien en zelfs twintig Raadsheeren leveren,
gebeurt het thans, dat slechts zeventien Geslachten de meerderheid van stemmen
kunnen uitmaaken.’
Zonderling is de wyze, op welke men daar leert regeeren. ‘De jonge Burgers
hebben eene soort van Societeit, de Buiten-Staat genoemd, en bestaande uit eenen
Raad, een' Senaat, en uit Magistraaten van alle rangen, van dezelfde benaamingen
als die der Cantons. Alles wat de Vaders, die met eene weezenlyke magt bekleed
zyn, doen, wordt door hunne Zoonen in den Buiten-Staat nagevolgd: zy benoemen
zelfs bailluwen, die het bevel voeren over de puinhoopen van de oude kasteelen,
die in het Canton verspreid liggen, en daar bereiden zy zig tot de bailluwschappen,
die zy eerlang in goeden staat in de nabuurschap vinden.’
Naa eene opgave van de denkbeelden, die vóór de Fransche Omwenteling over
't algemeen heerschten, wegens den staat van Vryheid van het Canton Bern en van
geheel Zwitzerland, schryft de Burgeresse WILLIAMS; ‘maar het helder licht, dat die
Omwenteling
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over alle staatkundige onderwerpen verspreid heeft, heeft den geleenden luister
van de Zwitzersche Oligarchien doen verbleeken; dus wordt het zwak licht van den
glimworm verduisterd, zoo dra de zon boven den gezigt-einder verschynt.’
De Regeeringsgesteldheid van verscheidene Cantons geeft de Schryfster
gelegenheid tot meer algemeene aanmerkingen over derzelver Regeeringsvormen,
in een Besluit agter het Reisverhaal zamengevoegd, met toespeeling op derzelver
nakend lot. Wy schryven dit algemeene slegts over. ‘De gerustheid, welke de
Regenten van Zwitzerland behouden hebben, spruit uit de ondervinding, die zy
gehad hebben, dat de byzondere onregtvaardigheden by hen nooit algemeen gemor
veroorzaakt hebben: zy zyn overtuigd, dat zy, om dat zy het tot hier toe hebben
gehouden, het altyd zullen houden. De Fransche Omwenteling en alle de andere,
welke zy naar zich gesleept heeft, hebben de ydelheid van diergelyk eene hoop
beweezen, Maar het zyn, zegt men, de laatste veranderingen, die in Italie gebeurd
zyn, welke in Zwitzerland den meesten indruk gemaakt hebben. De Fransche
Omwenteling heeft, in haar begin, slechts ééne Monarchie omverre geworpen, die
weinige trekken van overeenkomst had; maar de omverwerping van die Italiaansche
Oligarchiën, die dikwyls zyn voorgesteld als goede modellen van de Zwitzersche
Regeeringen, heeft in dat land denkbeelden opgewekt, heeft zaaden gestrooid, die
de kiem van eene geheele verandering in hun stelzel zullen worden. - De
uitwerkingen beginnen zig reeds te doen bespeuren, terwyl ik dit Werk schryf; en
als een vonkje van de Fransche magt de ontvlamming begunstigt, als de Republiek
zig komt te overtuigen, dat zy haare grenzen een zedenlyk bolwerk moet geeven,
die (welk) zoo sterk is als haar geographische omtrek, is het meer dan waarschynlyk,
dat zy deeze Republieken zal vormen naar beginzelen, meer overeenkomstig met
die zy belydt.’
Zo schreef, ten deezen aanziene, de Burgeresse WILLIAMS in dit Werk, waar van
de Voorreden den 14 Dec. 1797 gedagtekend is. Herroepen wy het zints in
Zwitzerland voorgevallene in ons geheugen, wy zullen haar onder de Staatkundige
Prophetessen moeten rangschikken.
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Veelmaal vondt de Reizigster gelegenheid om in 't voorbygaan van de Ysbergen
en Ysvelden te spreeken. Zeer keurige, en, zo 't ons toeschynt, de beste
Aanmerkingen, welke wy immer daar over geleezen hebben, door den Burger
RAMOND deswegen gemaakt, komen als een Aanhangzel deezer Reize voor. Te
groote ruimte heeft het veel aanstippenswaardige uit de Reize zelve beslaagen,
om, ten opzigte van dit Aanhangzel, 't welk eene geheele Verhandeling is, loopende
van bl. 174 tot 229, iets meer te zeggen.

Reize door de Majory van 's Hertogenbosch, in den Jaare 1798,
(in Brieven.) Met Plaaten. Te Amsterdam, by A.B. Saakes. In gr.
8vo. 146 bl.
't Is ons lot, in den laatsten tyd, geweest, veele Kamerreizen aan te treffen: dan wy
gelooven niet deeze daar onder te moeten rangschikken; althans dezelve heeft
alzins het voorkomen van weezenlyk gedaan te zyn, in 't opgemelde Jaar. De styl
heeft ook dat gemeenzaame, 't welk eigen is aan oorspronglyke Brieven, valt zomtyds
in het laage, en is van ongelykheid niet vry te spreeken.
De Reis, (zo dan dezelve daadlyk gedaan is) meest te voet afgelegd, gaf den
Reiziger gelegenheid tot veelvuldige waarneemingen, die andere Reizigers
ontglippen: veelal, wel is waar, bestaan ze in kleinigheden; doch deeze behooren
tot een Reisverhaal van dien aart.
De tyd, in welken hy de Reis ondernam, was, in zeker opzigt, ongunstig; dewyl
de Religiehaat, daar anders maar al te kenbaar, zich, uit hoofde der
Staatsveranderinge, met verdubbelde woede vertoonde. De veelvuldige ontmoetingen
daar van, schoon de Reiziger betuigt geen hair van de waarheid te zyn afgeweeken,
en bereid te weezen, om, indien men hem van het tegendeel kan overtuigen, zulks
in een Tweeden Druk (zo deeze noodig zy) te verbeteren, maaken het leezen, op
veelvuldige plaatzen, onaangenaam. - Of deeze Brieven, van die haatlyke
gebeurtenissen overvloeijende, zullen strekken, naar den wensch des Uitgeevers,
‘om de Belyders van den Roomschen Godsdienst, in de Mejory, met eene edele
schaamte, over hun tot hier

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

207
toe gehouden gedrag en onverdraagzaamheid, te bezielen, en op te wekken, om,
door liefde en verdraagzaamheid jegens anders denkende Vereerders van het
Opperweezen, hunne voorige fouten uit te wisschen,’ enz. - twyfelen wy zeer,
aangemerkt de weinige leeslust aldaar, en dewyl de trant, op welken hun, zeker
afkeurenswaardig, gedrag wordt voorgesteld, geenzins, zo het ons voorkomt, is
ingerigt om dat doel te treffen. Walgt het den Onroomschen, zo veel, en op die wyze,
van de Roomschen te leezen, hoe zeer moet het de laatstgemelden stooten! Indien
de Schryver die schilderyen naar waarheid, doch nog veel verzagt, heeft opgegeeven,
gelyk hy, bl. 88, betuigt, dan weeten wy waarlyk niet, wat wy van het origineel maaken
moeten.
Buiten dit hebben wy doorgaande dit Stukje met genoegen geleezen, en durven
onze Leezers verzekeren, dat zy 'er veele anders niet waargenomene
Byzonderheden, dit gedeelte onzes Lands raakende, in zullen aantreffen. Negen
Afbeeldingen eeniger voornaame Plaatzen dienen tot cieraad, en het nieuwe Kaartje
van de Majory tot nut.

Eduard. Door John Moore, M.D.
- Dicimus autem
Hos quoque felices, qui ferre incommoda vitae,
Nec jactare jugum, vitâ didicere magilirà.
JUV.

Naar den Tweeden Druk uit het Engelsch. IIde Deel. Te Amsterdam, by
de Wed. J. Yntema en Zoon, 1800. In gr. 8vo. 392 bl.
(*)

Hebben wy, by de aankondiging van het eerste Deel dezes Romans , onzen wensch
geuit, dat hetzelve spoedig door het tweede Deel mogt gevolgd worden; aan dezen
wensch zien wy voldaan, daar wy thans reeds in staat zyn, onze Lezeren met de
uitgave van dat tweede Deel, waarmede deze Roman beslooten wordt, geluk te
wenschen - Geluk te wenschen, zeggen wy: want, daar de gretige ontvangst van
een aantal Romans, by onze Natie, haare ingeno-

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1800. bl. 36.
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menheid met dit soort van leesöefening bewyst, en 'er, om aan dezen haaren smaak
te voldoen, zoo veele onbevoegde persoonen, 't zy met eigen vindingen, of wel
allerlei vertaalingen, de hand aan dit vak van lerterärbeid slaan, waardoor wy alzoo
van de lafste, en, inzonderheid voor de Jeugd, allergevaarlykste geschriften
overhoopt worden, mogen wy onze Landgenooten wel geluk wenschen met elke
pooging van zulke mannen, die (even als de beroemde MOORE in het oorspronglyke,
en de kundige Vertaaler in de Nederduitsche overzetting dezes Werks) in hunne
geschriften, by het vermaaklyke derzelven, tevens het zedenlyk nuttige bedoelen.
Met genoegen dus zetteden wy ons ter leezing van dit tweede Deel, en vonden dat
hetzelve, in voortduurende edele gedraagingen van den hoofdpersoon, EDUARD, in
aartig samenweefsel van tusschenkomende gebeurenissen, in blyken van 's
Schryvers kunde met opzicht tot de gesteldheid van het menschlyk hart, in
verstandige ten toon spreiding van het deugdzaame in sommige, en volgeestige
gisping der gebreken in andere persoonen, die hier ten tooneele worden opgevoerd,
niet voor het eerste behoeft te wyken. Vooräl heeft ons de onverwachte
bekendwording van EDUARD met zyne afkomst en geboorte, die hem, tot digt by het
slot des Werks, altoos een diep geheim was gebleven, zeer behaagd; terwyl ook
EDUARD zelf, door zyne vastheid van character, bestendige dankbaarheid en
erkentlykheid jegens hen, die zyne opvoeding en verzorging zoo edelmoedig op
zich genomen hadden, liefde tot deugd en braafheid, belangloosheid en
dienstvaardige menschenliefde, ook dan, wanneer dezelve zyn uiterlyk belang in
den weg staan, zich by zyne Lezeren zeer voordeelig aanpryst, en hen de kleine
onëffenheden in zyn gedrag, die eene verregaande kieschheid in gevoelens omtrent
waare eer veeläl ten grondslag hebben, ligtlyk over het hoofd doet zien.
Werden wy, by ons verslag wegens het eerste Deel, van de moeite ontheven om
voor onze Lezeren iets ter proeve af te schryven, dewyl het Mengelwerk eener
voorige Letteroefening reeds die proeve opleverde, thans echter vinden wy ons
aangespoord, om, daar de veelheid der in 't Werk voorkomende persoonen, en
derzelver onderscheidene gebeurenissen, (die meest altoos in verband staan met,
of niet weinig licht verspreiden op, de lotgevallen en handelingen van den Held
dezes Werks,) ons een geregeld uittreksel van het geheele Boek uiterst moeilyk,
zoo niet voor ons bestek onmooglyk maaken, onze Lezeren eenen trek uit EDUARD'S
geschiedenis voor te disschen; en daartoe hebben wy verkozen het
Twee-en-tachtigste Hoofdstuk hier te laaten volgen: eensdeels, dewyl het een op
zich zelven staand voorval in zich
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bevat; anderdeels, omdat het character van EDUARD zich hier op eene niet
onbelangryke wyze voordoet; zullende wy echter, duidelykheidshalve, vooräf de
daarïn betrokkene persoonen doen kenbaar worden; deze zyn:
Juffrouw ANGUISH, Echtgenoote van den Heere ANGUISH, een regtschapen man,
dien EDUARD op eene reize door Napels hadt leeren kennen, en met welke lieden
hy eene nauwe vriendschap hadt aangegaan. Juffrouw ANGUISH was van eene
menschlievende geäartheid, doch hadt, schoon zy volmaakt gezond was, het zwak,
zich altoos ongesteld te waanen, en was hierdoor eenigzins wispeltuurig van aart
geworden. Gemelde Heer en Juffrouw ANGUISH hadden zich vervolgends op een
landgoed, in de nabyheid van dat, alwaar de Heer en Juffrouw BARNET hun verblyf
hielden, ter woon begeeven; terwyl EDUARD, naadat hy in een tweegevecht, (waarïn
hy zich door een overdreeven begrip van eer hadt laaten wikkelen, en 't welk in de
nabyheid van des Heeren ANGUISH landgoed voorviel,) gekwetst werdt, ten huize
van gemelden Heer ANGUISH was ingebraat, alwaar aan zyne geneezing geärbeid
werdt.
Juffer CAROLINA HUNTLY, eene zeer schoone en edelhartige jonge Dame, die
tevens een groot vermogen hadt geërfd, en, uit hoofde der afweezigheid haarer
Voogdesse, Juffrouw NEVILE, welke naderhand ontdekt wordt EDUARD'S Moeder te
zyn, by den Heer ANGUISH voor eenigen tyd logeerde.
Het bedoelde Hoofdstuk voert tot opschrift:
‘Dapper gedrag van EDUARD. - Ontsteltenis. - Vreugde.
Het was omtrent in het midden van Oogstmaand, het weder was smoorheet;
Venetiaansche blinden slooten de brandende straalen der Zonne eenigermaate
buiten, en veroorzaakten eene soort van schemering in het vertrek, waarin Juffrouw
ANGUISH, Juffer HUNTLY en EDUARD zaten. De twee laatsten scheenen ten vollen
vergenoegd met hunnen toestand, en hadden zekerlyk geenen wensch om elders
te zyn. Juffrouw ANGUISH, schoon eene vriendlyke en welgeaarte Vrouw, was
eenigzins een ongemaklyk gezelschap voor luiden, die genegen waren te blyven
daar zy waren. Zy was geschikt om het genoegen te stooren, door veranderingen
voor te slaan, en dacht doorgaans, dat zy gelukkiger of genoeglyker zoude zyn daar
zy niet was, dan daar zy was. “Heer!” sprak zy, “ik weet niet, waarom wy hier zo in
het donker zouden opgesloten zitten, daar wy het even koel, en genoeglyker, kunnen
hebben in het nieuwe prieel, dat ik in den tuin heb doen maaken: want daar zullen
wy even zeer bedekt zyn voor de Zon, en daarby genot hebben van het koeltjen.”
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“Ik geloof, dat 'er geen koeltjen is, myne waarde,” zeide Juffer HUNTLY.
“'Er zal schielyk wat komen,” antwoordde Juffrouw ANGUISH.
“Ontstaat dat gewoonlyk op den middag in dit jaargetyde?” vraagde Juffer HUNTLY.
“Wy zullen het zekerlyk veel heter hebben in myne nieuwe zitplaats. Kom,
CAROLINA, volg mynen raad, en laat ons gaan,” zeide Juffrouw ANGUISH.
“Allons donc,” riep CAROLINA, van haaren stoel opspringende.
“Wat deezen eerst zich herstellenden Vriend aanbelangt,” zeide Juffrouw ANGUISH,
“misschien zal het voor hem beter zyn, dat hy blyft daar hy is.”
“Verschoon my,” antwoordde EDUARD, “ik wilde liever met u een weinig van de
verkoelende middaglucht genieten.”
Zy gingen vrolyk na den tuin, en plaatsten zich in eene soort van prieel. CAROLINA
en EDUARD, hoe onwillig zy geweest waren om van plaats te veranderen, waren
schielyk wel te vrede met hunnen nieuwen toestand; maar Juffrouw ANGUISH
herinnerde zich, dat zy dien dag nog geene beweeging had gehad, en dat beweeging
goed was voor zenuwkwaalen: zy sloeg daarom eene wandeling voor.
“Ik hoep, dat het eene zeer korte zal zyn, myne waarde,” zeide CAROLINA; ‘want
de hitte der Zon is onverdraagelyk.”
“Wy zullen met de Zon niets te maaken hebben,” zeide Juffrouw ANGUISH; “want
de laan begint juist aan de achterdeur van den tuin.”
Zy gingen gevolglyk deeze achterdeur uit, en traden terstond in eene laan,
gevormd door ryen van eerwaardige boomen, welker dooreengestrengelde takken
de straalen der Zonne uitslooten, uitgezonderd op eenige weinige plekken, welke
door eene flaauwe schakeering van licht en schaduw op den grond onderscheiden
werden.
“Ei,” sprak Juffrouw ANGUISH, “nu zullen wy het beter hebben dan of wy in huis of
in den tuin zaten; want hier kunnen wy het genot hebben van wandelen, en zonder
dat is het onmogelyk vry te blyven van zenawkwaalen.”
Nadat zy hunne wandeling een klein eind wechs voortgezet hadden, gaf Juffrouw
ANGUISH te kennen, dat, misschien, een weinig beweeging in een rytuig aangenaamer
zoude weezen; maar eer over dat onderwerp iets meer konde gezegd worden,
kwam, eensklaps, een groote hond, die uit een nabuurig dorp was losgeborsten,
met open bek en schuimende kaaken, recht toe de laan afloopen. Hy werd vervolgd
door eenige hutbewooners, die onder het loopen schreeuwden: “Een dolle hond!
een dolle hond!”
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Juffrouw ANGUISH, die hem eerst in het oog kreeg, keerde zich onmiddellyk om, en
liep, uit alle haare macht, na de tuindeur; roepende haare Vriendin, dat zy haar
moest volgen.
“ô, Mynheer EDUARD!” riep Juffer HUNTLY, “wat zal van ons worden?”
“Volg uwe Vriendin, zo schielyk als gy kunt,” riep EDUARD, “en gy zult spoedig in
veiligheid zyn.”
“Maar gy,” riep zy; “wat zal van u worden?”
“Dit zal my beschermen,” zeide EDUARD; eene soort van langen staf of staak,
welken hy in zyne hand hield, opligtende. “Ik bid u, Mejuffer, loop! om 's hemels wil
loop!” voegde hy er by.
Juffer HUNTLY had naauwlyks zes treden gedaan, wanneer haar voet tegen eene
kluit stiet, zy op den grond viel, en het raazende dier regelrecht op haar aankwam.
De staf, waarmede EDUARD was gewapend, was gelukkiglyk een van die staaken,
met eene yzeren pen aan het eene eind, welke ten platten lande voor wandelstokken
gebruikt worden. Met bestendige oplettendheid hield hy het oog op de beweegingen
van den hond, die, zonder op hem acht te slaan, zynen loop na Juffer HUNTLY
voortzette, en haar genoegzaam bereikt had, wanneer EDUARD hem met zo groote
kracht in de zyde sloeg, met het gewapende einde van den stok, dat hy eene zyner
ribben brak, en te gelyker tyd hem ter neder wierp. Eer het gewonde dier de pooten
weder onder het lyf konde krygen, verdubbelde EDUARD zyne slagen zo schielyk,
dat de hond gedood was, eer het boerenvolk, die hem najaagden, 'er by kwamen.
Juffer HUNTLY was met groote vlugheid van den grond opgesprongen; maar
wanneer zy de oogen achterwaards sloeg, en EDUARD met den hond bezig zag,
bleef zy, in plaatze van haare vlucht voort te zetten, stil staan, als door betoveringe:
haare voeten waren beweegingloos; maar al de trekken van haar gelaat ondergingen
schielyk afwisselende veranderingen, naar maate haare hoop of vrees rees of
daalde.
“God Almachtig zy geloofd!” riep zy uit, zo ras zy het woedende dier ademloos
op den grond uitgestrekt zag liggen.
“Ik hoop, dat gy u door den val niet bezeerd hebt,” zeide EDUARD.
“Waarde Heer!” riep zy uit, “hoe oneindig veel ben ik aan u verplicht!”
“Ik ben reeds meer dan betaald,” riep hy.
“Nooit! nooit! kunt gy meer dan betaald worden, Mynheer; gy hebt meer dan myn
leeven bewaard,” vervolgde zy. “In welken verschrikkelyken toestand had ik nu
kunnen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

212
zyn; eenen toestand veel vreeslyker dan de dood. Genadige Hemel! hoe beef ik als
ik 'er om denk. Van deeze rampzaligheid hebt gy my bewaard, met 'er uzelven aan
te waagen Myn waarde Heer, eeuwig moet ik in uwe schuld blyven!”
Deeze en dergelyke uitdrukkingen van verrukkinge borsten uit de lippen deezer
jonge Dame, terwyl haar hart nog sidderde door een gevoel van het gevaar, dat zy
ontkomen was. En zo dikwyls EDUARD poogde den dienst te verkleinen, welken hy
haar bewezen had, trok dit eene nieuwe uitstorting van dankbaare
erkentenisbetuigingen uit de gevoelige borst van Juffer HUNTLY. Dit jonge paar ging
weder na het huis, in eenen staat van zo aangenaame geestdrift, als niemand zich
een denkbeeld van kan vormen, dan zielen van uitgelezen aandoenlykheid.
Ler Juffer HUNTLY en EDUARD de tuinpoort bereikten, ontmoetten zy den tuinman
en twee arbeiders, die tot hunne hulp kwamen toeloopen. Zy waren afgezonden
door Juffrouw ANGUISH, terwyl deeze den tuin doorliep. Op het oogenblik, waarin zy
aan het huis kwam, dreef zy ook al de knechts uit om haare gasten te beschermen;
en kort daarna, uitgeput door vermoeidheid en schrik, viel zy in herhaalde vlaagen
van bezwyminge, in welken staat zy te bed gelegd werd. In de tusschenpoozen
haarer bezwymingen bejammerde zy het lot haarer jonge Vriendin, die voor de
woede van een raazend dier was blootgesteld. Deeze herhaalde jammerklachten
hadden zulk eene uitwerking op de verschrikte verbeeldingen der meid en der
huishoudster, die aan de zyde van haar bed zaten, dat, naar haare gedachten, Juffer
HUNTLY, by dien tyd, door den hond half verslonden moest zyn. Zy waren, derhalven,
grootlyks ontsteld, toen zy die jonge Dame de kamer zagen instuiven, en vluchtten
beide voor haar met verhaasting.
De meid, zich berollende in een der bedgordynen, riep uit: “Om Kristeswille, kom
niet by my!”
“Noch by my!” riep de huishoudster, van achter een' grooten ziekenstoel, welken
zy tusschen zichzelve en Juffer HUNTLY hield.
“Wat is 'er te doen! Zyt gy dol?” sprak de jonge Dame.
“Wy zyn juist het tegendeel,” antwoordde de meid; “maar men kan gemaklyk zien
wat gy zyt, daar gy zulk eene vraag doet.”
“Gy behoorde u driemaal in de zee te doen dompelen,” riep de huishoudster.
Juffer HUNTLY, die op haare uitroepingen was blyven stilstaan, ging nu na Juffrouw
ANGUISH, waarop de meid haar
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op een' aandoenlyken toon aansprak: “ô, Mejuffer, ik bid u, spaar myne arme
onschuldige Juffrouw; bedenk, dat zy voordeezen uwe Vriendin was; en of gy haar
al byt, dat kan u niet geneezen.”
Juffer HUNTLY, om dit vertoog glimlachende, verzekerde haar bedaardlyk, dat
niemand gebeten, en dat de hond gedood was. Waarop de meid, zich uit de gordynen
ontrollende, verklaarde: “dat zy niet half zo bang was geweest
voor zichzelve, als voor haare waarde Juffrouw.” De huishoudster begon eene
soortgelyke verklaaring te doen, in langwyliger bewoordingen, wanneer Juffrouw
ANGUISH, zich herstellende van de verwarringe, welke dit tooneel veroorzaakt had,
haar beval heen te gaan.
Juffer HUNTLY verhaalde daarop de omstandigheden, welke haare Vriendin
onbekend waren, en sprak zeer van het edelmoedig en onvertzaagd gedrag van
EDUARD.
Dit verhaal deed den moed van Juffrouw ANGUISH zodanig ryzen, dat zy, opstaande
van het bed, waarop zy tot nog toe gelegen had, uit de kamer ging, uitroepende:
“Waar is hy? ô! Waar is de braave knaap?” En EDUARD in den gang ontmoe ende,
omhelsde zy hem, en borst uit in de opgetogenste uitdrukkingen van dankbaarheid
en verwonderinge. Juffer HUNTLY, die Juffrouw ANGUISH op de hielen volgde, was,
zo wel als eenigen der bedienden, getuige van dit tooneel, hetgeen EDUARD zelven
zodanig verraste en in verwarring bragt, dat hy buiten staat was van een
onderscheiden zeggen voort te brengen. Juffer HUNTLY, schoon haar gelaat uitwees,
dat zy deelde in EDUARD'S verwarring, had genoegzaame tegenwoordigheid van
geest om haare Vriendin in de zykamer te leiden, alwaar allen drie in korten tyd tot
eene grootere maate van bedaardheid kwamen. Zy bragten het overige van den
dag en den avond door in het genot van zo aangenaame herinneringen, als eenige,
waarmede de menschlyke natuur bekend is De harten van twee hunner vloeiden
over van genegenheid en dankbaarheid; de derde was zichzelven bewust, dat hy,
door eene verdienstlyke daad, de oorzaak was van der anderen veiligheid en geluk;
en allen verheugden zich in de gedachten, dat zy een groot en dreigend gevaar
ontkomen waren.
De Heer ANGUISH zat aan het middagmaal ten huize van eenen Heer in het zelfde
Graafschap, wanneer een knecht inkwam met een verward maar ontrustend verhaal
van eenen dollen hond, die veele menschen op het land, en in het byzonder
verscheiden persoonen uit het huisgezin van den Heer ANGUISH, had gebeten. Hy
sprong onmiddellyk van tafel, en keerde, onder groote vreeze voor eenig
allerverschrikkelykst
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voorval, na huis: alwaar hy, tot zyn onuitspreekelyk genoegen, Juffrouw ANGUISH,
Juffer HUNTLY en EDUARD vond, zittende by elkander, zo als boven beschreven is.
Juffrouw ANGUISH vloog in de armen van haaren Man, en verhaalde denzelven, met
al die gretigheid, waarmede wy hun, die wy beminnen, vertellen hetgeen wy weeten
hun vermaak te zullen geeven, de historie van dien gebeurtenis vollen dag; hem
naauwlyks den tyd laatende om eene vraag te doen.
De overgang uit eenen staat der allersmartelykste bekommeringe, tot dat volle
genoegen, hetgeen hy nu smaakte, bragt den Heer ANGUISH, in het punt van geluk,
tot gelyke hoogte met het gezelschap, waarby hy gekomen was.
Juffrouw ANGUISH bleef met verrukking uitweiden in den lof van EDUARD, terwyl
CAROLINA, schoon spaarzaam in woordlyke lofspraaken, door haar gelaat
toestemming en goedkeuring te kennen gaf van alles wat haare Vriendin zeide. In
de volheid haarer blydschap zeide Juffrouw ANGUISH vrolyk tot haaren Man: “Gy
hebt tot deezen dag toe nooit reden gehad om jaloers te zyn; maar ik moet het u
voor de vuist zeggen, ik bemin deezen jongman.”
“Wel, myn lief, daar de zaak zo is,” antwoordde de Heer ANGUISH, “verheug ik my,
om uwentwille, zo wel als mynenthalve, dat gy uwe liefde openlyk belydt; want dus
zal niet
Bedektheid op uw roede wangen aazen,
Gelyk de worm den bloemknop schendt.”

“Ik haat bedektheid,” antwoordde Juffrouw ANGUISH; “maar, al ware het anders,
bedektheid is nu buiten myne macht; myne drift is bekend by het gantsche huisgezin;
want op het oogenblik, waarin ik EDUARD zag, toen hy van het behouden van
CAROLINA wederkeerde, sloeg ik myne armen om zynen hals, en kuste hem met zo
veel hartlykheid, als ik ooit in myn leeven eenen man gekust heb.”
“Bravo!” riep de Heer ANGUISH uit; “maar ik hoop dat deeze jorge Dame op dezelfde
wyze den Heer haare dankbaarheid betuigd heeft.”
“Indien zy het niet gedaan heeft, zal zy het nog doen,” riep Juffrouw ANGUISH;
Juffer HUNTLY by de hand grypende, en haar na EDUARD trekkende.
Het gelaat van Juffer HUNTLY was in een oogenblik met bloozen bedekt - en haare
Vriendin tegenstaande, zeide zy, met eene ontstelde stem: “Zyt gy dol?”
“Neen, myne waarde, niet volkomen,” antwoordde Juffrouw ANGUISH; “maar, indien
deeze Heer het niet had
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gedaan, hadt gy raazende dol kunnen zyn. Kom daarom, toon uwe erkentelykheid,
en dank uwen verlosser met uwe eigene lippen.”
“Dan dank ik u, Mynheer, uit den grond myner ziele,” zeide Juffer HUNTLY, met
eene uitbersting van dankbaarheid, welke haare stem verleevendigde, eenjgermaate
de overhand kreeg op haare verwarring, en haar beminnelyk gelaat haar een weinig
na EDUARD deed buigen, die, met verrukkende ontroering, het oogenblik aangreep,
en zyne lippen op de haare drukte.
“Nu, myn lief,” sprak de Heer ANGUISH tot zyne Dame, “daar CAROLINA het zelfde
teken van dankbaarheid heeft gegeven, dat gy gaaft, zal ik de drift, welke gy belydt
voor EDUARD te hebben, met meer fatsoen kunnen draagen; want ik heb hoop, dat
gy, ten hoogsten, slechts in staat zult zyn om zyn hart met haar te deelen.”
De Heer en Juffrouw ANGUISH vervolgden nog eenigen tyd deeze soort van
boertende zamenspraak, zonder door Juffer HUNTLY of door EDUARD gestoord te
worden; welke beiden te eenemaal scheenen verzwolgen te zyn in hunne eigene
overpeinzingen, en geheel niet geneigd om op het gesprek te letten, of 'er deel in
te neemen.’
Wy zullen hier alleen nog byvoegen, dat, schoon EDUARD aan Juffer HUNTLY, sints
lang reeds, niet onverschillig was, deze dappere daad haar in liefde jegens hem
ontstak; en daar ook EDUARD haar oprechtlyk beminde, worden zy, aan 't einde
dezes Boekdeels, echtlyk vereenigd, en genieten het streelendst huislyk geluk.

Kleine Dichterlyke Handschriften. Twaalfde Schakeering. Te
Amsteldam, by P.J. Uylenbroek. In gr. 8vo. 144 bl.
De voortzetting van dit door ons reeds meermaalen aangekondigd Dichtwerk stelt
ons in de aangenaame gelegenheid, om onze Lezeren weder met eene twaalfde
Schakeering van 't zelve bekend te maaken. Dezelve bevat vier-en-vyftig, zoo
uitgebreide als kleine, dichtstukken, pronkende met de naamen van het meerendeel
(*)
der Dichters, die wy reeds by de aankondiging eener voorgaande Schakeering
vermeld hebben. Onder de stukken, die deze Schakeering uitmaaken, en waarönder
zich veelen van onderscheidene waarde bevinden, heeft ons dat van den
verdienstlyken C. LOOTS, getyteld het Bygeloof, zeer behaagd: zoo wel het byschrift
eerste Zang,

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroeff. voor 1799, bl. 141.
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als de beschryving van den overgang des bygeloofs uit Egypte tot Griekenland, die
den bestryder van 't zelve, Socrates, ter dood veroordeelde, waarmede dit dichtstuk
reeds eindigt, duidt aan, dat wy van hetzelve in het vervolg meerdere Zangen te
wachten hebben. Voorts hebben wy den Lof der Vleijery van J. DU PRé, Servilia aan
Brutus van A.L. BARBAZ, (zynde een tegengesteld tafreel van het in de achtste
Schakeering voorkomend dichtstukje, getyteld: Brutus aan Servilia, van denzelfden
maaker) den Brief over Parys, van Q. DE FLINES, eenige Vertaalingen van de Ouden,
als van Boëtius, Tibullus, Horatius, enz. door BILDERDYK, ARNTZENIUS, VAN WINTER
NSZ., enz. benevens eenige Punt- en andere dichten, met veel genoegen geleezen.
Zo het dichtstuk, ten opschrift hebbende: het wederzien in de eeuwigheid, door
W. VAN OLLEFEN, niet te veel plaats besloeg, gaarne zouden wy het, om deszelfs
belangryken inhoud en schoone zedenleer, hier afschryven; dan, nu zullen wy onzen
Lezeren een ander, van P.G. WITSEN GEYSBEEK, tot een staaltje mededeelen. Of het
onze Nederlandsche meisjens, in 't algemeen, zeer bevallen zal? hiervoor durven
wy niet instaan: hoe 't zy, dus luidt hetzelve:

Aan Lina.
Waartoe die wulpsche en weidsche pracht?
Waartoe die dartle en dwaaze reden?
Het schoonst sieraad van uw geslackt
Bestaat in zuivre en zagte zeden.
Natuur schonk u volmaakte leden:
Waarom haar voorschrift niet betracht?
Waartoe die gordel onder de armen?
Waant gy dat zulks u schooner maakt?
In Mai wilt ge u met bont verwarmen,
En gaat des winters byna naakt,
Dient zulk een leefwyz' niet gelaakt?
(*)
Verdient uw dwaasheid geen ontfermen ?
Waartoe uw hairen afgesneên,
Waarby geen ebbenhout kon halen?
Is 't omdat zy reeds gryzen? Neen,
Gy wilt met blonde lokken pralen;
Hoezeer doet u de dwaasheid dwalen!...
Had ooit een pruik behoorlykheên?

(*)

Gaat hier de dichterlyke vryheid niet wat te verre, met naamlyk ontfermen op verwarmen te
laaten rymen?
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ô Lina! laat die dwaasheid varen.
Indien ge u gaarn' beminnen ziet,
En lang uw schoonheid wilt bewaren,
Misvorm dan uw gestalte niet;
Maar volg, wat u natuur gebiedt:
Dan overleeft uw schoon uw' jaaren.

Macbeth, Treurspel. Gevolgd naar het Fransch van M. Ducis, door
Mr. P. Boddaert. Te Amsterdam, by de Wed. J. Doll, 1800. In 8vo.
80 bl.
De Geschiedenis van MACBETH maakt, in de Kronyk van Engeland, Schotland en
Yrland, door RAPH. HOLINGSHED en WILLIAM HARRISON, in 1753 te London uitgegeeven,
een zeer avontuurlyk verhaal uit, het welk door BUCHANAN in zyne Schotsche
Geschiedenis, schoon eenigzins verkort, is overgenomen. DUNKAN, Koning der
Schotten en Oom van MACBETH, zo laf en vreedzaam, als zyn Neef stout en
wraakgierig was, had deszelfs hulp, tot het beteugelen van oproeren in zyne Staaten,
noodig. Deeze gestild zynde, en MACBETH, benevens een ander legerhoofd, BANQUO,
in eenen oorlog tegen de Deenen, gebruikt zullende worden, ontmoeteden beiden,
wanneer zy naar DUNKAN reeden, drie Toverhexen, welke hen, op haare wyze, heil
voorspelden, en onder anderen, dat MACBETH nog eens Koning van Schotland zoude
worden, en dat het nag slacht van BANQUO de Kroon zoude erven. Eenige
voorafgegaane en minder belangryke voorspellingen toevallig bewaarheid zynde
geworden, begon MACBETH eindelyk op middelen te denken, om deeze voorspellingen
geheel vervuld te krygen, en zich het Koningryk Schotland eigen te maaken. Hy
werdt in deeze zyne poogingen zeer versterkt door zyne echtgenoote, eene trotsche,
eerzuchtige vrouw, welke niet scheen te kunnen rusten, voor dat DUNKAN door haaren
man was vermoord geworden.
Behalven deeze voorspelling, hadden gemelde Toveressen ook aan MACBETH
gezegd: dat hy nimmer van iemand gedood zoude worden, die van eene vrouw
geboren was; en niet overweldigd, vóór dat het Birnamer woud tot het Slot van
Dunsinane kwam. Ook deeze beide Hexengezegden werden, ten nadeele van
MACBETH bewaarheid; want zekere MACDUF, met welken hy, uit hoofde zyner
dwingelandy, in oorlog kwam, en die uit deszelfs moeders lyf gesteeden, en
derhalven niet geboren was, hieuw hem het hoofd af: na dat dezelve aan zyne
krygslieden had geboden, om elk een tak uit het Birnamer woud te snyden, en daar
mede in de hand, naar Dunsinane te trekken, ten einde het getal der naderende
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manschappen voor MACBETH bedekt te houden. De laatste nu meenende het
Birnamer woud naar zyn Slot te zien komen, achtte daar door de voorspelling vervuld,
en vondt, al vluchtende, op voorgemelde wyze, zynen dood: het welk in den jaare
1057 zoude geschied zyn.
De Engelsche Dichter SHAKSPEAR heeft dit verhaal, in den dramatieken styl van
zynen tyd geheel weeten over te gieten; waar uit onregelmaatigheden geboren zyn,
die men alleen aan hem, en eenigen zyner tydgenooten, kan vergeeven. Verscheide
lieden hebben, na hem, zich beyverd, om, met weglaating van veele byzonderheden,
het zelfde onderwerp, op nieuw, voor het tooneel te bearbeiden. Dit deed reeds
WILLIAM DAVENANT, in de voorige eeuw, in Engeland - STEPHANIE den Jongen, 1774;
F.H. FISCHER 1778; H L. WAGNER 1779, en G.A. BURGER 1783, in Duitschland; ja dit
deeden M. LEFEBRE 1783, en naderhand M. DUCIS - die ook Othello, Lear en Hamlet
heeft omgewerkt, in Frankryk.
Het Stuk van deezen laatsten heeft Mr. P. BODDAERT voor zich ter naarvolging
gekozen, en als zodanig moeten wy het onze Leezers doen kennen. DUCIS, in al
zynen arbeid, zich toegelegd hebbende om de Treurspellen van SHAKSPEAR meer
overeenkomstig den tooneelvorm en deszelfs regelen te schikken, heeft daar door
ook alle die Hexeryen en verdichtselen moeten laaten vaaren, welken aan de Stukken
van SHAKSPEAR zo veel leven geeven. Alleenlyk spreekt hy nog, nu en dan, van
MACBETH'S droomen, en het vermogen van YPHYCTONA - maar de karaktertrekken
van MACBETH, en vooral van deszelfs trotsche en heerschzuchtige vrouwe, zyn
bewaard gebleven: zelfs die van Somnambule, of Slaapwandelaarster, welke,
volgens den Engelschen Dichter, Act. V, Scene 1, door de Kamerjuffer beschreeven
wordt, en hier mede in het Vyfde Bedryf, Zevende Tooneel, wordt uitgewerkt.
Intusschen geeven geene van alle haare gezegden, in dit Tooneel, zo veel te kennen,
als deeze enkele woorden, welken zy, in denzelfden toestand, by SHAKSPEAR zegt:
Here's the smell of blood still: all the persumes of Arabia will not sweeten this little
hand. Veel, zeer veel schoons, had de Fransche Dichter, zelfs naar zyn eigen
ontwerp, nog uit SHAKSPEAR kunnen overneemen, het welk hy echter niet gedaan
heeft: intusschen is het afmaaken van MACBETH, door Moordenaars welke zyne
vrouw heeft gezonden om MALCOLM te vermoorden, geenszins zo treffend als
MACBETH'S dood, door het zwaard van MACDUF: en de dood van MACBETH'S zoon is
by den Franschen Dichter zeer gewrongen.
De naarvolging is slechts middenmaatig, en toont hier en daar te veel de spooren
van grooten haast: zelfs vindt men
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bl. 10 een vers, dat een voet te kort is: namelyk het onderste, zynde van deezen
inhoud.
SEVAR.

Gy eischt dit?
DUNCAN.

Goon! wil my die openleggen.
Men heeft dit Stuk spoedig na de uitgave, ten voordeele van de Tooneelspeelers
en Speeleressen, op het Amsterdamsch tooneel vertoond, en hetzelve heeft bevallen.
Geen wonder! J.C. WATTIER speelde voor MACBETH'S gade. Zo dikmaals die rol in
zulke goede handen valt, zal deeze Nederduitsche Macbeth voldoen, al ware het
enkel om de woedende hartstocht en heerschzucht eener furie op het hoogste te
zien.

Brieven, voor min en meer gevorderde jonge lieden, ten dienst
der Schoolen zoo wel, als ten algemeenen gebruike, geschikt.
Door een Lid des Schoolbestuurs eener Departementsschoole
van de Bataafsche Maatschappy, tot Nut van 't Algemeen. 1ste
Stukje. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1800. In 8vo. 100 bl.
Dit Stukje bevat in het geheel achtentagtig Brieven van een zeer verschillenden
aard, en dus in veele gevallen geschikt om tot goede modellen te dienen. Meestal
loopen deeze Brieven over gewigtige onderwerpen, genomen uit de Natuurlyke
Historie, de Zedekunde, en menigerleye voorkomende gebeurtenissen in het
dagelyksche leven. Dus dienen zy tevens tot verbreiding van nuttige kundigheden,
en het aanpryzen van verhevene gevoelens en loffelyke daaden. Zodanig is, by
voorbeeld, de tweeënzestigste Brief, dien wy hier tot een proefje zullen mededeelen.
‘WAARDSTE VRIEND!
Daar heb ik een grooten schrik uitgestaan. Ik zat voor myn raam myne lessen te
leeren. Eensklaps hoor ik een groot gedruisch en geschreeuw. Ik zie op, en verneem
eene menigte lieden op den kant van het water. Plotsling springt een der
aanschouwers van den wal, en komt met een klein kind ten voorschyn. Men haalt
'er beiden uit, en nu hoor ik de moeder, terwyl zy het wicht tederlyk omhelst,
schreijende uitroepen: “ach! 'er ligt nog een in.” Terstond springt de redder van het
eerste kind op nieuw in het water om ook het tweede te haalen. Dit was niet te zien,
en hy moest 'er
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lange naar duiken. Hy vat het eindelyk en steekt het om hoog, maar, te zeer afgemat,
zinkt hy weer naar beneden en verdrinkt. Ieder beweende hem en beklaagde zyn
lot; my dagt echter, dat zyn dood benydenswaardig was, want hoe kan men ooit
gelukkiger sterven, dan midden in het verrichten eener edele, menschlievende
daad? Ik ten minsten zal myn leven niet ontzien, als ik iemand uit gevaar kan redden,
en dit gezicht zal my steeds in myn voorneemen versterken. Vaar wel, myn vriend!
FERDINAND.’
Men zou echter, dunkt ons, met eenige reden kunnen vraagen: Zyn zodanige
edelmoedige gevoelens niet al te overdreven?

Recueil de Pieces interessantes & variées propres pour la
Jeunesse, pour s'exercer dans l'etude de la Grammaire, de la Fable,
de l'Histoire, & de la Morale, particulierement adaptées pour
apprendre à parler la langue Francaise purement & à l'ecrire
correctement.
Verzameling van belangryke Mengelingen voor de Jeugd, ter
beoeffening van de Spraakkunst, de Fabelkunde, de Geschiedenis,
en de Zedenkunde, byzonder geschikt om de Fransche taal zuiver
te leeren spreeken en schryven. Te Amsteldam, by W. van Vliet,
1799. In 8vo. 203 bl.
Schoon byna alle stukjens, welke uitgegeeven zyn, om, als themata, ter vertaaling
te dienen, door derzelver gebrekigen en platten styl, zoo wel als derzelver
ééntoonigheid en lafheid, de Jeugd rasch verveelen moeten; vindt men in dit Werkje
een honderd vier-en-dertig tal voorschriften ter vertaaling uit het Fransch in 't
Hollandsch, en omgekeerd; want in beide taalen zyn dezelven tegen over elkanderen
gedrukt: zy bevatten eene réeks van historische vertellingen, byzondere en
charactertekenende trekken, eenige fabelen, enz. en vóóraan eenige spraakkunstige
oefeningen. Wy oordeelen dit boekje alzins geschikt, om jonge beoefenaaren der
Fransche taal op eene aangenaame en tevens nuttige wyze bezig te houden;
hetzelve is daarteboven in eenen niet onbevalligen styl opgesteld. vooräl wat de
Fransche vertaalingen aangaat; intusschen was het niet kwaad geweest, dat de
Schryver minder spaarzaam geweest ware in het plaatsen van zedenkund ge
voorschriften, en de plaats van sommige geestlooze en overbekende kwinkslagen
door dezelven hadt doen vervangen: niettemin durven wy het echter aan Ouderen
en Leermeesters, ten gebruike voor hunne kinderen en kweeklingen, aanpryzen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Invloed en Uitwerking van het Christendom, op de Vorming en
den Toestand der Volkeren van Europa. Door Tyge Rothe,
Koninglyke Deensche Staatsraad. Naar het Hoogduitsch vertaald
door S. van Hoek, Predikant te Aalburg en Heesbeen. Iste Deel.
Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1799. In gr. 8vo, 474 bl. Behalven
het Voorbericht.
Dit is eene Vertaaling van eene Vertaaling. Oorspronglyk is het Werk in het Deensch
geschreven, en daaruit in het Hoogduitsch overgebragt door eenen Ongenoemden,
die zynen arbeid heeft opgedragen aan den beroemden KLOPSTOCK, en in eenige
korte aanmerkingen, achter die Opdracht geplaatst, ons onderricht, dat de Schryver
voordeezen Leermeester is geweest van zyne Koninglyke Hoogheid den Erfprins
FREDERIK: hoogstwaarschynelyk den halfbroeder des Konings van Denemarken,
niet deszelfs Zoon den Kroonprins. Beiden voeren denzelfden naam: maar in het
Jaar 1775, welk getal de Opdracht van den Hoogduitschen Vertaaler draagt, was
de Kroonprins een kind van zeven jaaren, en begon dus eerst recht vatbaar te
worden voor de lessen van eenen Leermeester.
Naar dit Hoogduitsch is de Nederduitsche Vertaaling vervaardigd, door den Eerw.
VAN HOEK, die niet schynt goedgevonden te hebben, iets van het zyne 'er by te
voegen. Wanneer men overweegt, hoe bezwaarlyk het zy, in eene Vertaalinge, den
waaren zin van het oorspronglyke altoos te behouden en met de rechte woorden
uit te drukken, zoude het niet te verwonderen zyn, dat de Vertaaler eener Vertaalinge
hierendaar nog verder afweek van de meening des eersten Schryvers, schoon hy
de algemeene bedoeling doorgaans duidelyk genoeg volgde. Misschien is dit wel
het geval van het Werk, waarvan wy nu eenig verslag moeten doen.
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Op den titel staat Eerste Deel. Dit sluit in, dat 'er meer, of ten minsten nog één Deel
zal volgen; gelyk men dit ook uit verscheiden plaatzen in het Werk zelve kan
opmaaken: maar hoe veel, leezen wy nergens.
De bedoeling van den Schryver is, buiten tegenspraak, lofwaardig. ‘Myn oogmerk,’
zegt hy, in het begin van zyn Voorberigt, ‘is geenszins, een wiskunstig bewys, voor
de waarheid van het Christendom te geeven.’ Misschien had de Heer ROTHE deeze
verklaaring wel kunnen spaaren. Gebeurde zaaken zyn toch niet vatbaar voor
wiskunstige bewyzen, en geen verstandig Leezer zal van eenen Schryver het
onmogelyke vergen of verwachten. Doch laat ons hem verder hooren. ‘Maar ik heb
geloofd, dat het nuttig is, der ligtzinnige tydkortende geschiedkundige Lectuure,
door welke zoo meenig een, tot afval van het Christendom, vooringenomen wordt,
eene geschiedkundige, ook tydkortende Lectuur tegentestellen, welke den denkenden
man ... zou kunnen nuttig zyn, om voorzigtig omtewandelen, onder de Sophisteryen,
de Romans, en, waarom zou ik het niet lynregt zeggen?! de veele leugens, welken,
in de boeken van den dag, worden ter nedergesteld, om den Godsdienst van ons
Europa, tot eene fabel te maaken,’ bl. IX en X. Zo ook bl. XII. ‘Het begin der beide
onafscheidbaare Leerstelzels onder de menschen, het Mosaische en Christelyke,
stelde ik my, in dit werk, als eene gebeurenis, in de geschiedenis der menschheid,
voor; en, het gene ik, als byzonder, door het Christendom, te wege gebragt, ontdekte,
het gene ik, wanneer ik ... de keten der daadelyke gebeurenissen overzag, als eene
eer voor het Christendom beschouwen en erkennen moest, dit verhaal ik. My wierd
het Christendom de beste Godsdienst voor den mensch, als Individu, beschouwd,
voor de Volkeren, voor de geheele Menschheid. In deszelfs gevolg zag ik voorspoed
en eer; maar, buiten den kring, waar in hetzelve werkzaam is, niets, dan
angstverwekkende tooneelen. Ik wilde deshalven anderen daar toe brengen, en
beweegen, om, met my, het Christendom, als dien Godsdienst, te erkennen, die
het meest de menschen veradelt, en gelukkig maakt. Ik wilde daar te boven
verklaaren, hoe ons geslagt, hoe ons Europa dat gene geworden is, wat zy thands
zyn; enz.’ - Bl. XVIII. ‘Hoe ik
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de onderscheidene Volkeren en tyden beoordeel, en daar naar eenen iegelyken
zyne eer en zyn geluk toeken: dit zal men, in het werk zelf vinden. Dit is het eerste
deel deszelfs, en indien myn loopbaan op Aarde zodanig bepaald is, dat ik het einde
van myn plan bereiken kan, zullen 'er nog meer volgen.... Onder de onderwerpen
welken, in de volgende deelen, zullen behandeld worden, zyn, de geschiedenis van
KONSTANTYN, van JULIAAN, van Romens ondergang, van de Hiërarchie, van de
Leengesteldheid, van MAHOMET, van de Ridderzugt en de Kruistogten; vervolgends
van de Verdraagzaamheid, Vervolging, en Sekten, en het Deismus van den dag,
enz.’
Doch terwyl de Schryver ons zegt, wat hy denkt te doen in de volgende Deelen,
zal de Leezer verlangen te weeten, wat hy in dit Eerste hem voordraage. Het Werk
is verdeeld in Afdeelingen, doch welke niet met getalen zyn getekend. Derzelver
Opschriften zullen wy vooreerst opgeeven. Ontwerp van dit Boek, bl. 1. - Welke
Betrekking heeft de Godsdienst op den Staatkundigen Toestand der Waereld? bl.
15. - Christus en deszelfs Leer, bl. 22. - De Gelukzaligheid van den Burger, bl. 39.
- Hoe wordt deze Vraag beantwoord? bl. 59. (Te weeten de Vraag, waarmede de
voorgaande Afdeeling besloten wordt: ‘Op welke denkbeelden, op welk zeden- en
godsdienststelzel kan de burgerlyke welvaart der Waereld en der Volkeren het
zekerste en beste gevestigd worden?’) - Wat is de Geschiedenis der Waereld? bl.
68. - De Oude Tyden, bl. 76. - De Geschiedenis der Reden, bl. 88. - De Helden
eeuw, bl. 111. - Egypten, bl. 118. - Sparta, bl. 134. - Athenen, bl. 142. - Romen, bl.
153. - De Chineezen, bl. 183. - Het Christelyke Europa, bl. 212. - De Vereeniging
onder de Volkeren van Europa, bl. 216. - De Slaaverny, bl. 261. - Onze Regeeringen,
bl. 297. - De Geest der Wetten, bl. 362. - De Zeden, bl. 378. - Huislyke Zeden, bl.
391. - De Weetenschappen, bl. 415. - De Kunsten, bl. 455.
De eerste Afdeeling begint op eenen vry hoogen toon: ‘Wy EUROPEëRS zyn trots,
en wy zyn het met recht. By ons moet men leeren, hoe edel het geslagt der
Menschen is, en welk eene eerwaardige rol dit geslagt, hier op Aarde, speelen kan.
By ons kan men
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ontwaaren, dat de Mensch vermogens bezit, om eene nog veel verhevenere rol, in
een ander scheppingsstelzel, uittevoeren. Ofschoon ik ook een Europeër, en een
man der agttiende eeuwe ben, spreek ik egter geenszins, by vergrooting, enz.’ Zijn
oogmerk ontvouwt de Schryver eenigermaate, bl. 8, in deeze bewoordingen: ‘Dan
eerst behandelen wy de geschiedenis wysgeerig, wanneer wy, zoveel mogelyk, de
daadelyk voorhanden zynde, ofschoon dikwils verborgene, keten van oorzaaken
en gewrogten opspooren: en deze, met betrekking tot den toestand van ons Europa,
optespooren, is myne bedoeling in dit werk. Gaarne wilde ik het juiste punt van
zamenvoeging uitvinden, waar deze toestand met gebeurenissen van vroegere
dagen te zamenhangt; gaarne ... aanwyzen, langs welken weg wy tot dat geluk, en
die regte waarde gekomen zyn ... Eigenlyk bepaalt zich myn oogmerk wel
voornaamelyk tot onze staatkundige burger- en volksgesteldheid; dan de
geschiedenis hier van is te gelyk de geschiedenis onzer reden: immers wat anders
regelt den aart en de wyze der wetgeevinge, der regeeringe en der zamenleevinge,
dan de zeden? en waar door worden dezen wederom geregeld, waar door anders
dan door het denkbeeld, het gene wy ons maaken van dat, dat billyk, geoorloofd,
nuttig en aanzienlyk is? Wanneer men derhalven aantoont, hoe een volk, of de
Menschen, in eene zekere eeuw, wetten gaven, eenen staat inrigtten, en bestuurden,
en met elkanderen leefden, dan toont men te gelyk, hoe uitgebreid, en hoe juist die
denkbeelden waren, welken zy hadden, aangaande dat gewigtige deel der
Wysgeerte, dat de natuur des Menschen, deszelfs bestemming, verplichtingen en
voorrechten ontwikkelt.’ Vervolgens, bl. 9, gesproken hebbende van de vierduizend
jaaren vóór des Zaligmaakers geboorte, ‘in welken ons geslagt ... uit den eenen
toestand in den anderen steeds ginds en herwaards geworpen is, en altyd zekere
gewigtige... waarheden en denkbeelden, van eenen gemeenschappelyken Opperheer
der Menschen, van braafheid en deugd, en derzelver belooning gehad heeft,’ met
burgerlyke wetten en inrigtingen op die denkbeelden gegrond; maar alles, ‘zoo wel
de kennis als de inrigtingen en wetten, zeer onbepaald, niet zamenhangende,
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en weinig toereikende:’ vervolgt hy, bl. 10: ‘Na deze vierduizend jaaren ontdekt zich
het nieuwe stelzel der reden, en met dit, ook dat eener nieuwe staatkunde. Met
eene snelheid als die des weerlichts, verspreiden zich de denkbeelden van God,
als een boven alles en buiten alles bestaand wezen; het denkbeeld van een oordeel
na dit leven, van belooning en straf; en wel zoo dat dit wysgeerig kan voorgesteld
en aangenomen worden: en met deze denkbeelden ook het bezef van dat gene,
wat de Mensch is, en wat hy, als Mensch, van den overwinnenden Krygsman, van
den Vorst, en van zyne Medeburgeren billyk eisschen en verwagten kan.’ De reden
van deeze groote verandering in Europa, terwyl andere waerelddeelen in de oude
duisternis, of althans onzekerheid, gedompeld blyven, vindt de Schryver in de
voortplanting en vestiging van het Christendom, en eindigt deeze afdeeling met het
zeggen van MONTESQUIEU, raakende hetzelve: ‘dat het ofschoon deszelfs eenig
oogmerk alleen de zaligheid eenes toekoomenden levens schynt te zyn, ons egter
daar te boven ook in dit leven gelukkig maakt. Deze woorden,’ zegt hy, ‘zullen my
als 't ware ten tekste, en dit werk daar van de verklaaring zyn.’
Wy hebben dus taamelyk breedvoerig des Schryvers oogmerk aangetoond. Maar
de Leezer zal vraagen: beantwoordt het Werk aan het geen men daaruit mag
verwachten? Gaarne zouden wy hierover met dezelfde uitvoerigheid onze gedachten
zeggen, en uit ieder Afdeelinge een geregeld uittreksel geeven, indien wy daartoe
de ruimte hadden. Nu moeten wy ons vergenoegen met eenige algemeene
aanmerkingen.
In het algemeen zien wy in het Werk den verstandigen Man, den ernstigen Christen
en den Vriend van het Menschdom, die, hoezeer ingenomen met de Waarheid van
zynen Godsdienst, hoezeer de poogingen van deszelfs vyanden, om dien Godsdienst
uit te rooien, verfoeiende, te veel doorzicht en menschlievendheid bezit, om zulken
zyner Natuurgenooten, welken denzelven niet kennen, daarom buiten Gods gunst
te sluiten. ‘Het gansche Christendom,’ leezen wy bl. 15, ‘rust op dit hoofddenkbeeld,
dat het tegenwoordige leven slegts het geringste gedeelte van het tydperk des
menschelyken aanzyns uitmaakt: en ... dat de Mensch,
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in deze zyne eerste dagen, moet volmaakt worden, ten einde hy, by de hem
aannaderende omwenteling ... gewyzigd zyn moge, om eenen zekeren hoogen trap
van gelukzaligheid deelachtig te worden. ... Zoo is het ... een minder gelukkig lot,
niet op zulken tyd, en onder zulk eene lugtstreek geboren te zyn, dat men op dien
korteren weg van gelukzaligheid, op welken het Christendom ons brengen kan, kan
koomen ..... maar hoe kon het eene straf, of een in ongunst ons toegevoegd en
onherstelbaar ongeluk zyn? Het denkbeeld, dat God een God des ganschen geslagts,
een God van elk in het byzonder is ... laat ik ... nimmer vaaren.’ Ondertusschen is
de Schryver, doorgaans, in het leerstellige die begrippen toegedaan, welke by de
meeste Christenen als rechtzinnig pleegen beschouwd te worden. Hierover kan
niemand hem beschuldigen. Maar gaat hy niet te ver, wanneer hy den invloed des
Christendoms op het geluk der waereld verbindt aan die begrippen? Laat ons zyne
eigene woorden (bl. 31) bybrengen. ‘Zullen wy nu beslissen, of zulke Staaten, ... in
welken te leeven een voorrecht is, onwankelbaar op het Christendom kunnen
gevestigd worden, dan zal het niet genoeg zyn, dat wy met onze gedagten by de
practicaale bevelen ... staan blyven; .... neen, de zedenleer, de wetten, de
denkbeelden, de aangenomene gevoelens, die, staatkundig beschouwd, de besten
zyn, deze moeten, zal het Christendom waarlyk en volkoomen zegevieren, hunnen
grondslag hebben, in dat begrip, dat God eene openbaaring gegeeven heeft, en
dat JESUS eenen verhevenen, eenen Godlyken oorsprong heeft, en [NB.] dezen niet
aan dit scheppingsstelzel schuldig is, noch daar toe behoort.’ De Schryver dringt
dit, op zyne wyze, verder aan, en zegt, bl. 32 en 33: ‘Een van beide moet waarheid
zyn; of CHRISTUS was een wezen van een geheel ander geslagt, dan het onze, of
Hy heeft niets meer kunnen weeten dan een Mensch ... Dan het schynt 'er konde
een derde plaats hebben; dit, dat de Leer van CHRISTUS ja wel meer ware dan het
gene eene ziel, in een bewerktuigd lichaam, door eigene kracht ... ervaren kan, en
Hy egter in zyn perzoon dezelfde was, die wy zyn, wanneer naamelyk God dat gene
aan Hem bekend maakte ... het gene Hy aan ons
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voorstelde. Dan .... zoo kan het niet zyn. Immers deze Leeräar zegt, dat Hy het van
zich zelven heeft, het gene Hy aan ons verkondigt, enz.’ Waar heeft de Heer ROTHE
toch dit laatste gelezen? Hierna zouden wy wel nieuwsgierig zyn; gelyk ook om te
weeten, welke uitlegging hy geeve aan de woorden van Jesus, JOANN. VII:16. VIII:28.
XII:49, en op meer andere plaatzen.
Ongetwyffeld is de Schryver, indien hy nog leeft, een man van groote belezenheid;
maar met dat alles is dwaalen mogelyk. Doch vanwaar hy een zo verkeerd denkbeeld
gekregen hebbe van het stelsel van ARIUS (of, gelyk hy hem altoos te onrecht noemt,
ARRIUS) als hy bl. 258 opgeeft, kunnen wy niet begrypen. Daar zegt hy, dat dit stelsel
‘niet meer was dan een louter wysgeerig leerstelzel, en meer is het Christendom
niet, wanneer de Leeräar voor een bloot mensch gehouden wordt.’ Zelfs in het
stelsel van SOCINUS zoude men nog niet behoeven toe te staan, dat CHRISTUS niet
meer dan een bloot mensch geweest ware: maar het gevoelen van ARIUS is met die
stellinge volstrekt onbestaanbaar. Wy behoeven den Leezer alleenlyk te wyzen tot
MOSHEIM'S Kerklyke Geschiedenis, D. II, bl. 135 env. Het verwondert ons, dat de
Nederduitsche Vertaaler deeze misvatting niet heeft gezien, ten minsten nergens
heeft aangewezen. Ook zien wy het gevolg niet, dat het denkbeeld, dat CHRISTUS
een bloot mensch geweest ware, ‘noodzaaklyk medebrengt, dat hy aan dwaalingen
was blootgesteld.’ Konde dan God daartegen hem niet behoeden? Men zie de boven
aangehaalde plaatzen, en voege daar by JOANN. III:34. Over de zaak zelve spreeken
wy niet: maar ieder waarheidlievend mensch, welke gevoelens hy ook zy toegedaan,
moet afkeuren, dat men den dwaalenden leeringen aantyge, welke zy nimmer
voorstonden, of gevolgen te last legge, welke met hunne stellingen niet noodzaaklyk
in verband staan, en door hun verworpen worden. Wat is dit anders, dan vechten
tegen mannetjes, welke men zelve aan den wand heeft geschilderd?
Het Werk van den Heer ROTHE is zekerlyk de vrucht van veel leezens en van
langduurige oefeninge. Maar wy wenschten wel, dat hy doorgaans de Schryvers
had aangehaald, uit welken hy de gebeurtenissen
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ontleende, waarop zyne redeneering steunt. Dit geschiedt, evenwel, genoegzaam
nergens. Wanneer hy eene enkele maal eenen Schryver noemt, doet hy zulks zonder
de byzondere plaats aan te wyzen, welke hy bedoelt. Zyne oprechtheid wantrouwen
wy geheel niet. Maar het zoude den onderzoekenden Leezer aangenaam zyn
geweest, indien hy zelve de aanhaalingen had kunnen nagaan. Met de beste trouwe
kon de Schryver mistasten; en schoon, in het algemeen, zyne opgaaven, zoveel
wy in het leezen bespeuren, met de oudere en laatere geschiedverhaalen doorgaans
wel overeenkomen, is hy niet geheel vry van vergissingen. Eén voorbeeld zullen
wy slechts bybrengen. Bladz. 162 leest men: ‘Wy weeten uit POLYBIUS, dat by den
inval der Gallen, de Sabiners zeventig duizend man hulptroepen afzonden; - de
Samniters even zoo veel; - de Japygers en Messapers vyf en zestig duizend, - en
zoo alle de andere Volkeren, het gene, te zamen een leger van meer, dan eene
halve millioen menschen uitmaakt.’ - Dit is niet naauwkeurig. Vooreerst had de
Schryver wel mogen zeggen, welken inval der Gallen hy bedoelde. Die niet zeer
bedreven is in de Geschiedenis van Rome, zal ligtlyk zich verbeelden, dat op den
eersten van allen gezien worde, waarin Rome zelve veroverd, en naderhand door
CAMILLUS verlost werd, in het 364ste Jaar na de bouwing dier Stad. Dan hierin zoude
hy zich vergissen. Een veel laater tyd wordt gemeend, het Jaar 529, weinige jaaren
vóór den tweeden Punischen Oorlog. Doch, ten tweeden, is de opgaaf uit POLYBIUS
niet naauwkeurig. De Sabynsche en Tyrrheensche hulpbenden worden daar begroot
op vierenvyftigduizend. Van de overige door den Heer ROTHE genoemde Volken,
en van eenige anderen, zegt POLYBIUS wel, hoe groot het getal der weerbaare
manschap by dezelven was, maar niet hoeveel troepen zy leverden. By hem is het
gantsche getal der weerbaare mannen, by de Romeinen en derzelven Bondgenooten,
770000, maar dat der weezenlyk by de gemelde gelegenheid gewapenden, het
corps de reserve, dat te Rome bleef, daaronder begrepen, omtrent 156000. Vid.
POLYBII Hist. Lib. II, c. 24.
Over het geheel is het Werk geschreven in eenen wydloopigen trant, en, schoon
'er overvloed in is van
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zeer bondige aanmerkingen, gelooven wy, dat de zelfde zaaken in een vry kleinere
ruimte konden geplaatst worden. - Den styl kunnen wy minst van alles pryzen.
Dikwyls worden de geslachten der Naamwoorden verkeerd gesteld; dikwyls
ontmoeten wy volstrekt overtollige woorden, by voorb. egter evenwel, bl. 16, reg. 7
v.o.; ‘waar geene verwoestende oorlogen, zoo, zoo als de onzen zyn,’ bl. 19, reg.
21: dit zoo zoo komt menigmaal voor. 'Er is 'er meenig een, bl. 56, r. 9.
‘Weetenschappen hadden 'er daar plaats,’ bl. 129, reg. 1 v.o. en op meer plaatzen;
daar 'er daar, bl. 140, r. 13 v.o.; dan nog doet dit nog niets, bl. 217, r. 16; daaröm
egter, bl. 236, r. 4. Veder, in de betekenis van pluim, is bekend; maar of men ook
vederen mag noemen hetgeen men anders veeren heet, en waardoor men zeker
middel, om een werktuig in beweeging te brengen, verstaat, twyffelen wy zeer: hier
vinden wy het zo, bl. 134, r. 8. Eigennaamen worden ook somtyds anders dan op
de gewoone wyze gespeld, b.v. Huroniërs, bl. 17, r. 14, in plaatze van Hurons.
BRUCKERSCHERS, bl. 89, r. 6 v.o. gaat in het Hoogduitsch goed, maar in onze taal
zoude BRUCKERS hier veel beter gevoegd hebben. ‘TIBERIUS ging na zijne CAPREä;
en ieder koos zich eene CAPREä uit,’ bl. 6, r. 13 v.o. Zoude men hieruit niet besluiten,
dat Caprea eene minnaares ware geweest van TIBERIUS, vooral daar het woord met
kapitaale letteren gedrukt staat? ‘De schoone SCHEKERASADE vertelde den Kalif een
sprookjen in den slaap,’ bl. 69, r. 6. Indien het geheugen ons niet bedriege, moest
dit SCHEHERAZADE zyn. Doch dit is van geen belang. Iets meer betekent het, dat in
plaats van Kalif moest staan Sultan. De Vorst, welke hier wordt bedoeld, was het
laatste, niet het eerste, en tusschen beiden is groot onderscheid. Doch waar heeft
de Schryver of iemand zyner Vertaalers gelezen, dat de Gemaalin des Sultans
denzelven haare sprookjens in den slaap vertelde? Zy mogt hem in slaap vertellen,
maar zy vertelde niet in den slaap. - Saturnen, bl. 398, r. 3, is waarschynelyk eene
loutere drukfeil voor Satyren. - Maar wat zal men maaken van den ‘glinsterenden
Sileen, die onder den dans en het spel des Egels ontwaakt?’ bl. 299, r. 8 v.o. Dat
de Ouden de kunst zouden bezeten hebben om de Egels te leeren dansen, gelyk
de Savoysche
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jongens hunne marmotjens, weeten wy niet ooit gehoord of gelezen te hebben. Dit
zoude dus eene nieuwe ontdekking zyn. Maar, misschien, heeft de Heer ROTHE
gedoeld op de VIde Ecloga van VIRGILIUS, en is by eene der beide Vertaalingen de
Nymph AEGLE ongelukkiglyk gemetamorphoseerd in een Egel. Arme Nymph!
Kortom, de Bedoeling des Schryvers is zeer lofwaardig; het Ontwerp schoon; de
Uitvoering, schoon niet zonder gebreken, geenzins af te keuren; de Styl, althans
der Vertaalinge, konde en mogt wel beter zyn.

De Hoofd-inhoud van de Zedenleer des Christendoms. In eenige
Leerredenen over de elf eerste Vaersen van het eerste Hoofdstuk
van den tweeden Brief van Petrus. Door Ewaldus Kist, Predikant
te Dordrecht. Iste Deel. Te Dordrecht, by A. Blussé en Zoon, 1800.
In gr. 8vo. 228 bl. en eene Voorrede van XVI bl.
De geachte Kerkleeraar KIST had onlangs een aantal voortreftelyke Leerredenen
over Gods Deugden, met algemeene goedkeuring, in 't licht gegeeven, en naar
meer dergelyke vruchten van 's Mans nuttigen arbeid doen verlangen: waarom wy
niet twyfelen, of deze tweede bundel, welken de Leeraar al spoedig laat volgen, zal
ook by verschillende soorten van Leezeren met veel graagte ontvangen worden.
Wy hebben ze ook aanstonds vol verwachting doorgeleezen, en vinden geen rede,
om iets te rug te neemen van den lof, dien wy, by de aankondiging der eerst
uitgegeevene Leerredenen, aan den welbespraakten Redenaar toegezwaaid hebben.
Echter is ons het plan en de bearbeiding van deze Leerredenen, over 't geheel,
minder, dan der vorigen, bevallen. De waardige KIST is, zoo 't ons voorkomt, niet
vry genoeg geweest, in de wyze van uitwerking van 't roemwaardig ontwerp, 't welk
hy zich eerst schynt voorgesteld te hebben. Hy wilde den hoofdinhoud van de
Zedenleer des Christendoms, in eenige Leerredenen, behandelen. By geen soort
van Leerredenen komt het minder te pas; by de woorden van den text lang stil te
staan. Men neemt voegelyk, by zulke onderwerpen, slechts uit den voorgeleezen
text aanleiding, om de bedoelde zaaken in eene gere
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gelde orde naauwkeurig te ontwikkelen. Maar nu schynt de Eerw. KIST gevreesd te
hebben, dat men hem, dus doende, een Planprediker zou noemen, die minder werk
van Bybelverklaaring maakte. Hy zegt, in de Voorrede, de eerste elf Versen van het
eerste Hoofdstuk van den tweeden Brief van Petrus des te liever ten texte gekozen
te hebben, omdat in dezelve meer dan ééne plaats voorkomt, waarvan de letterlyke
zin niet aanstonds duidelyk is, en hy hierdoor tot Bybelverklaaring zoo wel, als tot
ontwikkeling van eenig zaakelyk onderwerp, aanleiding verkreeg. - Echter hebben,
onzes oordeels, eenigen dezer Leerredenen daardoor veel van derzelver waarde
verloren, terwyl 'er te veel moest gezegd worden van de textwoorden, om 'er
aanleiding uit te neemen tot de behandeling der voorgenomen onderwerpen. Deze
keuze van texten heeft ook ten gevolge gehad, dat de zaaken, die men, in zekere
welgeschikte orde, wilde ontwikkelen, somtyds eenigzins gedrongen 'er uit afgeleid
worden. De lust, om by deze gelegenheid te gelyk een geheel samenhangend stuk,
uit de H. Schrift gekozen, te verklaaren, en daar in dan gepaste stoffen te vinden,
die geregeld op elkanderen volgen, zal den Eerw. Schryver, in de uitvoering van de
voorgestelde taak, nog meer belemmerd hebben. De styl der Apostolische Brieven
is waarlyk niet wel geschikt, om 'er zoodanig samenhangend geheel in te zoeken.
Men loopt dus, met de grootste oplettendheid, al ligt gevaar, om of de verklaaring
naar het vooraf gemaakt plan min of meer te dwingen, of het plan zelve minder
geregeld te laaten afloopen. Het is ons ten minsten twyfelachtig voorgekomen, of
alle hier voorkomende gezegden van Petrus dien zin hebben, waarop de geheele
behandeling van zaaken gebouwd wordt. Van het derde en vierde vers zegt de
Eerw. KIST zelf, ‘dat zy voor verschillende opvattingen vatbaar zyn, van welke men
byna niet weet, wat te kiezen, hoewel men tot geruststelling zeggen moet, dat ze
allen gewigtige en de belangrykste waarheden behelzen, en ook in het zaakelyke
zoo merkelyk niet uit elkander loopen.’ Dat zelfde, en nog meer, kan men zeggen
van de volgende versen. 'Er zyn andere verklaaringen van vroegere en laatere
Exegeten voorhanden, die een geheel anderen, mogelyk ook met den
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geest der Apostolische Schriften, en het doel van Petrus in dezen Brief, meer
overeenkomstigen zin opleveren.
Wel verre van uit hoofde van deze aanmerking de waare verdiensten van deze
Leerredenen te willen verkleinen, bekennen wy gaarne, dat dezelve, naar de
gedachten, die zich de Redenaar van den zin en samenhang der Apostolische
uitdrukkingen, en van het leerstelzel, het welk hy onbewimpeld toont toegedaan te
zyn, gevormd heeft, zeer regelmaatig, in een regt klaaren en tevens deftigen styl,
beärbeid zyn, en een ryken voorraad van de nuttigste en belangrykste waarheden,
tot lering en stichting, in zich bevatten.
De eerste Leerrede handelt over het Geloof, de bron der Deugd. 2 Pet. I:1, 2; de
tweede over het geschonkene, om godzalig te leven. 2 Pet. I:3; de derde over de
gelykvormigheid aan God, het doel der Verlossing. 2 Pet. I:4; de vierde over de
a

b

Deugd. 2 Pet. I:5 ; de vyfde over de Kennis. 2 Pet. I:5 ; de zesde over de Matigheid.
2 Pet. I:6a; de zevende over de lydzaamheid onder allerlei rampen. 2 Pet. I:6b; de
agtste over de lydzaamheid onder vervolgingen om het Christendom. Dezelfde text.
- In de vier laatste zal men meer eenheid van plan aantreffen, dan in de eersten.
En dit was natuurlyk te verwachten van den toeleg, om opzetlyke Bybelverklaaring
met de behandeling van zaakelyke onderwerpen, en zulks naar aanleiding van deze
versen, te vereenigen. Men vindt daardoor, in de vier eerste Leerredenen, veel
meer, dan men, naar 't opschrift, zou verwachten. B.v. in de eerste Leerrede, die
ten opschrift heeft, het Geloof, de bron der Deugd, volgt op de verklaaring van den
text, waartoe 10 bladzyden besteed worden, op evenveel bladzyden, eene
ontwikkeling van deze vier waarheden: alle waare Christenen hebben in de hoofdzaak
het zelfde geloof: dit hun geloof verdient met het grootste regt een dierbaar geloof
genoemd te worden: een Christen heeft dit zyn geloof niet aan zich zelven, maar
aan de goedertierenheid van God en Jesus te danken: de kennis van God en Jesus
is het regte middel, om in dit geloof, gelyk ook in de heiligmaking en vertroosting,
op te wassen. - In de tweede, over het geschonkene, om godzalig te leven, behandelt
de Eerw. KIST, op soortgelyke wyze, de volgende stukken: Wat is een
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godzalig leven? Wat hebben wy tot een godzalig leven al van noden? Is de regte
kennis van God, in zyne heerlyke volmaaktheid, daar een geschikt middel toe? Heeft
Jesus Christus zyne gelovigen zulk eene kennis van God medegedeeld? In wat zin
kon hy dus gezegd worden, door dit middel hun alles geschonken te hebben, wat
zy tot een godzalig leven nodig hebben? - Wy willen deze wyze van behandeling,
op zich zelve beschouwd, geenzins afkeuren, en nog minder de nuttigheid in twyfel
trekken, die een klaar onderricht omtrent de meeste van deze byzonderheden kan
stichten; maar in een ontwerp, om den inhoud van de Zedenleer des Christendoms,
in eenige weinige Leerredenen, voor te draagen, zouden wy voor ons meer éénheid
in de ontwikkeling van byzondere stukken verlangd hebben, die men dan minder
oppervlakkig behoefde te behandelen. Ook zyn hier en daar, om 't plan te beter te
doen samenhangen met het aangenomen leerbegrip, wel eens waarheden afgeleid
uit twyfelachtige, of geheel ongegronde uitleggingen. Zoo wordt, b.v. bl. 9, over 't
woord verkrygen (de Christenen hadden een even dierbaar geloof verkreegen)
aangemerkt; ‘Daar is nadruk in het woord, dat hier voorkomt. Het betekent: iets door
het lot te ontfangen, gelyk het dus van Zacharias gebruikt wordt Luc. I:9. Met dit
woord doet Petrus dus zyne Christenen gevoelen, dat zy hun geloof te beschouwen
hadden, als een vry en ongehouden geschenk, het welk zy ontfangen hadden, als
een gelukkig lot, dat hun ten deele was gevallen.’ En op dien grondslag wordt
vervolgends deze Leer gevestigd, dat de Christen zyn geloof niet aan zich zelven,
maar aan de goedertierenheid van God en Jesus te danken heeft. Het is nogthans
zeker, dat het Grieksche woord λαγχάνειν niet altyd die oorspronglyke beteekenis
behoudt, (zie onder anderen Hand. I:17.) en 'er is geen rede, om 'er in dit verband
zoodanigen nadruk in te zoeken. Even weinig grond is 'er, om by 't woord δωρἐῖν,
schenken, (vs. 3) juist letterlyk aan een geschenk, uit vrye onverdiende genade
gegeeven, te denken. Het is altyd nadeelig, op onzekere uitleggin gen leerstukken
te gronden.
Alwat wy dus verre over 't plan en de uitvoering van deze Leerredenen, zoo wy
meenen, op grond der onzydige critiek, gezegd hebben, zou tegen ons
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oogmerk misduid worden, wanneer men 'er uit zou willen besluiten, dat wy dezen
bundel voor onze Leezers minder aanpryzing waardig oordeelden, dan de vorigen.
Men neeme deze Leerredenen slechts, zoo als ze zyn, en dan maaken wy geen
zwaarigheid, om dezelven, in weerwil van eenige gebreken, die de kunstkenner in
de wyze van behandeling mogt meenen te ontdekken, wel doordachte, met oordeel
uitgewerkte, en in de daad voortreffelyke opstellen te noemen, regt geschikt, om de
overgroote aangelegenheid van godsdienstige waarheden, en derzelver godvruchtige
beoefening, te doen gevoelen, en de daadelyke betrachting van redelyken
Godsdienst, die hier steeds in een bevallig licht voorkomt, te bevorderen. Men
ontmoet in deze Leerredenen, zoo wel als in de vorigen, ginds en elders gewigtige
aanmerkingen, fraaie trekken, uitmuntende schoonheden, en doorgaans nuttige
aanwyzingen, treffende beweeggronden en nadrukkelyke aanspooringen: waardoor
wy van harten wenschen, dat, by een groot aantal Leezers, zeer veel goeds, tot
instandhouding van godsdienstige gevoelens, en uitbreiding van menschelyke
gelukzaligheid, zal gesticht worden.

Leerredenen op Feest-dagen en andere plechtige Gelegenheden
gehouden door Johann Caspar Lavater, Bedienaar des H.
Euangeliums te Zurich. Uit het Hoogduitsch vertaald, door Cornelis
van der Aa. 1ste en 2de Stuk. Te Leyden, by J. van Thoir, 1800. In
gr. 8vo. 88 en 99 bl.
Een twintigtal Leerredenen, door den vermaarden LAVATER uitgesproken, en voorts
ter Drukperse geschikt, heeft de Burger C. VAN DER AA waardig gekeurd, om in een
Nederduitsch gewaat gestoken te worden. Van het zevental, reeds afgegeeven,
bevat het Eerste Stukje eene Voorbereiding tot, en twee Leerredenen op het
Kersfeest - het Tweede Stukje, vier Leerredenen op het Lyden van JEZUS CHRISTUS.
Volgens den voorshands opgegeeven Inhoud, zullen de dertien volgende slaan op
het Paasch-, Hemelvaarts- en Pinxterfeest, op den Eersten dag van het jaar,
Nachtmaalsdag, Boet- en Bededag, den Zomer, den Herfst,
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en den Laatsten Zondag des jaars. Leerredenen op de Christlyke Feestdagen, en
op het Lyden van JEZUS CHRISTUS, van de hand van LAVATER! Niet weinig verheugden
wy ons, toen onze Uitgeevers den welkomen bondel t'huiszonden. Leerredenen
toch over deeze belangryke onderwerpen behooren tot de desiderata onder de
goede Leerredenen. Weinige, die draaglyk mogen genoemd worden, kunnen wy
ons herinneren, behalven vooral die van den Haagschen Kerkleeraar KRIEGER, van
welke ons heugt, t'eenigen tyde, met lof gewaagd te hebben; alsmede CRAMER'S
Lydende Emmanuel. Leed doet het ons, ronduit te moeten verklaaren, dat wy, in
onze verwagting, van hier iet weezenlyk goeds en zaaklyks te zullen ontvangen,
niet weinig zyn te leur gesteld. Alles, immers het meeste, koomt hier neder op eene
korte uitbreiding van veelal eenen zeer langen text, en op eenige telkens
tusschengevoegde oppervlakkige aanmerkingen, raakende het zedelyk nut, welk
daar in voor de Christenen in 't algemeen ligt opgesloten. Zo ontmoeten wy al
aanstonds, aan het hoofd der eerste Leerrede, tot Opschrift hebbende: Voorbereiding
voor het Kersfeest der Christenen, eenen text van dertig Verzen, naamlyk LUKAS
I:26-56. Eveneens is het gelegen omtrent de eerste Leerrede op de Geboorte van
CHRISTUS, naar aanleiding van LUKAS II:1-20. Beredeneerde beschouwingen van de
voordeelen eener Godlyke Openbaaringe in 't algemeen, van de voordeelen, in 't
byzonder, door de komst en de prediking van CHRISTUS aangebragt - van de waardye
en de voortreffelykheid der Euangelieleere boven de Wet van MOZES - deeze en
een aantal andere overdenkingen, tot welke LAVATER overvloedige en natuurlyke
aanleiding zou gevonden hebben, heeft hy geheel onaangeroerd gelaaten. In den
zelfden vorm zyn ook de Leerredenen gegooten, welke wy, in den Tweeden Bondel,
over het Lyden des Heilands, aantreffen. Onze meening is niet, dat de Leeraar zyne
Textverklaaring met eene menigte Taal- en Oudheidkundige aanmerkingen moest
gestoffeerd hebben. Want niets valt gemaklyker, zelf voor Leeraaren, die weinige
of geene waare studie bezitten, dan voor het aangezigt van ongeoeffende
Toehoorders, met een ontzettenden toestel van Geleerdheid, te praalen. Van nutte
behandelinge der Lydensgeschiedenisse waren wy onlangs getuige. Op eene
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beknopte en zaaklyke ontvouwing van het niet zeer uitgebreid textverhaal liet de
Leeraar volgen, eene uitvoerige aanwyzing van het volschoon karakter des
Verlossers, van de klaarblykelykheid zyner onschuld aan de opgetygde misdaaden,
en van zyne liefde jegens het Menschdom, blykbaar in zyn geduldig en
onderwerpelyk lyden: met ernstigen aandrang van dit alles, op de harten der
toehoorderen, tot volstandige aankleeving, wederliefde en gehoorzaamheid aan
den weldaadigen, onschuldigen Lyder. Altoos waren wy, en zyn nog, van gedagte,
dat de Leerredenen, over het Lyden van JEZUS, aldus behandeld, daar de verhaalen
van hetzelve zoo veele stoffe tot leeringe, vermaaninge, aanspooringe en
vertroostinge behelzen, onder de algemeen-nuttigste moeten gerangschikt worden.
En daar LAVATER'S arbeid de plaats van dusdanige Opstellen niet kan vervullen,
herhaalen wy hier den tot nog toe vrugtloozen wensch, dat toch eenmaal een onzer
bekwaame en verstandige Leeraaren hand aan 't werk moge slaan, om zynen
Landgenooten eene verzameling van uitgewerkte Vertoogen te leveren, op
bovengemelde wyze behandeld. Met regt zou dusdanig eene verzameling den naam
van Christlyk Huisboek mogen voeren.

Vertoog over de Christelyke Kerk; dat de Gelovigen, Geroepenen,
Heiligen, in de Brieven der Apostelen, in 't gemeen, de Belyders
van het Christendom beteekenen. Te Franeker, by D. Romar, 1799.
In gr. 8vo. 58 bl.
De waare Christelyke Kerk is, volgends den Schryver van dit Vertoog, een
genootschap, alwaar de Geloofs- en Zedeleer van Jesus Christus, in de hoofdzaaken,
geleerd, en aangenomen, en beleden wordt. Dat dit geheele genootschap doorgaans
in het N.T. bedoeld is, wordt bewezen uit de benaamingen, die aan dit genootschap
gegeeven worden, meestal ontleend uit het O.T., daar dezelven eigen zyn aan allen,
die den Joodschen Godsdienst toegedaan waren; uit het verhaal van de eerste
oprichting der Christelyke Kerk, vooral in de Handelingen der Apostelen; uit de
tegenstelling der geloovigen, geroepenen, heiligen en geheele Gemeenten, aan
welken de Apostelen schreven, niet tegen het
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beste deel derzelven, maar tegen Jooden en Heidenen; uit de beschryving van 't
Koningryk der Hemelen, in de gelykenissen van den Zaligmaaker; uit den inhoud
der Brieven aan de Gemeenten in Asien, in de Openbaaring van Joannes; uit den
gantschen inhoud en 't beloop van de Brieven der Apostelen, waaruit blykt, dat tot
die Gemeenten geheele huisgezinnen, met kinderen en dienstboden, allen bestuurd
door Opzieners en Diakenen, en zoo wel kwaaden als goeden, behoorden, aan
welken zy dus alleen, onder zekere voorwaarden, de zaligheid belooven; en eindelyk,
omdat 't denkbeeld van eene inwendige Kerk, aan welke de Apostelen zouden
geschreven hebben, geheel ongerymd is, terwyl dat soort van menschen nooit met
zekerheid bekend is, en nog minder de uitverkorenen, die nog naderhand tot 't waar
geloof moeten gebragt worden. - Uit dit denkbeeld der geheele zichtbaare Kerk,
worden eenige gevolgen afgeleid. 1. Het lyden en de verzoening van Christus is
niet voor eenige weinige bepaalde persoonen, maar meer algemeen. 2. Alle de
gedoopten en leden der Kerk worden geroepenen en wedergeborenen genoemd.
3. Allen zyn des Geestes deelachtig; God en Christus werkt met zynen Geest en
genade in de geheele Gemeente. 4. De Verkiezing is het algemeene voorregt der
geheele Christelyke Gemeente. 5. Gods Zoon heeft, in twee opzichten, eene naauwe
betrekking tot de geheele Gemeente, als haar hoofd en voorspraak by den Vader.
6. 'Er wordt geene volstrekte volharding in de H. Schrift geleerd. 7. De Broederliefde
moet zich uitstrekken tot alle belyders van 't Christendom, zoo lang zy, door
openbaaren afval, 't tegendeel niet betoonen. 8. 'Er is maar ééne Christelyke Kerk,
en 'er moet 'er maar één zyn. - Eindelyk worden nog eenige zwaarigheden opgelost,
en deze en gene plichtregels aangedrongen, die uit het verhandelde schynen te
vloeien. Daartoe zal ook liefde en eenigheid behooren. ‘Wy houden,’ zegt de Schryver
ten slotte, ‘Avondmaal met menschen, die wy niet weten welke dwaalingen zy
koesteren, of welke euveldaden zy in het verborgen plegen; zullen wy dan die
gemeenschap weigeren aan onze Broeders, die slegts in duistere Leerpunten een
weinig anders dan wy denken! Mogte tog eindelyk het groot gebod der Liefde, en
het groot algemeen belang, meer by ons weegen, dan loutere denkbeelden in
mingewigtige bespiegelingen!’
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't Geen de Schryver van dit Vertoog beredeneert, is meermaalen, met dergelyke
bewyzen, verdedigd. Ondertusschen vindt het tegenovergesteld begrip nog veel
byval. Die 'er niet genoeg over heeft geleezen, en onbevooroordeeld genoeg is, om
gronden en tegengronden te vergelyken, kan in dit Werkjen, dat welgeregeld
opgesteld is, nog al stof tot nadenken vinden.

Volk van Nederland! zie op de tekenen der tyden! Te Utrecht, by
de Wed. J. van Terveen en Zoon, 1799. In gr. 8vo. 42 bl.
Wat mag thans wel het plan van den Goddelyken Jesus, in 't bestuur van zyne Kerk,
zyn? Alles, wat thans gebeurt, is de voorbereiding tot een bloeienden Kerkstaat, en
andere groote en voor de Kerk van Jesus belangryke gebeurtenissen, die men, op
grond der voorzeggingen, en daarin aangeweezene teekenen der tyden, inzonderheid
volgends Jes. LIX, en Openb. XIX:11-21, vergeleken met daarop volgende
toezeggingen, Jes. LX en Openb. XX, mag verwachten. - Dit zyn de
hoofddenkbeelden, waarby de Schryver van dit Stukjen de opmerkzaamheid zyner
Medechristenen in Nederland tracht te bepaalen. Alles rust op aangenomen
vooronderstellingen, omtrent den zin en de bedoeling der voornoemde Godspraaken,
en de gesteldheid van zaaken in den tegenwoordigen tyd, waarin de Schryver meent,
dat zy haare vervulling erlangen. Hy brengt de teekenen der tyden, die den
bloeienden staat der Kerk moeten voorafgaan, en die wy met onze oogen zien, tot
deze vier hoofdpunten: 1. Het is een tyd van eene verregaande verbastering in
Godsdienst en zeden; 2. een tyd van een geduchte wraakoefening; 3. een tyd van
triumf voor Jesus over de vereenigde magt zyner vyanden; 4. een tyd, waarin de
weg gebaand wordt voor de wederkeering der Jooden naar het land hunner
voorvaderen. - Op het drieledig bewys, vooreerst, de stoel van den ouden man, te
Rome, is reeds ingestort; ten tweeden, de zetel van het Turksche ryk, t welk voor
Mahometh, den valschen Profeet, knielt, wordt geschud, en dreigt in te storten; ten
derden, de zetels van de Koningen der aarde waggelen, - zou, op grond van de
jongste gebeurtenissen, nog al zoo wat aan te merken vallen.
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Alle de Kunststukken door den vermaarden Ridder Pinetti de Merci
vertoond te Berlyn, uitgelegd door J.W. Kosman, Professor in de
Mathematische Weetenschappen, enz. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te Breda, by W. van Bergen, 1800. In gr. 8vo. 165 bl.
Dit Werkje van den Heer KOSMAN bevat de verklaaring van zeventig zogenoemde
Magische Konststukken, door den handigen PINETTI te Berlyn en elders vertoond.
'Er komen verscheidene bekende gochelstukjes in voor, by WITGEEST en by anderen
te vinden. Doch men vindt 'er ook zeer zonderlinge stukken in, voor welker
beschryving en ontknooping wy den Schryver dank verschuldigd zyn; vooral, daar
hy, in zyne uitleggingen, in zo verre zulks mogelyk is, in eene korte beschryving,
zonder plaaten en uitvoerige werktuigkundige onderrichtingen, steeds de grootste
duidelykheid betracht heeft, en dus een ieder, die de noodige handigheid en de
vereischte werktuigen bezit, in staat is, alles op dezelfde wyze uit te voeren, zo als
het door PINETTI is vertoond. Hier en daar heeft de Schryver ook de verklaaringen
der geheimen van PINETTI met gewigtige byvoegzels vermeerderd, onder welke ons
vooral voldaan heeft eene proef van den Heer ECKARTHAUSEN, welke hy, bl. 97, op
de verklaaring van het tweeënveertigste Konststuk laat volgen: waarom wy dezelve
hier, tot een staaltje, zullen afschryven.
‘- Men zal zich op deeze wyze een tamelyk volledig begrip leeren vormen, hoe
men, door verstandig nut te trekken van de natuur, ligtgeloovigheid en kunst, zich
dra tot den rang der tovenaars verheffen kan.
Ik ging eens met eenige persoonen wandelen. Het was reeds schemeravond, en
wy gingen, buiten de stad, op eene zeer afgelegene plaats, een groot, oud, zomber
gebouw voorby. Dit was eene zeer geschikte plaats om de geesten te bezweeren,
zeide ik. Ik zal ze eens oproepen, wanneer gy 'er niets tegen hebt. Hierop sloeg ik
met myn wandelstok op den grond, en 'er steeg eene groote vlam uit. Een wit spook
rees uit de aarde op, en verdween wederom, toen ik
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ten tweedemaale sloeg. Deeze onverwagte verschyning werkte zo zeer op myn
gezelschap, dat de een ginds, de andere derwaards vluchtte. Niemand kon het
begrypen; men zag, dat 'er geene voorbereiding geschied was, en alles, het geen
gebeurde, ging de denkbeelden van allen te boven. Ook zou het vraagstuk menig
een Natuurkundigen de handen vol geven: hoe kan men eene konstige
geestverschyning zo te werk stellen, dat dezelve op elke plaats, onder het wandelen,
zonder merkbaaren toestel geschieden kan? en wel zo, dat, wanneer ik met een
wandelstok op de aarde sla, 'er eene vuurvlam opryst, en het spook te gelyk om
hoog stygt? Zie daar de vraag, laat ik 'er het antwoord byvoegen.
Ik liet my eene kleine toverlantaarn maaken, en wel zo, dat ik dezelve gevoeglyk
in den rokzak steeken kon. Ik hield een kleed voor dit experiment, en liet den zak,
waar in ik de toverlantaarn stak, met blik voeren, zo ook den overslag van den zak.
Voor aan het kleed liet ik in het ondervoer een gat snyden, voor het objectivglas der
machine; ik liet echter de voering zo inrichten, dat ik, naar welgevallen, het gat open
en toe maaken kon. Vervolgens liet ik eene spookgedaante op het glas tekenen,
en beschilderde de peripherie van het glas met dikke olieverf.
Dit glaasje liet ik in een fyn raamtje van blik zetten, en in de machine soudeeren,
zo dat het onbeweeglyk was. Toen onderzocht ik het focus der machine, om te
weeten, in welken afstand van den muur de teekening zich levensgrootte voordeed.
Zo ras ik nu het noodig focus wist, liet ik 'er ook de pyp in soudeeren, op dat zich
het focus in myn zak niet verschuiven kon. Dit alles in de machine gereed zynde,
liet ik ook de lamp vastmaaken, waar in ik wasch goot. Boven het pit, 't welk van
gesponnen wol en eveneens in een weinig wasch gedoopt was, maakte ik een klein
blikken pypje vast, 't welk ik ter zyde met een weinig gestooten zwavel vulde en
phosphorizeerde, gelyk men de glazen, tot het vuurmaaken, toebereidt. Dit pypje
kon ik met myne hand gevoeglyk in den zak heen en weder bewegen, door welke
beweging van de gephosphorizeerde zwavel het pit wierd aangestooken. Van
achteren liet ik in de lantaarn een klein blaasbalgje soudeeren, waar van het pypje
tot op het pit
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der lamp ging, om in een oogenblik het licht wederom te kunnen laaten uitgaan. Dit
alles moet echter zeer net en klein, en met groote naauwkeurigheid ingericht worden.
Het objectivglas van myne machine heeft in de peripherie slegts de grootte van een
goede grosch (een vierde van onze schelling,) en stelde echter, op een afstand van
zes treden, het beeld in de grootte van vyf voeten voor.
Zo ras ik nu met de uitvinding deezer machine gereed was, en ik myne
toverlantaarn aansteeken en uitblazen kon, naar myn goedvinden, vervaardigde ik
ook myn toverstok. Dit geschiedde op de volgende wyze.
Ik liet een hollen stok, in den smaak van een natuurlyken wandelstok, maaken.
Aan het einde richtte ik denzelven zodanig in, gelyk de fakkels der furien op het
theater zyn afgebeeld. Van binnen was zy met blik gevoerd; van achteren was eene
opening, welke ik met zaad van Wolfsklaauw (semen Lycopodii) vulde; van vooren
was een stukje zwam vastgemaakt, 't welk in wyngeest ingedoopt was; door het
midden van de zwam ging een gephosphorizeerd pit, dat beneden zeer vast door
een pypje getrokken kon worden. Dit pit was aan een draad vastgemaakt, welke
boven by den knop, als een stokband, afhing.
Werking. Wanneer dit alles in behoorlyke gereedheid is, en men de verschyning
maaken wil, dan zoekt men zich eene plaats uit, liefst in de schaduw van een
duisteren muur, hoe donkerder hoe beter. Men steekt dan ongemerkt zyne hand in
den zak, wryft het gephosphorizeerd pypje in de lantaarn, en de lamp wordt
aangestooken. Daarop trekt men sterk aan den draad van den stok, en de
gephosphorizeerde draad steekt het in wyngeest gedoopte zwam aan. Zo ras ik nu
met den stok op de aarde sla, geeft het semen Lycopodii in den wyngeest eene
vlam, en de aanschouwers gelooven, dat het vuur uit de aarde opryst. Te gelyker
tyd hef ik den lap aan het ondervoer van het kleed op, wendende met den zak de
verborgen lantaarnpyp naar den muur, en doe, als of ik de hand in de heup wilde
houden, en straks verschynt het spook; ik keere my om, en terstond verdwynt het;
ik zet den stok vast op de aarde neder, en de vlam van den wyngeest gaat uit, door
gebrek aan lucht; dan schuive
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ik myne hand in den zak, en blaaze met myn kleinen blaasbalg de lamp in de lantaarn
uit.
Dit experiment is inderdaad zeer aartig. Een liefhebber, die zich de moeite geeft,
zal deeze zelfde machine tot meer zoortgelyke proeven kunnen gebruiken, en zo
wel zich zelven, als anderen, menig vermaakelyk uur kunnen bezorgen. Laat ik, ten
voorbeelde, de volgende verschyning, welke een heerlyk onderhoud voor een avond
levert, opgeven.
Wanneer men op een helderen avond gaat wandelen, kan men de voorschreeven
lamp by zich steeken; men laate echter, in plaats van het spook, een grooten leeuw
op het glas tekenen. Zo ras men nu op een donkeren weg, waar witte huizen of
muuren tegen ons over staan, gekomen is, plaatze men, op de gezegde wyze, de
hand in de zyde, en de leeuw zal aan den muur verschynen, en dewyl men op zyn
gewoonen tred voortgaat, is het natuurlyk, dat de leeuw ook volgt. Weldra zal men
het verschynzel merken en verwonderd blyven staan. Men laat de lappen in het
ondervoer vallen, men ziet met bevreemding om, en de leeuw verdwynt. Men vervolgt
zyn weg, en de leeuw verschynt wederom.’

Aardrykskundig Woordenboek der Bataafsche Republiek; volgends
derzelver tegenwoordige verdeeling in Departementen, Ringen en
Grondvergaderingen. Met negen nieuwe, naauwkeurig gegraveerde
en afgezette Kaartjens, zoo van de Republiek in derzelver geheel,
als van ieder der agt Departementen in het byzonder. Te Leyden,
by D. du Mortier en Zoon, 1800. In 8vo. 384 bl.
In dit Woordenboek komen voor, de naamen van alle Steden, Dorpen, Buurten,
Gehugten en Polders, die, te zamen vereenigd, met hunne onderhoorige landeryen
en wateren, het geheel Bataafsch Gemeenebest uitmaaken. De naamen van alle
deeze plaatzen zyn hier gerangschikt volgens eene alphabetische orde, en men
kan 'er uit zien, hoe veel zielen ieder plaats by de laatste telling bevatte, gelyk ook,
tot welk Departement, Ring of Grondvergadering, ieder plaats behoort, of met welke
plaatzen vereenigd zy een of meer Grond-
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vergaderingen daarstelt. Het uitvoerigst artikel van allen is dat van Amsterdam, 't
geen wy, om iets over te neemen, zullen laaten volgen.
‘Amsterdam, Stad, Hoofdplaats van het Departement van den Amstel, en
Hoofdplaats van ieder der zes eerste Ringen van dat Departement. In het geheel,
zo binnen haare muuren, als daar buiten, onder haar rechtsgebied, zyn geteld
217024 zielen. Hier van behoort in den
1 Ring een getal van 31500
2 - 34100
3 - 34600
4 - 34100
5 - 34500
6 - 33324
7 - 14900
De 1 Ring van dit Departement is afgedeeld in 68 Grondvergaderingen, van
dewelken 5 uitgemaakt worden door de Dorpen Slooten, Slooterdyk, Osdorp en de
Vrye Geer.
De 2 Ring is afgedeeld in 68 } Grondvergaderingen.
De 3 - 69 } Grondvergaderingen.
De 4 - 68 } Grondvergaderingen.
De 5 - 69 } Grondvergaderingen.
De 6 - 67 } Grondvergaderingen.
De 7 - 67 } Grondvergaderingen.
Doch tot den laatsten levert Muiden 'er 2; Weesp met de Bylemermeer 6; Weesper
Karspel 2; Diemen 2; Ouwerkerk 3; Abkoude 2; Thamen en Uithoorn 3; Kudelstaart,
Aalsmeer, Rietwyk en Rietwykeroord 4; Kalslagen en Vriesekoop 1; Leimuiden 1;
Amstelveen 10; Watergraafsmeer 2. Zo dat Amsterdam tot deezen Ring 29
Grondvergaderingen toebrengt.
In deeze Stad is ook het Departementaal Gerechtshof van het Departement van
den Amstel geplaatst.’
De Kaartjes der geheele Republiek en der Departementen zyn in hunne zoort
niet kwaad, doch te klein van bestek, om zich door derzelver uitvoerigheid of
naauwkeurigheid aan te pryzen.
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Redenvoeringen, by gelegenheid der Vieringe van het Nationaal
Feest, op den 19 van Wintermaand 1799. Het Vyfde Jaar der
Bataafsche Vryheid.
Tweede Berigt.
Het Tiental Redenvoeringen, ter bovengemelde gelegenheid gehouden, waarvan
(*)
wy verslag gaven , mogten wy vry denken, dat alle, die de Drukpers ons stondt te
leveren, niet bevatte; doch het was zeker genoeg op éénmaal zo veel soortgelyks
aan te bieden. De uitkomst heeft aan onze verwagting beantwoord, en wy vaaren
voort met de volgende, by ons ontvangen, ter kennisse van onze Leezeren te
brengen.

I. Redenvoering omtrent den Plicht van ieder Ingezeeten deezer
Republicq, om voor de verlossing van zyn Vaderland dankbaar te zyn;
en de overweeging wat hem, in gevolge van dien Plicht, te doen staat.
Ter viering van het Feest, ter gelegenheid van het geheel ontruimen van
den Bataafschen Grond door het Engelsch-Russisch Leger,
uitgesprooken in de Gereformeerde Kerk te Amstelveen op den 19 Dec.
1799, door Mr. Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa, Secretaris
aldaar. Te Amstelveen, by A. Goejet. In gr. 8vo. 30 bl.
Onder de Redenvoerders ten dien Vreugdedage vondt men 'er, die zich op het
betoogen eener Stellinge toeleiden, schoon de meesten zich, op deeze of geene
wyze, met de groote gebeurtenis alleen ophielden. De Amstelveensche Secretaris,
Mr. VAN DER AA, aldaar het woord voerende, schaart zich onder het mindertal, en
verledigt zich ten betooge van de op den Tytel aangeduide Stelling, en tragt ten
dien einde aan te toonen:
‘A Dat yder mensch de VERLOSSING VAN ZYN VADERLAND, als een WELDAAD VOOR
ZICH verkreegen, moet aanzien.
B Dat men MET REDEN zeggen moet, dat ons

(*)

Zie hier boven, bl. 154-168.
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van GROOTE gevaaren is verlost.
En daar hier uit van zelven volgen zal, dat wy den geenen, die ons deeze
verlossing toebragt, den ALGOEDEN VADER en WELDOENER aller Menschen, HIER VOOR
behooren te danken,
Zoekt hy, ten slotte, te beantwoorden de Vraag:
WAT moet 'er van onzen kant geschieden, op dat wy kunnen gezegd worden
RECHT dankbaar voor DIE VERLOSSING van ons Vaderland te zyn?’
Schoon wy niet kunnen ontkennen, dat VAN DER AA de door hem opgenomene
taak wel volvoerd hebbe, heeft zyne Redenvoering doorgaande eene brokkeligheid
gekreegen, die ons minder bevalt dan een meer zamenhangerde voordragt. Doch
elk heeft zynen betoogen schryftrant. Het ontbreekt deezer Redenvoeringe op
zommige plaatzen niet aan vuur, ernst en aandrang.
DIERBAAR VADERLAND

II. Redenvoering, gedaan in de nieuwe of groote Kerk te Harlingen, op
den dag van het Nationaal Feest, volgens Publicatie van het Uitvoerend
Bewind der Bataafsche Republiek van 1 Dec. 1799, door Freerk Hoekstra.
Waar by gevoegd is een Zangstuk, ter deezer gelegenheid vervaardigd,
door den agtenswaar digen Burger Simon Styl. Gedrukt ten voordeele
van de gemeene Stads Armen. In gr. 8vo. 27 bl.
Meer den doorgaanden toon van den Vierdag, dan VAN DER AA, slaat de Burger
HOEKSTRA, Leeraar der Doopsgezinden te Harlingen. 's Mans Redenvoering is vol
vuurs en kragts; daar hy een aandoenlyk Tafereel schetst van het Gevaar, waar in
wy geweest zyn, en van de Verlossing uit den nood. Men hoore hem de Landing,
en de overgave van de Vloot, voordraagen.
‘De Stormen, die bykans het geheele jaargetyde aanhoudend gewoed hadden,
zweegen voor eenen tyd - De Oceaan riep zyne hollende baaren, die onze kusten
ongenaakbaar maakten, te rug, en effende de vlakte. En ach! (zoo is de Waereld,
niet door haaren wyzen Maaker gevormd, maar door balstuurige Stervelingen
bedorven) ach! deeze aangenaame stilte, en die zoo schaars genooten schoone
dagen van heldere

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

246
zonneschyn, werden gestoord door loeijende krygsorkaanen - Gy verbeeldt u nog
ligt, W.L. dien donder van eenen geheelen dag; niet dien, welken de goeddaadige
Natuur toebereidt, om aan de verschroeide aarde en de drukkende lucht den geurigen
balzem der gezondheid en een nieuw leeven te schenken tot behoud van het
kwynend menschdom en het hygend vee; maar dien, welken de wreede kunst der
heerschzucht heeft uitgedagt om de schoonste werken der Natuur en van Menschen
te verderven - En - toen was het, dat de Aanvaller, trotsch op zyne overmagt, het
vernielend moordtuig op onze opene stranden uitbraakte. Toen was het, dat de
onstuimige vyand den voet zette op onzen Vaderlyken grond, schoon niet zonder
toen reeds proeven te ondervinden van den ouden Bataafschen moed - U, ô
Dapperen! welken kloekmoedig, hoewel met vrugtlooze pooging, het gevaar te
gemoet sneldet, op dien noodlottigen dag, uw dierbaar leeven voor de Vryheid en
het Vaderland opofferdet, u zy hier een traan gewyd van diepe ontroering en
dankbaare erkentenis. Wy betreuren met uwe Bloedverwanten uwen dood; maar
roemen ook met hun in denzelven als in den dood der eere, benydenswaardig in
vergelyking van het ellendig leeven, dat de lafhartige, de verraader, moet
voortsleepen, bezwaard met de verachting van alle braaven, en zelfs verfoeid by
den vreemdeling, welken hy heeft willen dienen, ten koste van zyne eer.
En wat zullen wy hier! spreeken - of - zwygen van eene schande, waar mede
zulke lafaarts en verraaders zich zelven en 's Lands Geschiedbladen van deezen
tyd bevlekt hebben? - eene schande, die de listige vyand zelf naauwlyks durfde
hoopen, en die hem half verbaasde - eene schande, waar aan hy voornaamlyk
zynen eersten voorspoed te danken hadt - Bastaarden van een Volk, dat weleer,
door zyne RUITERS en TROMPEN, de schrik van den Oceaan was, en welks roem
klonk by de verstgelegene waerelddeelen - Bastaarden van een Volk, dat voor
heldendaaden ter zee scheen gevormd, leveren ..... (myn mond weigert bykans het
schandstuk uit te spreeken) den schat der Bataafsche Zeemagt, zo zuur door het
zweet en bloed der

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

247
Ingezetenen byeengebragt, leveren dien schat gedwee in 's Vyands handen, en
met denzelven de sleutels van het Land!’
Uit het Zangstuk van den Burger STYL neemen wy het tweede Couplet.
't Geweld van 't Westen en van 't Noorden
Stoof brullend uit de Golven aan,
Om fel te plondren en te moorden
Al wat zyn woede zou weêrstaan.
De Burgertrouw kwam toegeschooten,
Haar vuist door 't alziende Oog bezield,
Heeft straks het Vloekgespan vernield,
Dat Monster heeft zyn kop gestooten.

Voorts meldt ons een kort Voor- en Naaberigt, hoe men dien Feestdag te Harlingen
vierde.

III. Redenvoering, gedaan in de Kerk der Doopsgezinden te Leeuwarden,
door Jan Brouwer, Leeraar dier Gemeente, by gelegenheid van het
Nationaal Feest, op den 19 Dec. 1799 gevierd, wegens den Aftogt der
Engelsche en Russische Legers van den Nederlandschen Grond. Te
Leeuwarden, by D. v.d. Sluis. In gr. 8vo. 20 bl.
De Redenvoerder BROUWER, door de Stadsregeering van Leeuwarden uitgenoodigd,
om, op den Gedenkdag den Vaderlande geheiligd, voor te treeden, vondt zich
verpligt tot het op zich neemen van dien hem aangenaamen last. By het volvoeren
van denzelven mogt hy, onder anderen, genoegen geeven aan den Commissaris
van het Uitvoerend Bewind, den Burger LA CLÉ, die, benevens de Leden van het
Departementaal Bestuur van de Eems, en eene Commissie uit den Raad der
Gemeente te Leeuwarden, onder zyn gehoor verscheenen. Dankzegging voor den
gedaanen dienst, van deezer Mannen wege, gepaard met een verzoek om het
gesprookene in druk te doen uitgaan, bewoogen hem, om ook daar aan zich niet
te onttrekken.
In de daad, deeze Redenvoering draagt alzins blyk van ernstige Godsvrugt en
Vaderlandsliefde, en is zo zeer, indien niet meer, dan eenige der door ons
geleezenen, op den toon van tedere, doch teffens manlyke
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deelneeming, in het Godsdienstig en Zedelyk gedrag van 's Lands Ingezetenen,
gestemd.
Min uitvoerig dan anderen is zyn Tafereel van de de Oorlogstooneelen; doch het
ontbreekt niet aan kragt. Wy schryven ten staale dit gedeelte af. ‘De vyand zet eene
ontzaglyke Heirmagt op onzen stillen bodem. Schrik en beangstheid kondigt door
geheel het Land zyne komste, en daarna zyn voortrukken aan. Hy verspreidt zich
wyd en zyd door de vreedzaame velden, ontrust, na het verlies der trouwlooze
Zeemagt, onze binnenwateren en afgelegen oorden, stremt allen handel, dringt
(*)
door, en vestigt zich mede niet verre van onze wooningen .
Duizenden van rondomme vluchten met weerelooze Vrouwen, Kinderen en Have,
voor hem en de elenden des Krygs. Het gewoel der Oorlogsknegten en Burgeren,
te wapen opgeroepen, vermeerdert den angst der Bloedverwanten en Vrienden, op
(†)
het aandenken der dreigende gevaaren. Bykans twee maanden leefden wy onder
menigerlei bekommernis, en zorge voor Haardstede en Altaaren, voor al wat dierbaar
is op aarde. - Nog bloedt ons harte op het denkbeeld der yslykheden van anderen,
onze Landgenooten en Vrienden, doorgeworsteld; by wien de vloektooneelen van
roof, geweldenaary, verwoesting, dolle drift, en moord gespeeld wierden; en waar
van, de Hemel zy geloofd! onze oogen geene getuigen geworden zyn. Hoe zeer wy
in hunne traanen, in hun berooiden staat, in het gekerm van Weduwen en Weezen,
van Verminkten, en Rampzaligen, met onze harten deelden, ja tot verligting hunner
smarten wenschen toe te schieten - Genoeg, het dof geluid van het bulderend
moordtuig drong tot onze ooren herhaalde reizen door; en brengt ons nog voor den
geest, de wakkerheid en kloeken moed onzer Helden, die meer

(*)
(†)

‘Op het vlek de Lemmer, een Zeehaven aan de Friesche kusten, omtrent negen uuren gaans
van Leeuwarden.’
‘De Vyand is op Calantsoog geland den 27 Aug., en de Capitulatie tot zyn hertocht wierd in
de wederzydsche Legers getekend den 18 Oct. l.l. Het Oorlogstooneel was dus na genoeg
twee maanden op Nederlandschen bodem.’
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dan eens met kleener magt, zelfs na ontvangen steun van Fransche benden, den
(*)
vyand wederstonden , en na herhaalden stryd te rug dreeven en overwonnen. Zo
lang Erkentelykheid, en Liefde des Vaderlands, in onzen boezem woont, en onze
Naakomelingschap kenschetst, zo lang vereeuwige zich de Roem van hunne
Dapperheid, en het aandenken aan het Bed van Eere, waar op, helaas! te veelen
gevallen zyn.
Want Belgen, waar Gy ooit aan 't strand een Grafzuil ziet:
(†)
Zegt nooit, hier liggen Doon; de Braaven sterven niet .’

Het Vaderland aangevallen en verlost. In zes Zangen, door A.
Loosjes, Pz. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 108 bl.
Oorspronglyk was dit Dichtwerk niet bestemd om ten Feestdage der Verlossinge
van den inval der Engelschen en Russen te dienen. De grootte maakte het, zo als
't zelve vervaardigd en afgedrukt lag, daartoe ongeschikt. Dan de Dichter, door de
Municipaliteit der Stad Haarlem aangezogt, om, tot het doen eener Redenvoeringe,
ten dien Gedenkdage, in de Groote Kerk, voor te treeden, onttrok zich aan die
begeerte niet, en bediende zich van dit Dichtstuk, met zo veele uitlaatingen, dat de
voordragt den bestemden tyd niet overschreedde. Hy voegde 'er eenige Coupletten
aan toe, bepaald slaande op dien Feestdag. Deeze worden in de uitgave zelve niet
gevonden; doch heeft hy dezelve, op het verzoek van eenigen zyner Stadgenooten,
'er naderhand bygevoegd, om ze gratis aan de Bezitters van zyn Dichtstuk af te
geeven.
Deeze byzonderheid is oorzaak, dat wy dit Dichtwerk niet onder de
Redenvoeringen, ten gemelden Dage gehouden, plaatzen, maar onmiddelyk laaten
volgen op die wy in het voorgaande Artikel aankundigden. Dit Stuk is tog veel meer
dan een enkel Gelegenheids-vers. Wy moeten 'er onze Leezers mede bekend
maaken.

(*)

(†)

‘Dit althans zou het geval geweest zyn by de Landing op den 27 Augustus, en in het gevegt
by Bergen, den 19 September, volgens de opgave van een Fransch Werkje, getiteld: Precis
des Evenemens & Operations Historiques & Militaires dans la Nord-Hollande. No. 1. a
Hambourg.’
‘L.W. VAN MERKEN, Germanicus, B.V. bl. 144, van waar dit zeggen met kleene verandering
ontleend is.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

250
De eerste Zang schetst ons den beraamden Aanslag door Engeland, met Russisch
Krygsgeweld vereenigd. - De tweede Zang beschryft de Toerusting tot de Landing.
- De derde Zang de Landing zelve; waar in de veege toestand des Lands treffend
beschreeven, en de geest van DE RUITER kunstig ingevoerd wordt, die onder andere
de overgave van 's Lands Vloot in deezer voege spelt.
's Lands zeeroem, edele Bataaven!
Myn dierbaar naakroost! moet begraaven;
Bereid u tot dien harden slag 't Is uit met Neêrlands glorie-vlag.
ô Gruwel! Britten ziet men landen!
De Helder in Brittanjes handen!
Daar ligt 's Lands eere-vlag geknakt.
Nu taant de laatste blik der glorie Daar reeds 's Lands Vloot, op last van Story,
Al deinzend, na de Vlieter zakt.

Ja, treur met my, slechts weinig dagen
Of Englands Vloot zal 't strafloos waagen,
Zelfs gul begroet van Texels ree,
Te zeilen na de Zuider-zee.
Daar zal Mitchel 's Lands Vloot bespringen,
Haar, zonder schot, tot stryken dwingen.
By 't woest oproerig volks-gekraai,
Waar toe het List en Dwaasheid porden,
Zal daar een Story Lucas worden,
De Vlieter zyn Saldanhabaai.

De vierde Zang ontvouwt, naa het fraai bezingen van der Burgeren en der Franschen
Heldenmoed, de wisselende Krygsbedryven, met den lof der gesneuvelde Helden;
de gesteldheid der Noord-Hollandsche Steden - met eenen oogslag op 't geen de
Oranjegezinden in Gelderland vergeefsch bestaan. - De vyfde Zang schildert ons
de wisselbeurtige Gevegten, met het dieper doordringen des Vyands, ondanks den
betoonden Heldenmoed. - De zesde Zang is deels den laatsten Slag, deels der
ontruiminge door den Vyand, gewyd. Van het veel overneemenswaardige, 't welk
ons in deezen zo wel als de voorgaande Zangen ontmoette, schryven wy het
volgende af, waar in 's Dichters gevoel ten sterksten spreekt.
De Wyk, ten hoofd-kwartier verkooren,
Schynt, beevend, uit haar' hoogen toren,
Te staaren op het oorlogsveld,
Dat dreunt door 't buld'rend krygsgeweld.
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Het Velseroord en Sandpoorts duinen,
En Aalrechtbergs beroemde kruinen,
Doet, in dit yslyk oogenblik,
't Gebrul van a'oorlogsdonder beeven.
De Dorpling vlugt, door angst gedreeven,
En jaagt in Haarlems harte schrik.
Het yslyk buld'ren der kartouwen
Stoot op de wallen en gebouwen
Van Haarlem, dat, vol ongeduld,
Nu hoopend, dan met schrik vervuld,
't Muskettenvuur zelfs klinkt in de ooren.
Zy acht zich Alkmaars lot beschooren,
Indien het Leger rugwaards trekt,
Daar ze, in dit hachlykste aller uuren,
Zo in haar bosch, als in haar muuren,
Ter grensstad en geschutperk strekt.
Hoe was, ô bangste dag der dagen!
Hoe was toen 't eerlyk hart verslagen,
Daar 't in den boezem kromp, en vroeg:
‘Leedt nog de Vryheid niet genoeg?
Zal 't aan den Brit en Rus gelukken,
In deeze, als Alkmaars vest te rukken?
Misschien, misschien, slechts éénen dag,
En binnen deez' getrouwe wallen
Ligt reeds de Vryheidsboom gevallen,
By 't waaijen van de Oranjevlag.
Eer 't zonlicht weer in zee zal zinken,
Zal 't oproer in deez Stad rinkinken,
En wordt, wyl woestheid zegepraalt,
Oranje juichende ingehaald.
Wat zal dan 't lot zyn van uw braaven,
Hoon, plund'ring, moord, door Willems slaaven.
En 't toonbeeld van geregeldheid,
De gryze Vryheids-Stad aan 't Spaaren,
Wordt, als een hol van plunderaaren,
En Hollands moord-tooneel beschreid.’

Een Dichter, die zo diep leed gevoelde, is, in het bezingen der daarop volgende
Verlossing, treffend. Het slot-Couplet luidt:
De blydschap gilt, als uitgelaaten,
Langs marktplein, wegen, gragten, straaten;
Zy maakt de koelste geesten warm;
Men vliegt elkaêr beschreid in d'arm,
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En kuscht, met vriendschaps handen-drukking,
Elkander, beevend van verrukking,
Roept juichende in dit heerlyk lot:
‘ô Deez' Verlossing is een wonder:
'Er schuilt gewis iets Godlyks onder,
ô Zulk een uitkomst schenkt ons God!’

Van het Byvoegzel, ten Feestdage bestemd, schryven wy, ten slotte onzer
Aankundiginge, de twee laatste Coupletten af, niet twyfelende of het geheele Stuk
zal den Vaderlandlievenden behaagen.
ô Gy, aanbidlyk Opperweezen!
Dat dwaaze dweepers sidd'rend vreezen;
ô Bron van Goedheid - groote God!
Gy, die de schaal van 't menschlyk Lot,
Die van 't Heeläl, houdt in uw' handen,
Zie 't vuur van Dankbaarheid ontbranden;
Haar offergeur stygt na omhoog.
Gy, eeuwig, eindloos Alvermogen!
Waart in ons leed met ons bewoogen,
Slaa op 's Volks Vreugdefeest het oog.
't Zy U, 't zy 't Vaderland geheiligd:
Gy hebt het Vaderland beveiligd;
Gy, die alom in alles zyt,
Gy redde ons in den veegsten tyd.
Beschouw, ô Oorzaak aller dingen!
In gunst de vreugd van stervelingen
Zo broos, zo wank'lende in hunn' deugd ô Vader! Goedertierenst Vader!
De vreugde brengt ons de Eng'len nader; Jaa! uw bestaan is zaal'ge Vreugd!

In het Berigt, deeze bygevoegde Coupletten vergezellende, geeft de Dichter eenige
verbeteringen op in deeze en geene Regels.

Eenige Byzonderheden van de eerste Leevensjaaren van
Buonaparte, byeenverzameld en in 't Engelsch uitgegeeven door
een zyner Medeschoolieren, naar het Engelsch door Le C.B. Uit 't
Fransch. Te Leyden, by D. du Saar, 1800. In gr. 8vo. 45 bl.
Alles, wat groote Mannen betreft, heeft iets uitlokkends; men verlangt hun van vroeg
af te kennen. Vaak blyven de berigten der kindschheid en eerste jeugd in
vergetelnisse.
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Getuigen de veelvuldige klagten der Leevensbeschryveren ten deezen aanziene.
Welkom moet, derhalven, dit kleine Stukje weezen, en te welkomer, daar het gevloeid
is uit de pen van eenen Man, in Staatsbegrippen van dien Held wyd verschillende.
Het Stukje wordt voorgegaan door een korten Brief des Opstellers aan den Heere
ANDREW DOUGLAS, gedagtekend 10 July 1797. De Schryver was met hem opgevoed,
metgezel van zyne jeugd, bestemd tot dezelfde oefeningen en dezelfde leevenswyze.
Dan BUONAPARTE hadt, gelyk hy schryft, ‘medegewerkt tot het welslaagen der
Fransche Omwenteling, waar van hy [Schryver] het slachtoffer was.’ - Dan hy doet
hem regt in de daaden, door BUONAPARTE by die Omwenteling volvoerd; bovenal
vermeldende, hoe de Conventie, ten tyde van ROBESPIERRE'S val, aan hem haare
zegepraal, en de Stad Parys haare behoudenis verschuldigd was.
Niet zonder genoegen zal men den Schoolier BUONAPARTE ontmoeten, en de
zaaden van grootheid onder de kinderlyke of jongelings-spelen zien kiemen; niet
zonder genoegen het getuigenis van diens eerste Heldendaaden leezen, uit de pen
van een' Medeschoolier, die, schoon van eene andere Staatkundige denkwyze, der
waarheid hulde doet; wiens eenig oogmerk was, om eenige omstandigheden, wegens
BUONAPARTE'S eerste leevensjaaren, en diens gedrag in 't begin der Fransche
Omwenteling, op te geeven. ‘Deeze schets,’ mogt hy met regt schryven, ‘hoe flaauw
ze ook zyn moge, zal genoeg zyn om te doen zien, dat zyn karacter, van de tederste
jaaren af, reeds vastheid hadt. Onverschrokken in de uitvoering zyner ontwerpen,
even als onveranderlyk in zyne grondbeginzels, heeft BUONAPARTE, van het begin
zyns militairen loopbaans af, eene drift doen blyken, die de hinderpaalen alleen
hebben doen toeneemen, en eenen spoed, die alle ontwerpen der vyanden voorby
streefde. Men ziet hem, zonder één voordeel te verliezen, zyne troepen even als
eenen stroom voor zynen vyand heen leiden. Altyd werkzaam, altyd dezelfde, het
zy men hem ziet vegten, in onderhandelingen treeden, straffen, het is alles het werk
van één enkel oogenblik, van één enkel woord. 'Er is nergens stuiting. Overal, waar
hy den Gordiaanschen knoop ontmoet, wapent hy zich met het zwaard van
ALEXANDER. In 't midden van zyne verschillende Eertytels, [men herinnere zich hier
de opgegeevene dagtekening van den Brief tot geleide van deeze Byzonderheden]
verheug ik my, hem de voorspellingen van myne eerste jeugd te zien waar maaken.
In den BUONAPARTE van den brug van Lodi, van Arcoles, van Rivoli, te Tolentino, te
Clayenfurt vind ik den BUONAPARTE van Brienne weder. Overal dezelfde
ingetoogenheid, dezelfde yver, dezelfde vasthoudendheid, [dit woord is zeker het
regte niet; doch wy missen het oor-
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spronglyke om het te verbeteren,] dezelfde liefde voor het bewind, dezelfde dorst
na roem. Het geen ons groote gebreken scheenen, was het zaad van die groote
hoedanigheden, die hy eens moest doen schitteren. Het geen aan ons jeugdig
ongeduld onaangenaamheid verwekte, moest nu, tien jaaren laater, onze
verwondering gaande maaken.
Wat de party betreft, die BUONAPARTE in de Omwenteling verkooren heeft, deeze
was een natuurlyk gevolg van zyne gevoelens, die hy niet geschroomd hadt te
belyden, toen zelfs zyne Openhartigheid nadeel aan zyn geluk hadt kunnen doen.
Hy hadt liefde voor de Vryheid in zyn hart gevoed. Deeze vervulde zyne gansche
ziel; en zyne erkentenis voor LODEWYK XVI, dien hy alleen beschouwde als den
uitdeeler van de weldaaden van zyn Vaderland, was niet genoeg om in hem de
aanspooringen van eene onmaatige eerzugt te verdooven. Daarenboven scheen
hem de troon van dien ongelukkigen Vorst, zo als dezelve ook in de daad was,
omringd van de schreeuwendste misbruiken. De gunst van het Hof was alleen de
geleidster tot het geluk, en doofde genie en talenten. Bedorven Ministers, onrustige
en jaloursche Hovelingen, stelden tegen de verdiensten hinderpaalen, die onmogelyk
te overwinnen waren. Welk vooruitzicht bleef 'er aan BUONAPARTE of aan elk ander
Edelman over, die, gelyk hy, geen genoegzaam fortuin hadt, om die gunst te koopen?
Op welke vergelding konden menigvuldige en moeilyke diensten hoopen? Op eene
militaire vereering, die zonder onderscheiding gegeeven, en met onbeschaamdheid
verlaagd werd? Welk een prys om door eene fiere ziel gezogt te worden! Die van
BUONAPARTE werd zonder twyfel door deeze tegenstrydigheden verbitterd. Zyn moed
schaamde zich over de enge paalen, binnen welken dezelve veroordeeld was om
zich op te sluiten; en hy omhelsde de party, die hem eenen overvloedigen oogst
van roem beloofde, en by welke de talenten niet beschouwd worden als
verongelykingen.
Twee jaaren, aan de moeilyke behandeling der wapenen toegewyd, hebben hem
de ondervinding van eeuwen gegeeven; terwyl zyn land, hem een onbepaald
vertrouwen schenkende, zyne genie geene hindernissen in den weg stelt, en zich
vergenoegt om de gelukkige vruchten zyner overwinningen te plukken.
Dusdanig is de Man, wiens talenten en deugden ik als in de wieg gezien heb. Ik
zal van geene partydigheid ten zynen opzichte verdagt worden. In zyne eerste jeugd
achtte ik hem, bewonderde hem somtyds, maar ik beminde hem niet; en hy, zeer
weinig beminnende, maakte weinig uitzondering ten mynen opzichte. Ik heb hem
zedert uit het oog verlooren. Ik verwagt, noch vrees niets van hem.
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Misschien zal ik nooit zyn Medeburger zyn; maar ik zal 't my altoos tot eene eer
rekenen, zyn Medeschoolier geweest te zyn.’
Zeer voegelyk kan dit Stukje geplaatst worden by de Krygsbedryven van
(*)
BUONAPARTE, in 's Hage by LEEUWESTYN ; by diens Veldtocht in Italien, te Rotterdam
(†)
by BRONKHORST, enz. .

Nadenking van eenen Staatsman, wegens zyn Ministerie in Holland.
Alom, 1800. In gr. 8vo. 97 bl.
De op den Tytel ongenoemde Staatsman is geen ander dan de geweezene
Raadpensionaris van Holland, L.P. VAN DE SPIEGEL. Hy zelve geeft dit Stukje egter
niet in 't licht; volgens het Voorbericht geschiedt zulks buiten diens weeten, door
Lieden, die van wegen het aantal en de verminkte Afschriften, welke daar van
rondzwerven, en de vreeze van eene nog meer verminkte Uitgave, daar toe
beslooten.
Deeze Nadenking, gelyk men het heeft gelieven te betytelen, is getekend,
‘geschreeven in de Maand July 1795. Zynde in de zesde maand myner gevangenis.’
De Schryver zelve zegt 'er dit van: ‘Deeze zaaken heb ik gemeend op het papier te
moeten brengen tot behulp van myn geheugen, wanneer ik tot verantwoording zal
geroepen worden. Myn oogmerk was niet eene Verdeediging van myn gedrag, veel
minder eene Historie van myn Ministerie te schryven; maar alleen een herinnering
van de voornaamste Gebeurtenissen tot myn eigen gebruik, en het is om die reden,
dat het slechts oppervlakkig en in eenen style van enkele aanwyzing is opgesteld,
gelyk een bladwyzer alleen kortlyk aanwyst, welk de inhoud van een Boek zy.’
Wanneer wy dit in aanmerking neemen, en de kleinheid van het Stukje, dan valt
ligt op te maaken, dat wy hier slegts flaauwe omtrekken vinden van 's Mans
Denkbeelden en Staatsverrigtingen, die zo veelvuldig en uitgestrekt waren, als de
Geschiedenis reeds voor elk geboekt heeft. - Het belangryke voor 's Lands
Geschiedenisse, waar van de Uitgeevers gewaagen, zal zich tot enkele
byzonderheden bepaalen, welke het van belang is uit de pen van VAN DE SPIEGEL
zelve te leezen. Voorts heeft deeze geweezen taatsdienaar, in Aanspraaken en
Vertoogen, die zelfde gevoelens, voor welke hy ook hier uitkomt, menigmaal aan
den dag gelegd. En zal men, voor zo verre, in 't eerste gedeelte weinig dan zeer
bekends ontmoeten; en kundigen in 's Lands geschiedenissen weeten, wat

(*)
(†)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1797. bl. 588.
Aldaar voor 1798, bl. 500.
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des is voorgevallen. Wie daar van onkundig zyn, raaden wy by die Nadenking te
leezen, de Verzameling van Stukken, in de zaak van Mr. I.P. VAN DE SPIEGEL,
(*)
geweezen Raadpensionaris van Holland. Te Amst. by VAN GULIK, 1796 .
In het laatste gedeelte stelt hy zich voor, de Beantwoording en Ontlegging van
drie hoofdbeschuldigingen. - De eerste, dat men met alle mogelyke middelen getragt
heeft, de oude Constitutie in stand te houden. - De tweede, dat de voorige Regeering
en Hy, als eerste Minister, de oorzaaken waren van den Oorlog met de Franschen.
- Ten derden, dat de Finantien van het Land slegt waren bestuurd, op eene
onvergeeflyke wyze verkwist en verarmd. Doch wie, die eenigzins bedenkt, wat er
op die drie Punten, in dit geval, te zeggen is, zal in het bestek van 33 bl. des iets
voldingends verwagten? Wie dit doet, doet zeker meer dan de Opsteller beoogde.
Vreemd, derhalven, dat Lieden van 's Mans denkwyze in den Lande met deeze
Nadenking zo hoog loopen, en dezelve aanmerken als eene volkomene Verdeediging
van de zaak des geweezen Ministers en de hunne. Hy zelve, blykens het hier boven
aangehaalde, wilde het daar voor niet aangezien hebben, en geen Mensch van
gezond verstand, en eenigzins in het vak der Geschiedenisse en Staatkunde
bedreeven, zal het daar voor houden. Het is onze taak niet, deeze Nadenking stap
voor stap na te gaan en te beoordeelen; daar toe zouden tienmaal meer bladzyden,
dan het Stukje zelve vervat, gevorderd worden.
Wy zeggen 'er alleen dit van, dat VAN DE SPIEGEL, zints lange bekend als een Man,
die meesterlyk de pen weet te voeren, en zich veelmaalen, blykens de Notulen van
Zeeland en de Resolutien van Holland, in de noodzaaklykheid bevondt, om zyne
maatregelen en gedraagingen te verdeedigen, op dit stuk wel is afgerigt, en de
bekwaamheid bezit, om zich en zyne zaak in eenen gunstigen dag te zetten. Van
hier in de Notulen van Zeeland, doorgaande zeer uitvoerig gehouden en in 't licht
gegeeven, de veelvuldige poogingen van VAN DE SPIEGEL, om ingediende
Staatsstukken, die niet ten zynen voordeele klonken, uit de Staatspapieren te weeren;
doch die 'er, zyns ondanks, en te zyner beschaaminge, in bleeven; van welke het
(†)
ons ligt zou vallen een aantal voorbeelden op te haalen .
Over het geheel is het ons voorgekomen, dat deeze Nadenking, 't zy dan de
gemeenmaaking met goedkeuring of afkeu-

(*)
(†)

Zie onze Alg. Vaderl. Letteroef. voor 1796, bl. 371.
Wy verzenden onze Leezers, die begeerig zyn des onderrigt te worden, naar de Vaderlandsche
Historie, ten vervolge van WAGENAAR, by J. ALLART, XIII D. bl. 250, en XVIII D. bl. 224 tot 298.
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ring des geweezen Staatsdienaars geschied zy, wel mag vergeleeken worden met
het geen men gewoon is eene Globale Rekening te noemen, die veele hoofdposten
opgeeft, doch onder welke opgave veel onverantwoordelyks kan schuilen, en niet
zelden met de daad veel van dien aart verborgen ligt.

Proeven van Nederduitsche Welsprekendheid, ten gebruike by
zyne Lessen uitgegeven door Matthys Siegenbeek, Hoogleeraar
in de Nederduitsche Letterkunde aan 's Lands Hooge Schole te
Leyden. Te Leyden, by L. Herdingh, 1799. In gr. 8vo. 148 bl., met
een Voorbericht van XXVIII bl.
De Hoogleeraar SIEGENBEEK heeft, met het loflyk oogmerk, om eenigzins te voldoen
aan de verplichtingen, die hy zich door zynen post, als Hoogleeraar in de
Nederduitsche Welspreekendheid, opgelegd rekende, door de uitgave dezer Proeven,
niet alleen eene regt bruikbaare handleiding voor zyne Lessen willen gemeen
maaken, maar tevens getracht eene welgepaste pooging in 't werk te stellen, om
den verdoofden lust, ter beoefening van onze vroegere Schryveren, weder op te
wekken, en alzoo eenen gezuiverden smaak voor het schoone en verhevene,
gevoegd by eene grondige kennis onzer moedertale, onder zyne Landgenooten
aan te kweeken en te bevestigen. In de meesterlyke voortbrengselen van den veel
omvattenden geest van onzen beroemden Landgenoot, den doorluchtigen
Geschiedschryver en Dichter Hoofd, was een ruime voorraad, tot zoodanig doel,
voorhanden. De meeste welgekozen proeven zyn uit verschillende Werken van dien
grooten Man genomen, en zyn indedaad, zoo door kracht van taal, sierlykheid van
uitdrukkingen, en bondigheid van voordragt, als door rykdom van denkbeelden,
leevendigheid van beschryvingen, en het vuur eener alles vermeesterende
overredenskracht, in dezelve ten toon gespreid, onze hoogste bewondering waardig.
Vooraf gaat eerst een oud Dichtstuk, behelzende de verkrachting van de Vrouw van
Gerard van Velzen door Graaf Floris den 5den, en de wraak daarover door den
eerstgemelden genomen, dat wel, als dichtstuk, weinig opmerking verdient, maar,
als een overblyfsel der oudheid uit het laatst der 14de, of begin der 15de eeuw, voor
de kennis der oude Nederduitsche taal indedaad belangryk moet gerekend worden;
daarna twee uittrekzelen uit zeker geschreeven Boek, ten titel voerende: Horologium
Aeternae Sapientiae, ofte Eeuwige Wysheids Uurwyzer, tot nut en dienst van alle
Godminnende zielen, om Godvruchtelyk te leeren leven en Godzaliglyk te leeren
sterven, het geen men meent een voortbrengsel der 15de, of van het begin der
16de eeuw te weezen; vervolgends eenige plaatzen uit de vertaaling van het gulden
boeksken van
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Boëthius de Consolatione Philosophica, door Dirk Volkertsz. Coornhert wiens
verdiensten voor den opbouw der Nederduitsche Taalkunde overbekend zyn. Op
de Uittrekzelen uit de Werken van Hoofd volgen eenige stukken, genomen uit de
Batavische Arcadia van J. van Heemskerk, en uit de Schriften van Geraart Brandt;
waarna alles wordt besloten door de Inleiding tot het Leven van Huig de Groot,
gedeeltelyk beschreeven door Kaspar Brandt, den oudsten der drie waardige Zoonen
des zoo even gemelden Geschiedschryvers, en na den dood van dezen door Adriaan
van Cattenburg voltooid.
Voorzeker alle deze stukken geeven den Hoogleeraar gepaste aanleiding en zeer
ruime stof tot allerlei belangryke aanmerkingen, ter opwakkering van den smaak en
de beoefening der Vaderlandsche Letterkunde, waartoe wy wenschen, dat de
studeerende Jongelingschap aan de Leidsche Hoogeschool zich de gunstig
aangebodene gelegenheid van zoodanig onderwys, dat tot hiertoe ontbrak, zal ten
nutte maaken.

Proeve van Sentimenteels Geschriften en Gedichten. Door H.
Tollens, C.Z. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek. In gr. 8vo. 85 bl.
Zie daar weder een vaderlandsch voortbrengzel, voor vertederde, of halve
Jongelingen, en geheel gevoelvolle Meisjens, het welk zy zekerlyk niet, dan onder
het uitboezemen van Ach! en Helaas!!! en dus met zeer veel aandoening, ten koste
van hunne zo sentimenteel bonzende hartjens, zullen leezen. Hoe gelukkig, dat de
Burger TOLLENS voor hen aan het dichten is geweest! Een hem dierbaar Meisjen
hebben zyne Stukjens behaagd, zy heeft de uitgave derzelven gewild, en zulk een
Meisjen toch kon de Dichter niet tegenstreeven. Hy biedt dan de lettervruchtjes van
eenige gevoelvolle uuren aan, uitmaakende een zeventien-tal, zoo dicht- als
proza-stukjens, onder de volgende opschriften: Eduard; Klaagtoonen; aan Konstance;
aan de Liefde; Bede; aan Lydia; Herdenken; Besluit; waare liefde; Kléon, by het
graf van Elize; aan de Liefde; Ferdinand en Alexis; aan Louïze; aan myne Geliefde;
aan myn' Vrind; Wandeling; de Kluizenaar. Zonderling is het ons voorgekomen, dat
de Dichter byna in alle deze Stukjens eene hooplooze liefde ten onderwerp neemt.
Nu doet hy een' jongeling eensklaps verlieven op een meisjen, dat reeds aan eenen
anderen haar hart geschonken heeft; dan laat hy den dood een tederminnend
meisjen van haaren lievenden minnaar afrukken; elders weder schetst hy twee
gelieven, die elkanderen zonder hoop op eene verééniging aan deze zyde des grafs
beminnen; maar vooral en wel in zeven byzondere Stukjens, wydt hy zyne
liefdezangen aan een meisjen, 't welk te koel
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is om door liefde getroffen te worden: waaruit wy, door toepassing van het bekende
spreukwoord: ‘waar het hart vol van is, loopt de mond van over,’ haast zouden
moeten afleiden, dat de Burger TOLLENS veel met fiere en onverbidlyke schoonheden
moet te doen gehad hebben.
De ondervinding heeft reeds genoeg bewezen, tot welke buitenspoorigheden het
overdreeven Sentimenteele veele jeugdige harten verleid heeft. Afzondering uit de
samenleeving, volslage werkloosheid, in eenen tyd, waarin men regt geschikt was
om zyne krachten te oeffenen, benadeeling der gezondheid, ja dolzinnige zelfsmoord;
ziet daar de gevolgen van zulk eene sentimenteele geestdryvery; en daar dezelve
door het leezen van dergelyke Schriften niet weinig gevoed wordt, zal de Burger
TOLLENS ons (hoopen wy) niet kwalyk neemen, dat wy de vervaardiging van het
voorhanden zynde Werkjen aan eene overyling van zynen nog maar agttienjaarigen
ouderdom toeschryven, en hetzelve als de onrype vrucht eener overspanne
verbeelding beschouwen; terwyl wy aan hem overlaaten, om ons tot den rang van
koelbloedige harten te verwyzen, wanneer wy hem ernstig raaden, om zyne
dichterlyke talenten voortaan op eene nuttigere wyze te besteeden, en zich daartoe,
in stede van sentimenteele droomeryen, op de kennis der Hollandsche taal,
waartegen hy in dit Werkjen niet zelden gezondigd heeft, degelyk toe te leggen

De Abt de l'Epée, Geschiedkundig Blyspel, gevolgd naar het
Fransch van J.N. Bouilly, Lid der Maatschappy van Kunsten en
Wetenschappen. Te Amsterdam, by de Wed. J. Dóll, 1800. In 8vo.
136 bl.
De Abt DE L'EPéE, oprichter van het menschlievend gesticht der Dooven en Stommen
te Parys, verschynt in dit Tooneelspel als de yverige waarneemer der belangen van
een zyner leerlingen, wiens rechten hy weet te bevorderen; en wiens geschiedenis,
door hem verhaald wordende, zonderling genoeg is, om dezelve hier te plaatsen.
Het was agt jaaren geleeden, dat, tegen het einde van den Herfst, een bediende
van de Stadsregeering van Parys een jongen dooven en stommen by den Abt bragt,
welken de wacht, in den voornacht, op de Pontneuf had gevonden. Hy beschouwde
dat kind, het welk hem voorkwam negen of tien jaaren oud te zyn, met deelneeming,
door deszelfs belangryk voorkomen. De grove klederen, die hy aan had, deeden
den Abt eerst denken dat hy aan armoedige ouders behoorde, en hy nam dus het
besluit, om hem tot zich te neemen. Den volgenden dag hem van nader by
beschouwende, bemerkte hy eene zekere fierheid in den opslag zy-
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ner oogen, zynde dit kind ten uiterste verwonderd, zich in oude vodden gekleed te
zien: weshalven de Abt niet langer twyffelde, of het was een vermomd kind, dat men
met opzet verlaaten had. Hy liet hetzelve in de openbaare nieuwspapieren
aankondigen; gaf daar by eene naauwkeurige beschryving van zyn persoon, en van
alles wat men ten deezen opzichte wist, maar vruchteloos. De Abt, ziende dat zyne
naarspooringen geenszins aan zyne verwachting voldeeden, en zich overtuigd
houdende, dat dit kind het slachtoffer was eener heimelyke snoode list, dacht
vervolgens over niets anders, dan onderricht hy het kind zelve te zoeken. De Abt
gaf hem den naam van THEODORUS, en plaatste hem onder het getal zyner
kweekelingen, onder welken hy zich al ras deed uitmunten. Hy voldeed zo wel aan
de verwachtingen van den leermeester, dat hy, ten einde van drie jaaren, zyne ziel
voor de natuur opende, en zich als voor de tweede reize geboren zag. Duizend
herinneringen begonnen toen zyne verbeeldingskragt te treffen. De Abt sprak met
hem door tekenen, zo schielyk als de gedachte; en THEODORUS andwoordde hem
op dezelfde wyze. Eens op een dag dat zy te samen door Parys, voorby het Paleis
der Justitie, wandelden, zag de jongeling een Magistraats-persoon uit zyne koets
stappen, en hy begon te trillen. De Abt vroeg hem, van waar die onwillige aandoening
geboren wierd: hy deed hem verstaan, dat een man, even zo in 't purper en hermelyn
gekleed, hem dikwils in zyne armen gedrukt, en met zyne traanen bevochtigd had.
Uit dit eerste kenmerk oordeelde DE L'EPéE, dat zyn kweekeling, of de zoon, of de
nabestaande van een Magistraats-persoon was; dat die Magistraats-persoon,
volgens zyne Staatsiekleding, niet; dan tot een der hooge Gerechtshoven behooren
konde; en dat gevolgelyk de geboorteplaats van dat kind eene Hoofdstad was. - Op
een' anderen dag de Voorstad St. Germain te samen doorgaande, zagen zy de
lykstaatsie van een' Heer van hoogen rang voorby gaan. De Abt merkte op het
gelaat van THEODORUS eene ontroering op, die toenam naar maate de trein hen
voorby trok. Zo dra als hy de doodkist ontwaar werdt, begon hy weder te trillen, en
wierp zich aan de borst van zynen leermeester. ‘Wat deert u?’ - vroeg deeze hem.
‘Ik herinner my,’ gaf de jongeling door tekenen te kennen, ‘dat weinig tyds, voor dat
ik naar Parys gevoerd ben, ik even zo met een zwarten mantel om, en met los
hangende hairen, de doodkist gevolgd ben van dien man, die my zo geliefkoosd
had: alle menschen schreiden, en ik schreide ook.’ - Uit dit tweede kenteken maakte
de Abt op, dat THEODORUS een Wees was, erfgenaam van een groot vermogen,
welk zonder twyffel geldgierige bloedverwanten had aangezet, om met de gebrek-
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lykheid van dien ongelukkigen hun voordeel te doen, hem zyne goederen te
ontneemen, hem buiten zyne geboorteplaats te voeren, en hem voor altyd te
bederven. ... Deeze gewichtige ontdekkingen deeden hem zynen yver en moed
verdubbelen. THEODORUS wierdt van dag tot dag belangryker, en de Abt vormde
eindelyk het ontwerp om hem in zyne bezittingen te herstellen. Maar hoe die te
ontdekken? De rampspoedige jongeling had den naam zyn's Vaders nimmer hooren
noemen; hy was volslagen onkunnig, en van de plaats, waar hy geboren was, en
van het geslacht, tot welk hy behoorde. De Abt vroeg hem, of hy zich den tyd nog
wel te binnen bragt, dat hy Parys voor de eerste reize gezien had: hy verzekerde
den Abt, dat dezelve hem altyd duidelyk in 't geheugen lag, en dat het was als of
hy de Barriêre nog zag, door welke men hem daar had doen binnen treden. Reeds
den volgenden dag gingen zy alle de Barriêres van Parys rond. Zo dra zy de Barriêre
d'Enfer naderden, deed THEODORUS een teken, dat hy dezelve herkende; dat het
dáár was, dat men hun rytuig was komen doorzoeken; dat het hier was, dat hy uit
hetzelve was geklommen met twee persoonen, die hem vergezelden, en wier
gelaatstrekken hy zich nog volmaaktelyk herïnnerde. Die nieuwe kentekenen gaven
den Abt de verzekering, dat zyn kweekeling aangekomen was langs den weg van
het zuiden; en uit het geen hy 'er byvoegde, dat hy verscheidene nachten op de
reize had doorgebragt, en bovenal dat hy van uur tot uur van paarden had verwisseld,
berekende DE L'EPÉE den tyd en afstand; en twyffelde nu niet langer, of de
geboorteplaats van THEODORUS was eene der voornaamste zuidelyke Steden van
Frankryk.
Na, by geschrift, duizend nutteloze naarvorschingen in alle de zuidelyke Steden
gedaan te hebben, nam de Abt het besluit, dezelve alle met THEODORUS te bezoeken,
wien alles alstoen nog te duidelyk in het geheugen lag, om niet ligtelyk de plaats
zyner geboorte te herkennen. De onderneeming was langduurig en moeilyk; om 'er
eenig goed gevolg van te kunnen hoopen, moest de reize te voet gedaan worden.
Veele groote Steden werden door hen doorreist. THEODORUS, brandende van
verlangen om zyne haardstede weder te vinden, geleidde den Abt dikmaals op
plaatsen die hy niet meer herkende. Na zes en zestig dagen, wanneer de kragten
van den Onderwyzer begonnen uitgeput te worden, kwamen zy voor de poorten
van Toulouse aan. Binnen de Stad getreden, grypt THEODORUS de hand van den
Abt, en geeft denzelven een teken dat hy die Stad herkent. Zy treden verder
binnenwaards; by elken stap verlevendigt zyn gelaat, zyne oogen worden met
traanen vervuld. Zy gaan de
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wandelplaats dwars over; eensklaps werpt hy zich ter neder, de handen ten hemel
geheven, staat op, en bericht den Abt, dat hy zyne geboorteplaats heeft
wedergevonden. Even als hy, dronken van vreugde, vergeet deeze alle vermoeidheid
der reize. Zy doorwandelen verscheidene wyken, en een groot Hotel on waarende,
geeft THEODORUS een schreeuw, valt byna verstikt in de armen van zyn geleider,
en wyst denzelven, met de hand, het huis zyner vaderen. De Abt vraagt eenige
onderrichtinge, en verneemt dat hetzelve het oude Hotel der Graven D'HARANCOUR
is, wier eenige overgeblevene afstammeling zyn Voedsterling is; dat dit Hotel en
alle de andere goederen nog in handen zyn van zekeren Heer DARLEMONT, zyn
voogd en oom, van moederszyde; dat deeze zich in derzelver bezit heeft doen
stellen, op grond eener dood-cedel, welker valschheid in alle opzichten blykbaar
wordt.
De Abt naar een Advocaat gevraagd hebbende, en deeze, volgens dit Stuk, in
den eerlyken FRANVAL gevonden hebbende, doet aan denzelven het hier boven
geplaatste Verhaal, verzoekende deszelfs medewerking ter herstelling van den
stommen kweekeling in deszelfs ontnomene eigendom. Toevallig is de Zuster van
deezen Advocaat de minnares van ST. ALME, eenige Zoon van DARLEMONT, doch
welke met zyn Vader, die als een trotsche rykaart hier voorkomt, zeer veel in
gevoelens verschilt. Te vergeefsch tracht intusschen de Abt DE L'EPÉE, alsmede de
Advocaat FRANVAL, den trotschen D'ARLEMONT over te haalen tot het te rug geeven
van het onrechtvaardig aan zich getrokken erfdeel. Te vergeefsch doet zich
THEODORUS, als de wezenlyke Graaf D'HARANCOUR, aan de oude Huisgenooten
kennen, die hem onder den naam van JULIUS voorheen gediend en bemind hebben:
alleen de brave ST. ALME, vergezeld van zekeren gewezen Kamerdienaar DU PRÉ,
welke laatste, als medeplichtig aan het ongelyk den jongen Graaf aangedaan,
berouw van zyne misdaad toont, weeten DARLEMONT door dreigementen zo verre
te brengen, dat hy afstand doet van de door hem aanvaarde goederen: waar na de
jonge Graaf de helft van zyn vermogen maakt aan zynen yverigen Vriend ST. ALME,
welke zo veel tot zyne herstelling heeft aangewend. Wordende daar op het Stuk
gesloten met het huwelyk van CLEMENTIA met ST. ALME: welke de jonge Graaf te
samen verbindt.
'Er zyn verscheidene schoone Tooneelen in dit Blyspel, welken door hunne
eenvoudigheid moeten behaagen, en door de nieuwheid en byzonderheid van het
geval eene levendigheid verkrygen, die men gewisselyk niet zoude verwachten in
een Stuk, in het welk de hoofdpersoon stom is. Dan,
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op zommige plaatsen ziet men wat al te veel kunst doorstraalen. Dus, by voorb., is
het schriftelyk andwoord, het welk de gewaande THEODORUS daadelyk geeft, op de
aan hem voorgestelde vraag: wie is, naar uw oordeel, van het thans levende geslacht,
de grootste man van Frankryk? - Daar deeze 'er op bericht: ‘de natuur noemt BUFFON;
de geleerdheid erkent als zodanig DALEMBERT; het zedenlyk gevoel en de waarheid
eischen dien rang voor JEAN JACQUES ROUSSEAU; het vernuft en de smaak wyzen
denzelven toe aan VOLTAIRE..... Maar de schranderheid en de menschlievendheid
roepen om stryd DE L'EPÉE, als den grootsten man, uit: ik voor my stelle hem boven
alle de anderen.’ - Hoe fraay, hoe veel betekenend, om den Abt op het Tooneel te
pryzen, ziet men in deeze woorden toch duidelyk, dat hier het op zyn studeerkamer
zittend en diepdenkend lid der Maatschappy van Kunsten en Wetenschappen,
BOUILLY, in plaatse van den jongen Graaf, andwoordt; welke, als geheel verrukt door
de voorwerpen, welken hy, zo onverwachts, in zyne Vaderstad herkent, niet wel
ondersteld kan worden, zulk een juist doordacht andwoord voor de vuist te kunnen
geeven. - Intusschen doet eene fyne wending het al te kunstige niet zelden voorby
zien, zo als zulks ook omtrend deeze plaats, by de vertooning, meestal geschiedt.
De Vertaaling schynt met groote spoed gedaan te zyn, ten einde het Stuk nog,
geduurende het nu reeds afgeloopen Speelsaisoen, op den Nederduitschen
Schouwburg te Amsterdam zoude kunnen worden vertoond: ten minste de Burger
S.J.Z. WISELIUS bericht, in een kort Voorbericht voor hetzelve geplaatst, dat dit de
reden is, welke hem buiten de mogelykheid gesteld heeft, om de proeven, met de
vereischte naauwkeurigheid, na te zien. Wy hebben wel eens hooren klaagen, dat
verscheidene nieuwe Stukken, en daar onder zelfs Treurspellen in Verzen, en eigen
uitgevondene Zangspellen, die dus vry wat moeite gekost hebben, en behoorlyk
nagezien en gecorrigeerd waren, reeds geduurende veele maanden, ten gebruike
van dienzelfden Amsterdamschen Schouwburg, en onder deszelfs bewind, gereed
hebben gelegen, zonder dat dezelve vertoond zyn. Met deeze schynt men derhalven
dien haast niet gemaakt te hebben! En daar deeze beide uitersten ons zeer byzonder
zyn voorgekomen, waar van wy de reden niet kunnen verklaaren, dan welligt ten
nadeele van de gewezene Bestuurders van den Schouwburg, het geen wy liefst
niet doen: zo is, aan den anderen kant, de lyst van drukfeilen, welke de Vertaaler
met die groote spoed tracht te verdeedigen, ons allerbyzonderst voorgekomen: ja,
wy schroomen niet te zeggen, dat de Burger WISELIUS hier al te spoedig gedacht en
geschreven heeft; daar
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wy op die lyst woorden hebben aangetroffen, die, naar ons inzien, zeer goed gesteld
waren, maar die men, door de opgegeevene verbetering, wezenlyk tot taalfouten
gemaakt heeft. Dus staat bl. 77 regel 5. ‘Zoude hy weder naar FRANVAL zyn gegaan?’
De Vertaaler zegt, dat men hier na voor naar moet leezen. Weet hy dan niet, dat
alle goede Schryvers, die onderscheid maaken tusschen na (post) en naar (ad),
altyd schryven: hy ging na vier uuren naar JAN, PIET, KLAAS, naar de Kerk, naar den
Schouwburg, naar bed, naar Parys, enz. juist zo als hy zelve bl. 3 en 5 eerst
geschreven had, en dus ook naar FRANVAL; maar nimmer, na de Kerk, na den
Schouwburg, enz. om dat na, post betekent? En wat moet men denken van de
zogenaamde verbeteringen, om te schryven, bevreezd, hy leezt, hy wyzt, ik vreezde,
verbaazd, ongeveinzdheid, enz. Zou men dit, om de strenge afleiding van de
woorden, vreeZen, leeZen, wyZen, verbaaZen, veinZen, enz. dus moeten schryven?
Dit schynt de grond van den Burger WISELIUS te zyn, op welken hy deeze
veranderingen wil gemaakt hebben. Maar, behalven dat men in alle taalen, in
soortgelyke gevallen, gewoon is, iets aan de welluidenheid op te offeren; zo stellen
wy, bovendien, zeker, dat men, volgens den algemeenen regel van TEN KATE, de
regelen eener taale moet vinden en niet maaken, zo dat het Spraakgebruik, in de
meeste gevallen, beslischt. En is dit zo, dan wenschten wy het woord verbaast wel
eens te hooren uitspreeken als verbaazd - dat is, zonder de s, of t, in dat woord te
hooren. Wy gelooven dat het zeer wanluidig, of gemaakt, zou klinken, en zekerlyk
niet zo zuiver, om het, volgens ons taaleigen, in schrift te willen naarbootzen.
Wy meenden onze jonge Schryvers deeze aanmerkingen niet te te mogen
onthouden, en zyn verzekerd, dat de Burger WISELIUS, volgens zyne bekende
openhartigheid, na eene bedaarde overweeging, dezelve mede alzins doelmaatig
zal vinden: terwyl wy, voor het overige, onze Leezers kunnen berichten: dat dit Stuk,
ondanks de spoed die men 'er mede gemaakt heeft, met zeer veel genoegen,
verscheide maalen, op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond is; en nu telkens,
met even zo veel genoegen, in de andere Steden onzes Vaderlands gespeeld en
gezien wordt.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Aanmerkingen over het Euangelium van Matthaeus, door Broerius
Broes. VI-XI Proeve. Te Leyden, by J. van Thoir. In gr. 8vo. te zamen
548 bl.
Over den aanleg en de manier van behandelinge van dit Werk hebben wy elders
(*)
onze gedagten medegedeeld . Wy vinden geene reden, by de afgifte deezer
Proeven, het toen gestreken oordeel in te trekken. De zelfde liberaale denkwyze,
de zelfde rykdom van lecture, de zelfde geest van uitweidinge, als de eerste,
kenmerken ook deeze Proeven. Veel is hier te leeren voor jonge opzettelyk
beoeffenende Bybelvrienden en Leeraaren, wier nut wylen de Hoogleeraar BROES,
volgens herhaalde betuiging, meer byzonderlyk, heeft bedoeld. Zonder verdere
voorafspraak gaan wy nu over, om hier en daar, tot narigt onzer Leezeren, iets op
te zamelen, naa alvoorens te hebben aangemerkt, dat deeze Proeven loopen over
Hoofdstuk IX tot XII ingesloten. Op de verklaaring van CHRISTUS, Matth. IX:16, teekent
BROES het volgende aan: ‘Ik twyfel niet, of onze Taalsmannen hadden het woordjen
δε, 't welk zy ook vertolkt hebben, door want of trouwens moeten overzetten. De
Oordeelkundigen zyn het met malkanderen oneens, of het woordeken ϰαι, 't welk
men hier by MARCUS ontmoet, echt of onecht zy. Is het echt, men vertaale het dan
insgelyks door want. Misschien heeft MATTHAEUS de herhaaling van γαϱ willen
vermyden. Dat men by de woorden; want deszelven aangezette lap scheurt af van
het kleed, het woord iet voegen moet, is, geloof ik, te recht door veelen, ook door
GROTIUS, aangemerkt. Bedrieg ik my, wanneer ik onder de menigvuldige voorbeelden
van deeze ellipses Matth. XII:32 telle? - Welk eene wigtige les van

(*)

Letteroef. 1799. bl. 382.
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wysheid en voorzigtigheid (voegt 'er de Aanmerker nevens) geeft JESUS hier aan
alle lieden van eenen helderen kop en eenen vuurigen geest! Niet alle doolingen,
al weet men zeker, dat zy doolingen zyn, mag men ten allen tyde aangrypen. Doch
ik twyffel, of het raadzaam zy, deeze les in onze dagen aan de Nederlanderen te
prediken. Wy zondigen doorgaands meer door kleinmoedige menschenvrees, dan
door ontydigen yver, en veelen schaamen zich niet, zelfs zulke vooroordeelen te
ontzien, die den Christelyken Godsdienst op de schandelykste wyze ontëeren, en
duizenden van menschen ten verderve voeren. Onder deeze vooroordeelen tel ik
de onschriftmaatige wys, op welke de leer van geloof en bekeering niet zelden
verkondigd wordt. Het helder licht, 't welk in onze eeuw vooral over dit belangryk
stuk verspreid is, zal eenmaal tegen den angstvalligen menschenbehaager op eene
ontzettende wyze getuigen.’
Op het verbod aan de geneezene blinden, Hoofdst. IX:30, slaan de volgende
bedenkingen: ‘Het verbod, dat wy hier vinden, overpeinzende, denk ik te rug aan
Hoofdst. VIII:4, en twyfel geen oogenblik, of de redenen des verbods zyn in beide
gevallen dezelfde. 's Heilands bergreden, door het Volk met verrukking aangehoord,
had de Pharizeen boven maate verbitterd. - Ik moet bekennen, dat ik nu eerst het
achtste Hoofdstuk van dit met gadelooze wysheid geschreven Euangelium recht
leer verstaan; nu eerst beseffe, waarom op dat pas een Hoofdman, zoo bemind by
de aanzienlykste Jooden, tot Jesus koomen moest; nu eerst de reden inzie, en van
's Heilands vertrek, in het achttiende vers vermeld, en van de beide antwoorden,
die wy in het twintigste en twee en twintigste vers aantreffen. Thands, dunkt my, is
het duidelyk genoeg, dat al, wat MATTHAEUS verhaalt van het vyfde Hoofdstuk af tot
het negende ingegeslooten, ééne zamenhangende geschiedenis is, geschiedenis,
der aandacht van alle Godgeleerden, Wysgeeren, Dichters, overwaardig, en te gelyk
voor alle de eeuwen een der krachtigste bewyzen, dat de Joodsche Geestelykheid,
den Messias verwerpende, onverantwoordelyk-Godloos gehandeld heeft. Misschien
heeft deeze groote gebeurtenis niet weinig toegebragt, om in het hart van den
mensch JESUS en het vertrouwen op God te stevigen (men zie vs. 35.) en de begeerte
te verwek-
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ken, dat het den Heere des Oogstes behaagen mogte, een grooter getal van
arbeiders in Zynen Oogst uittezenden. - Is 'er iemand, (vervolgt BROES) dolzinnig
genoeg, om de waarheid der Euangelische geschiedenis in twyfel te trekken, ik heb
moeds genoeg om hem hier voor de vierschaar der verlichte wysbegeerte openlyk
op te vorderen. LUCAS en MARCUS melden ons enkele, op zich zelven staande,
voorvallen, tusschen welken zy geen' zamenhang kenden, kreunen zich uit gebrek
aan de naauwkeurigste kunde aan geene tydorde, en vlechten, ten vollen bewyze
dier gebrekkige kunde, andere gebeurtenissen tusschen dezelven in. MATTHAEUS,
de ooggetuige, komt, en uit de verwarring zyner voorgangeren ryst eene orde, waar
in het oog des onpartydigen navorschers den vollen luister eener oneindige wysheid
ziet schitteren.’ (Met het aangenomen gevoelen by veelen strookt deeze stelling
niet, dat MARCUS slegts de verkorter van MATTHAEUS geweest is, en, zo wel als hy,
ook LUCAS laater zyn Euangelium heeft geschreeven.) BROES laat 'er op volgen: ‘Is
dit menschenkonst? werk van bedriegers? Mogt God deeze aanmerking, de vrucht
eenes onderzoeks, 't welk my, vrees ik,’ (waarom te vreezen, wanneer
waarheidsliefde en overtuiging eene stelling in de pen geeft?) ‘de verachting van
menigen braaven, deels veel te angstvalligen, Christen op den halze schennen zal,
ter bevestiging van het Euangelium zynes Zoons overvloediglyk zegenen!’
Op de verkiezing van Judas Iscariotes, door den Heiland, tot eenen zyner
Apostelen, heeft BROES de volgende aanmerkingen: ‘Heeft de mensch JESUS, toen
Hy Judas tot Apostel verkoor, geweeten, dat deeze man eenmaal zyn verraader
worden zou? Dit (zegt hy) kan ik niet denken. - Ik acht het veel waarschynlyker, dat
dit den Heiland naderhand eerst is ontdekt geworden, en dat Hy uit dien hoofde,
het onraadzaam oordeelende den onverbeterlyken man van Zyn gezelschap uit te
sluiten, hem door een hard woord tot een vrywillig heenengaan heeft zoeken te
beweegen. Men leeze Joh. VI:70, 71. Eene dergelyke pooging heeft de Heiland,
naar Zyne diepschrandere menschkunde, weinig dagen voor Zynen dood in 't werk
gesteld. Maar zy mislukte, en had onder de hooge toelaating van God eene geheel
andere, allertreurigste, uitwerking. Dit
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besluit ik met eene waarschynlykheid, tusschen welke en de volkoomenste zekerheid
myns oordeels naauwlyks eenige afstand is, uit Joh. XII:3-8, vergeleeken met Matth.
XXVI:1-16 en Marc. XIV:1-11. Indien de Euangelische geschiedenis een verdichtsel
is, dan moet de Verdichter een verstand gehad hebben, in vergelyking met hetwelk
al het verstand der grootste tooneeldichters, der vernuftigste romanschryvers
naauwlyks kinderverstand mag genoemd worden. Wie ooit met een wysgeerig oog
by het licht van taal- en oordeel-kunde de Euangelische geschiedenis doorwandeld
heeft, zal aan dit zeggen zeer gaarne zyne toestemming geeven willen.’ De Hoogl.
BROES haalt hier aan, eene uitvoerige redekaveling van LESZ, volgens welke het
verraad en het berouw van JUDAS een onwraakbaar bewys opleveren voor 's Heilands
Godlyke Zending.
De volgende, schoon eenigzins uitvoerige aanhaaling, zal de Leezer ons wel
a

veroorlooven; zy bevat de aanmerking op Matth. X:5 . Naa gezegd te hebben, dat
de woorden: Deeze twaalven heeft Jesus uitgezonden, en hun bevelen gegeeven,
zeggende, beter vertolkt zouden geweest zyn: Deeze twaalven zond Jesus uit, nadat
Hy hun bevelen gegeeven had, zeggende, enz. schryft BROES het volgende: ‘In de
verwonderlyk schoone redenvoering, welke het overig deel van dit hoofdstuk
uitmaakt, koomen verscheiden gezegden voor, van welken zich JESUS, naar het
verhaal van LUCAS en MARCUS, deels by de uitzending der LXX Discipelen, deels by
andere gelegenheden bediend heeft. Men zie Luc. X:3-12. XII:4-12, 51-53. XXI:12-18.
Marc. IX:41. Moeten wy hier uit besluiten, dat dit opstel, zoo als het hier te leezen
staat, het maaksel van MATTHAEUS is, door hem uit verschillende redenvoeringen
van CHRISTUS konstig byeen gebragt? Verre van daar. Ik twyfel geen oogenblik, of
MATTHAEUS heeft ons de redenen van CHRISTUS, zoo als hy ze uit Zynen gezegenden
mond gehoord, kort daarna opgeschreeven, en, door den Heiland zelven overgezien,
zorgvuldig bewaard had, onveranderd overgegeeven.’ (Eene gissing van wylen
Prof. BROES is deeze, in welke wy meer stoutheids, dan waarschynlykheids,
aantreffen. Daar de geloofwaardigheid der Euangelische Verhaalen, by de
gegrondheid dier hypothese, zoo onvergelyklyk groot belang heeft, zou Professor
BROES
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aan de goede zaak weezenlyken dienst gedaan hebben, grooter zelf dan de
voortreffelyke LARDNER daaraan heeft beweezen, indien hy de gronden zyner stellinge
opengelegd, en in een aanneemelyk licht geplaatst hadt.) ‘Ik bidde mynen Leezer,
(gaat BROES voort,) de volgende aanmerkingen te overweegen.
Eerstelyk. De geheele redenvoering is en ten aanzien van haare uitgebreidheid
en ten aanzien van haaren geheelen inhoud juist zoodanig, als men dezelve op
dien tyd, in die omstandigheden, uit 's Heilands mond verwachten moest. En waarom
zouden wy dan denken, dat MATTHAEUS, de ooggetuige, dezelve ten grootsten deele
verdicht heeft?
Ten tweeden. Dezelfde geest van orde, dezelfde manier, om zonder merkbaaren
overgang de inwendigste gedachten der hoorderen te beantwoorden, welken wy in
de bergreden opgemerkt en bewonderd hebben, heerscht op eene volmaakt-gelyke
wyze in deeze redenvoering. En zullen wy dan aarselen, om aan denzelfden
Opsteller, aan wien wy de bergreden te danken hebben, ook deeze toe te kennen?
Ten derden. 't Kan niemand, die de Euangelien aandachtig geleezen heeft,
onbekend zyn, dat JESUS nu en dan dezelfde zaak by onderscheiden gelegenheden,
't zy dan met dezelfde woorden, 't zy dan met kleen verschil in de uitdrukkingen,
voorgedraagen heeft. Men zie, by voorbeeld, Matth. V:29, 30. vergel. met hoofdst.
XVIII:8, 9. - Hoofdst. XVI:25. vergel. met Joh. XII:25.
Ten vierden. In deeze zelfde redenvoering, zoo als zy door MATTHAEUS geboekt
is, koomen gezegden voor, die JESUS, naar het verhaal van MATTHAEUS zelven, ook
b

by andere gelegenheden gebezigd heeft. Men vergelyke Matth. X:22 . met XXIV:13.
- X:39 met XVI:25.
Ten vyfden. Zyn 'er onder de redenen, welke door MATTHAEUS hier ter plaatse,
door LUCAS by geheel andere gelegenheden den Heiland in den mond gelegd
worden, de zoodanigen, van welken men niet gelooven kan, dat zy tweemaalen
door JESUS gesproken zyn; waarom zullen wy dan, in plaats van de achtbaarheid
eenes ooggetuige, eenes Apostels, te verminderen, niet veel liever het daar voor
houden, dat LUCAS een en ander los fragment van deeze redenvoering in handen
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gekreegen, en hetzelve, waar hy dit voegelykst meende te kunnen doen, in zyne
geschiedenis ingelascht heeft? Men weet, dat LUCAS zich deeze vryheid meermaalen,
zomtyds, vrees ik, onbedagtzaam genoeg,’ (wederom een stout gewysde voorwaar!)
‘veroorloofd heeft. Men zie Luc. X:13-15 vergeleeken met Matth. XI:20-24, en myne
aantekening by Matth. IX:14-17. Misschien had ik wel gedaan, indien ik op de
een-en-zestigste bladzyde der naastvoorgaande proeve Luc. X:2 als een voorbeeld
van deeze zelfde vryheid had opgegeeven. Andere, myns oordeels nog duidelyker,
voorbeelden, wil ik, schoon ik ze by de hand heb, liefst tot eene andere gelegenheid
spaaren. Aan LUCAS de eere der onfeilbaarheid toe te schryven, is naar myn inzien
de goede zaak van het Christendom te verraaden,’ (ware de Hoogleeraar nog in
leeven, wy zouden hem verzoeken, wat hy hier door onfeilbaarheid verstaa, zich
nader te verklaaren. Thans heeft de voordragt een gewaagd aanzien, 't welk, hoe
zeer de waardige BROES zulks kan noch zal bedoeld hebben, op zommigen geene
zeer voordeelige uitwerking zal hebben.) ‘Het spyt my, (vervolgt BROES,) dat ik den
moed niet gehad heb, om reeds by hoofdst. III:7 dit myn gevoelen rondelyk te kennen
te geeven.
Leezers, die weeten, tot welke schampere en voor den Zoon van God
diepvernederende aanmerkingen zommige harmonie-kunstelaars aanleiding
gegeeven hebben, zullen my, hoop ik, wegens dit geschryf, schoon het voor LUCAS
niet zeer vereerend is, noch ligtzinnigheid, noch kettery opdichten. Misschien zelfs
zullen zy my voor hetzelve danken, zoo dra zy beseffen, dat 'er in deeze handelwys
van LUCAS een onwederlegbaar bewys gelegen is voor de waarheid der Euangelische
geschiedenis. Men vergelyke myne aantekening op hoofdst. IX:30. Laat ons, myne
waarde Medechristenen! in de beoefening des Bybels blanke oprechtheid aan
eerbiedige bedagtzaamheid huuwen. 't Kan niet anders, of de uitkomst van dat
gedrag zal voor het Euangelium van onzen Verlosser heerlyk bevonden worden.
Zal ooit de waare Christelyke leer over Deïsmus, Joodendom, en menig ander
ongerymd leerstelzel volkomelyk zegepraalen, men zal eerst de heilige uitlegkunde
tot het hoogste toppunt haarer mooglyke volkomenheid moeten opvoeren. Mogt
deeze bedenking in het hart van
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Predikers, die geenen lust hebben om den Bybel te bestudeeren, zelfsverfoeing,
en lust tot getrouwer betrachting van hunnen pligt doen gebooren worden!’ De
Hoogleeraar besluit deeze Aanmerking met den vroomen wensch, dat geen bekwaam
Theologant de waereld mogt verlaaten, ‘zonder over het een of ander boek des
Bybels eenen goeden commentarius of wigtige observatien uitgegeeven te hebben.’
Niet de eenige is de aangehaalde plaats, daar onze Hoogleeraar den Euangelist
LUCAS van onnaauwkeurigheid betigt, dien hy, tegen het algemeen aangenomen
gevoelen, meent, vroeger dan MATTHAEUS te hebben geschreeven; welken hy,
diensvolgens, met naame, den verbeteraar van LUCAS noemt.
Als een laatste staal van 's Hoogleeraars denkwyze willen wy nog de volgende
a

Aanmerking op Matth. XII:25 , Doch Jesus, kennende hunne gedachten, zeide tot
hen, enz. afschryven. ‘Ειδως zegt MATTHAEUS, dat is, kennende. Elders, naamelyk
(*)
hoofdst. IX:4, een geval, in zekeren opzichte althands aan dit gelyk, verhaalende,
bedient hy zich van het woord ιδων, 't welk daar ter plaatze voegzaamst, naar myne
(†)
gedachten, door ziende vertolkt wordt. Men vergelyke Joh. I:49 . MATTHAEUS varieert
gaarne zyne uitdrukkingen, en misschien heeft hy door het woord ιδων de voor ons
onbegrypelyke wyze willen te kennen geeven, op welke JESUS, de Zoon des
Eeuwigen en met Hem één, de inwendigste gedachten der menschen niet enkel
bemerkte, maar aanschouwde. Ik beken gaarne, dat myne oogen, terwyl ik dit
schryve, schemeren. Indien het hier de plaats ware, om over dit moeilyk stuk te
handelen, zoo zoude ik de aandacht myner Leezeren be-

(*)

(†)

‘De reden, waarom ik hier deeze behoedzaamheid gebruike, is, omdat de woorden ειπον εν
εαυτοις, Matth. IX:3 voorkoomende, kunnen vertaald worden, zeiden in of by zich zelven. Of
zy dus moeten vertolkt worden, gelyk ik in myne aantekening by die plaats beweerde, koomt
my thands niet meer zoo zeker voor. Zy kunnen even voegzaam overgezet worden: zeiden
onder elkanderen.’
‘Wanneer men niet de omstandigheden, maar alleen het gebruik van het woord ιδων in
aanmerking neemt dan zoude men Matth. IX:4 ιδων ook kunnen overzetten, bemerkende, in
welken zin dit woord meermaalen voorkoomt.’
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paalen by dat diepzinnig gezegde, 't welk wy Joh. V:19, 20 aangetekend vinden,
een gezegde, 't welk naar myn inzien het meeste licht verspreidt over die groote
verborgenheid der Christelyke Openbaaring: JESUS was naar Zynen eeuwigen, DOOR
DEN VADER TEDERSTBEMINDEN Geest, één met den Oneindigen. Veelen houden het
voor een merk van de zuiverste rechtzinnigheid, wanneer men aan Vader, Zoon,
en Heiligen Geest slegts één verstand en éénen wil toeschryft. Ik voor my wil liever
onder de Ketters geteld worden, dan een gevoelen aankleeven, 't welk, naar myn
oordeel, don Bybel in 't aangezicht tegenspreekt, de eer van onzen Godsdienst
meer benadeelt dan bevordert, ja de volkoomenste Sociniaanery, onder een' sluier
van konstig zaamgehechten, konstig opgesierden onzin verborgen, ter Christelyke
Kerke invoert.’
Wy eindigen met het berigt, tot ons gekoomen, dat het publiek nog eene Twaalfde
Proeve heeft te verwagten, welker uitgave wylen Prof. BROES, op zyn sterfbedde,
zynen vrienden heeft aanbevolen.

Kristelyk Oeffenjaar, of Geschiedenis van den Mensch, zoo als
hem de Godsdienst, door middel van zekere oeffeningen, door
alle hindernissen gelukkig tot zyne bestemming brengt, in een
reeks van Leerreden, door Joh. Jacob Hesz. (Uit het Hoogduitsch.)
IIde Deel. Te Utrecht, by G.T. van Paddenburg en Zoon. In gr. 8vo.
416 bl.
Men kent reeds, uit onze vorige aankondiging van den aanvang van dit Christelyk
(*)
Oefenjaar , het gewigtig doel, welk de Eerwaardige HESZ zich, by het uitspreeken
van deze weldoordachte Leerredenen, over de beoefening van den Godsdienst,
heeft voorgesteld, en de wyze, waarop hy dit, naar een zeer regelmaatig plan, tracht
te bereiken. Wy willen nu alleen het verdere beloop aan onze Leezeren mededeelen.
De eerste Leerrede in dit tweede Deel, (de zes-entwintigste van den geheelen
bundel,) behoort nog by de Pinxterredenen, waarmede 't vorige Deel was geëindigd.

(*)

Letteroef. 1799, bl. 247.
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Nu vat de Redenaar zyne eenigzins afgebrokene taak weder op, en maakt, in de
zeven-en-twintigste Leerrede, een aanvang met de beschouwing van zoodanige
oefeningen, waardoor de Christen, nu de rypheid zyner mannelyke jaaren bereikt
hebbende, de uitvoering van alle goede voorneemens kan bevorderen. Deze en de
drie volgende Leerredenen bepaalen de aandacht by het geluk en de plichten der
huishoudelyke verbintenissen. De een- en twee-en-dertigste geeven stof tot
nadenken, over het geluk van een gerust leeven in het Vaderland, en de daartoe
vereischte deugden. En zoo wordt de Christen van de eene gewigtige beschouwing
geleid tot de andere. Hy is een medelid, niet alleen van eene huishouding, niet
alleen van eene burgerlyke Gemeente, maar ook van een Godsdienstig
Genootschap; en zoo volgt dan nu van zelfs, in de drie-en-dertigste Leerrede, de
overweeging, welke plichten een medelid der Christelyke Gemeente, byzonder ten
opzichte van de ingestelde Godsdienstoefeningen, hebbe waar te neemen, en welke
voordeelen derzelver betrachting te wege brenge.
Nu neemt een nieuw deel van het Christelyk Oefenjaar een aanvang. De Leeraar
houdt zich vervolgends bezig met het gebruik der vorige overdenkingen, tot verdere
beschaaving en bevestiging des Christelyken gevoelens en wandels. Men vindt hier
eerst overdenkingen in den Zomer. Het beeld van wasdom en rypheid des zaads,
toegepast op zedelyken wasdom en rypheid: De mensch even zoo bereid tot een
dankbaar, vrolyk en weldaadig genot van Gods gaaven, als de natuur het is, hem
deze gaaven aan te bieden: De volkomen wasdom, of manlyke rypheid der deugd.
(De vier-, vyf- en zes-en-dertigste Leerredenen.) Daarop worden den Christen eenige
hoognoodige oefeningen, om dagelyks meer vastigheid in geloof en deugd te
erlangen, oefeningen in het leezen der H. Schrift, en in 't gebed, met gestadige
waakzaamheid, aangepreezen, in de zeven-, agt- en negen-en-dertigste
Leerredenen.
‘Maar hoe,’ (dus eindigt de negen-en-dertigste Leerrede, waaruit wy dezen
overgang tot 't volgende, om tevens onzen Leezeren eene kleine proeve van den
schryftrant mede te deelen, willen overneemen,) ‘maar hoe, indien nu, in weerwil
deezer behoedmiddelen, de
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treurige terugval nogthans volgt? - Zeker zoude hy niet kunnen volgen, indien de
rechte middelen altyd recht gebruikt wierden; maar by verzuim van dat gebruik, ô!
hoe ligt kan het gebeuren, dat zelfs een DAVID diep valt, dat zelfs een PETRUS
gevaarlyk dwaalt! Wat is in dit geval nog te raaden, en hoe kan hier in worden
voorzien? - Ik zal dit uit de even aangehaalde twee voorbeelden trachten aan te
toonen, en tot dat einde de naastvolgende reis u de treffende aanspraak van den
Profeet NATHAN aan DAVID, en hoedanig een indruk dezelve op hem gemaakt heeft,
voorleezen. Gelukkig hy, die niet in 't geval komt, dat hy zich op nieuw uit eene
zwaarer afdwaaling en dieperen val weder moet opheffen! - Reeds door voormaalige
fouten der jeugd gewaarschuwd, door een voor lange genomen en voor lange
uitgevoerd voornemen gesterkt, door de by GOD en menschen gevonden genade
bemoedigd, en nog dagelyks in het goede meer bevestigd; gaat hy van kracht tot
kracht, en spreekt: ‘Ik heb den Heere geduuriglyk voor my; want hy staat aan myne
rechtehand, op dat ik niet bewoogen worde.’
Daarop volgen dan, van de veertigste tot de vier-en-veertigste Leerrede, gepaste
waarschouwingen en raadgeevingen tot te regt brenging van afgedwaalden, en ter
bevordering van 't menigvuldig nut, dat zy 'er van achteren uit kunnen trekken. De
een-en-veertigste heeft de Leeraar te gelyk tot eene voorbereiding tot het H.
Avondmaal, de twee- en drie-en-veertigsten tot nuttig gebruik by de viering van 't
Avondmaal vóór den Biddag, en op den Biddag, doen dienen. En nu wordt nog in
drie Leerredenen, (de vyf-, zes- en zeven-en-veertigsten,) zelfsverloochening,
onthoudendheid, geduld, navolging van Christus, het zwaarste, maar ook het hoogste
en roemwaardigste der Christelyke deugdsbetrachting, aanbevolen.
Zoo gaat 't Christelyk Oefenjaar al voort, de leevensjaaren van den Christen gaan
heenen, zyne lente en zomer, de tyd van bloeien en ryp worden zyn reeds voorby,
de herfst is gekomen. Nu zullen zich nog eerst de schoonste en rypste vruchten
van geloof, hoop en liefde vertoonen. De agt-en-veertigste Leerrede handelt over
't bly genot der leevensgoederen, by de bewustheid, dat God ons genegen is. Daarop
laat de Leeraar, by het aannaderen van den Winter, terwyl
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men de natuur om zich heenen zag versterven, in veertien Leerredenen, (de
negen-en-veertigste tot de twee-en-zestigste,) nuttige overdenkingen des ouderdoms
volgen; regt gepaste gedachten, waarmede zich de bejaarde Christen, ook in 't
gezicht van den dood, kan verlustigen. De zeven- en agt-en-vyftigsten hebben te
gelyk eene byzondere betrekking op gebruiken van de plaats, waar deze Leerredenen
zyn gehouden. De eerste beschryft des Christens gewaarwording, na de verrichting
van eenig goed werk, tot dankbetuiging voor ingezamelde brandpenningen; de
tweede vertoont een ouden eerwaardigen grysaart, geliefd by zyne regeering, welke
recht en vroomheid handhaaft, op een stemdag. Alles wordt besloten met eene
beschouwing van den zoo wel geoefenden Christen op zyn sterfbed.
Alles ademt heldere inzichten, edele gevoelens, en eenen allerernstigsten toeleg,
om waare Godsdienstigheid en zuivere Godsvrucht onder de menschen te
verspreiden, en, door de taal van het hart, die de beste welspreekendheid leert,
krachtig te bevorderen: waartoe wy ook vuurig wenschen, dat de gemeenmaaking
van dit Christelyk Oefenjaar, onder onze Landgenooten, voor zeer veelen zal dienen.

Katechismus van den Heiligen Godsdienst en Zedenleere. Uit het
Fransch. Te Leyden, by J. van Thoir, 1799. In gr. 8vo. 242 bl.
Al wederom een Katechismus! dagten wy, toen dit Boek ons 't eerst in handen viel.
Zal 'er dan nooit een einde zyn aan het opeenstapelen van dusdanige Leerboeken?
Der moeite zat, die onze taak ons oplegt, om, naa zoo veele voorafgaanden, ook
dit Geschrift, eigenlyk voor mingevorderden in jaaren geschikt, dan onze leeftyd
reeds bereikt heeft, te moeten onderhand neemen, verschooven wy, van tyd tot tyd,
de leezing en beoordeeling van dit Werk. Eindelyk kwam het aan de orde van den
dag. En hoedanig was daar van het gevolg? Eerst by een algemeen, en vervolgens
by een meer gebyzonderd overzigt, wierden wy van eene edele verontwaardiging
tegen ons zelven aangetast. Het zo dikmaals ondervonden gevoel van onze
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Menschelykheid vernieuwde zich, en dat Vooringenomenheid, de kennisneeming
van zaaken vooruitloopende, wel eens nutte zaaken, met eene soort van kleinagtinge,
voorbyziet, en onverbruikt laat liggen. Van de menschlyke natuure is dit eene
algemeene karaktertrek: en wat zou ons doen waanen, boven dat zwak te zyn
verheven? Naa eene aandagtige leezing van deezen Katechismus, hebben wy
denzelven, om meer dan ééne reden, een zeer nuttig Geschrift bevonden, volkomen
berekend om der Jeugd rechtschapene Godsdienstgevoelens in te prenten, en
welken geleezen te hebben ook meergevorderden in jaaren en in kundigheden zich
geenzins zullen beklaagen. 't Is zo; één gebrek, en dat wel een hoofdzaaklyk, zullen
zommigen hier berispen; 't is, dat de Schryver over zommige Leerstellingen, die by
veele Christenen den rang van Grondwaarheden bekleeden, zich niet verklaard, en
dezelve geheel onaangeroerd heeft gelaaten. Doch 't geen deeze als een gebrek
berispen, zullen anderen als eene deugd bewonderen; immers alle de zulken, die
het eens zyn met den Uitgeever van den Franschen Druk, schryvende: ‘Zo men
ergens duidelyk en eenvoudig moet zyn, en zich eeniglyk aan de eerste
grond-oorzaaken moet vast hechten, is het by de Godsdienstige onderwyzingen
der Jeugd. Men behoeft hun (ver volgt hy) de ondragelyke hairklovery der
Godgeleerden niet te leeren kennen, maar dat geen, het welk alleen den Mensch
rechtvaardig en waarlyk gelukkig voor den Tyd en Eeuwigheid kan maaken. Dit is
het eenigste oogwit van den Godsdienst. Al wat daar niet heenloopt, alle
bovennatuurlyke stellingen, die geene de minste betrekking tot dat oogmerk hebben,
en veelal niet dienen dan om den geest te verwarren, moeten zonder genade
verworpen worden.’
De Inleiding bevat eenige algemeene aanmerkingen, over de natuur van den
Godsdienst, deszelfs bronnen, den geschiktsten tyd des leevens om zich in den
Godsdienst te oeffenen, nevens de verpligting tot eigen onderzoek. Nu treedt de
Schryver ter zaake, verdeelende zyn geheele Werk in drie Algemeene Deelen: van
welke het eerste Deel behelst de waarheden, die men gelooven moet, alle welken
opgesloten zyn in deeze stelling, dat God de menschen eeuwig gelukkig maaken
kan en wil. - Het tweede bevat de Pligten, die de men-
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schen moeten betragten om tot die Gelukzaligheid te geraaken. - Het derde behelst
alle de hulpmiddelen, welke de Euangelische Genade den menschen verschaft, om
kragtdaadig aan hunne Heiligmaaking, en daardoor aan hun geluk, te werken.
Een doorloopend uittrekzel gedoogt de natuur deezes Werks niet, zelf niet om
daar uit iets ter proeve voor te draagen. Ten aanzien der Methode zullen wy alleenlyk
aanmerken, dat de Schryver, naa eenige waarheid of pligt beredeneerd of betoogd
te hebben, telkens de gewoonte heeft, om, door het aanvoeren van gepaste
Schriftuurtexten, het nedergestelde te bevestigen, in de keuze van welke hy,
doorgaans, niet ongelukkig geslaagd is. Agteraan ontmoet men nog een afzonderlyk
Opstel, getiteld: Wyze van bevestiging der Belyderen in de Christelyke Leer,
bevattende verscheiden nutte en stigtelyke aanmerkingen, van welke allen, wien
zulks aangaat, met vrucht gebruik kunnen maaken.
Wie ook de Schryver van deezen Katechismus moge geweest zyn, waaromtrent
wy, tot onze verwonderinge eenigzins, geen licht ontvangen, noch uit de Voorrede
des Vertaalers, noch uit de Opdragt des Drukkers van de Fransche Uitgave aan de
Eerwaarde Heeren van de Classis der Leeraaren van de Gemeenten van Neuchatel
en Valengin, noch uit de Voorrede des Uitgeevers van den Franschen Druk, - hy zy
dan uit- of hierlander; wy zegenen zynen arbeid in ons hart, en wenschen dat dezelve
in veeler handen moge vallen, ter vermeerderinge van redelyke Godsdienstkennisse,
en ter bevorderinge van tydlyken gemoedsvrede en eeuwig geluk van zeer veelen,
die God vereeren en gehoorzaamen door den gezegenden Verlosser JEZUS CHRISTUS.
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Korte inhoud der Leere van den Godsdienst; opgesteld ter
onderwyzing van Bejaarden, byzonder die niet leezen kunnen,
door F.H. Repelius, Predikant te Echteld. Te Utrecht, by de Wed.
J. van Terveen en Zoon. In 8vo. 62 bl.
Aanleiding tot een vroeg, en beginnend Godsdienst-onderwys
voor Kinderen, en zulken die nooit onderwys bekomen hebben.
Door Joannes Steenmeyer, Predikant te Vlaardingen. Te Utrecht,
by W. van Yzerworst. In gr. 8vo. 40 bl.
Men klaagt nog steeds over gebrek aan geschikte Leerboeken, om Kinderen, en
allen, die nooit onderwys in de Godsdienstleer genooten hebben, daarmede, op
eene behoorlyke wyze, bekend te doen worden. Ondertusschen ontbreekt het, in
onzen tyd, niet aan onderscheidene poogingen, om hierin te voorzien. Het is
moeielyk, zulke Opstellen te vervaardigen, die door elken Godsdienstleeraar, by
elke Gemeente, voegelyk kunnen gebruikt worden. Men ziet niet overal dezelfde
Godsdienstbegrippen heerschen, en nog minder dezelfde Godsdienstige Opvoeding
standgrypen. Verstandige en geoefende Leeraars hebben ook al, doorgaans, ieder
hunne onderscheidene leiding van gedachten, en verschillende oogpunten, waaruit
zy zich het meerder of minder belang van byzondere leerbegrippen, en derzelver
aaneenschakeling, voorstellen. Hierom doen alle zulke Werkjens, die min of meer
van 't gewoone afwyken, doorgaans, wel de meeste nuttigheid, door het bykomend
onderwys van derzelver eigen Opstellers.
Wy willen daarmede geenzins te kennen geeven, dat de boven aangekondigde
Opstellen van de Eerw. Leeraaren STEENMEYER en REPELIUS, onzes oordeels, ook
niet bruikbaar zouden zyn voor anderen, die de bekwaamheid hebben, om zich van
zoodanigen leertrant met vrucht te bedienen. Wy durven dezelven, en wel
inzonderheid dat van den Eerw. REPELIUS, aan allen, die nog naar eene dergelyke
handleiding omzien, gerust aanpryzen, als wel geschikt, om aan eerstbeginnenden
een kort overzicht van de Godsdienstleer, zoo als de-
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zelve door 't Hervormd Kerkgenootschap beleden wordt, mede te deelen.
Beiden komen daarin overeen, dat ze eene doorloopende opgave van de
Godsdienstwaarheden behelzen, waarby eenige op zich zelven staande Vraagen
gevoegd zyn, waarop men het antwoord, in de boven of nevens staande opgave,
kan vinden. Dat van STEENMEYER onderscheidt zich door de menigte van
aangehaalde Bybelplaatzen, en telkens aangeweezene practicaale gebruiken der
voorgestelde Leeringen; dat van REPELIUS door juistheid, duidelykheid, volledigheid,
en geschiktheid, om elk het belang der waarheden, op eene overreedende wyze,
te doen gevoelen. De Eerw. STEENMEYER verschilt daarin ook van veele tot hiertoe
meest gebruikte Vraagboekjens, dat hy, in de verklaaring van de orde des heils, het
Leerbegrip van het besluit der Verkiezinge en Verwerpinge niet vooraanschikt: want,
het geen hy 'er van heeft, beslaat de allerlaatste plaats in deze Aanleiding tot een
vroeg, en beginnend Godsdienst-onderwys voor Kinderen, en zulken die nooit
onderwys bekomen hebben.

Korte Geloofs-belydenisse der voornaamste Waarheden van den
Godsdienst, door Joannes Steenmeyer, Predikant te Vlaardingen.
Te Utrecht, by W. van Yzerworst. In gr. 8vo. 18 bl.
De Eerw. STEENMEYER heeft deze korte Geloofsbelydenisse achter de tweede uitgave
van zyn in het voorgaande Artikel aangekondigd Werkjen laaten drukken, die, in
een kort bestek, de hoofdpunten van 't geheele samenstel bevat, welk daarin
uitvoeriger was behandeld. Aan den rand zyn eenige vraagen, en wel acht-en-tachtig
in getal, daarnevens geplaatst, waarop men juist zoo veele antwoorden, in de
opgegeevene Geloofsbelydenis, kan vinden, die, naar 't oordeel van den Predikant
STEENMEYER, voldoende zyn, om 'er eene volledige belydenis naar te laaten afleggen,
mits men by 't afneemen derzelve, door nadere verklaaringen en bewyzen te vraagen,
behoorlyk onderzoeke, of de onderwyzelingen de waarheden en haare gronden wel
gevat hebben. 'Er zou op deze Geloossbelydenisse nog wel iets aan te merken
vallen. Men zou sommige vraagen en antwoor-
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den voor overtollig kunnen houden, en hier en daar anderen in derzelver plaats
verlangen. Sommige antwoorden zyn ons ook te onbepaald, en anderen in tegendeel
te beslissend toegescheenen. Zy bevatten, naar ons inzien, ginds en elders, of te
veel of te weinig. Desniettemin verdient 's Mans welmeenende pooging, al ware 't
alleen, om anderen op den weg te helpen, ten einde iets dergelyks naar een beter
plan te bewerken, lof en aanmoediging. Wy verwachten, dat de kundige en
arbeidzaame STEENMEYER mettertyd aan deze eerste proeve meerdere volmaaktheid
zal geeven.

Aanleiding tot een vroeg, en beginnend Godsdienst-onderwys
voor Kinderen en zulken, die nooit onderwys genoten hebben.
Gepaard met Ophelderingen voor Leerlingen en zulken, die anderen
onderwyzen, door Joannes Steenmeyer, Predikant te Vlaardingen.
Te Utrecht, by W. van Yzerworst. In gr. 8vo. 185 bl.
De Eerw. STEENMEYER zegt, in de Voorrede, genoodzaakt te zyn, om deze
Ophelderingen van zyne Aanleiding, tot een vroeg en beginnend onderwys, in 't
licht te geeven. Zy zyn in zoodanigen vorm gegoten, dat men 'er voegelyk de stof
uit kan ontleenen voor gesprekken met de leerlingen, aan welke manier van
onderricht, doorgaands de Socratische genoemd, de Leeraar te recht oordeelt de
voorkeur te moeten geeven. Van hoedanige natuur ook die drangrede moge geweest
zyn, die de uitgave heeft veroorzaakt, wy hebben deze Ophelderingen met genoegen
doorbladerd, en kunnen niet nalaaten, dezelven, als eene nuttige handleiding voor
leerlingen van den Eerw. STEENMEYER, en andere onderwyzers, die zoodanige hulp
noodig hebben, en in deze wyze van voorstelling en behandeling van Godsdienstige
leeringen genoegen neemen, aan te pryzen.

Nieuwe Scheikundige Bibliotheek. 7de Stuk. Te Amsterdam, by
W. Holtrop, 1800. In gr. 8vo. 68 bl.
Behalven de uittrekzels uit eenige uitheemsche Scheikundige boeken, komen in dit
Stukje voor: eene
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Verhandeling over de uitwerking van het Licht op de Planten; eene Redevoering
van den Hoogleeraar VROLIK, over de eenvormige werking der Natuur in het
voortbrengen van Plantgewassen; en een uittrekzel uit het Werk van COQUEBERT,
over het nieuw Systema der Maaten en Gewigten der Fransche Republiek.
Tot slot is hier by gevoegd een Brief van de Schryvers der Nieuwe Scheikundige
Bibliotheek aan den Recensent van gemelde Tydschrift, in de Algemeene
Vaderlandsche Letteroefeningen; tot welken, als ons in 't byzonder raakende, wy
ons thans zullen bepaalen. Gemelde Schryvers zyn ten hoogsten te onvreden over
(*)
het slot onzer Recensie van het 4de Stuk hunner Bibliotheek , in 't welk wy waren
terug gegaan tot hun 2de Stukje, waar in zy een uittrekzel hadden gegeeven van
den Scheidkundigen Almanach van GÖTTLING voor 1797, betrekkelyk tot het bereiden
van den Ether; aangaande welke Recensie wy, na naauwkeurig onderzoek der
zaak, dus eindigden: Thans bleek het ons dus zonneklaar, dat de Schryver der
Scheikundige Bibliotheek, door het over het hoofd zien des overgangs van GÖTTLING,
van de bereiding van den Vitriolischen tot den Salpeter Ether, zyn bericht, aangaande
deeze beide geheel van elkanderen in aard verschillende bewerkingen, ineen
gesmolten, en dus een onverstaanbaar en belachlyk geheel had geleverd.
Op deeze zeer gegronde aanmerking antwoorden thans onze Schryvers, dat zy
maar alleen in 't algemeen van GÖTTLING'S ontdekking gewaagd, en geen enkel
woord over Vitriolischen Ether in 't byzonder hebben geroerd; en dat, daar zy voor
Beoeffenaaren der Scheikunde schryven, het gewis niet noodig was, aan te merken,
dat die vloeistoffen, welke na het eindigen der bewerking onderzocht, en bevonden
wierden uit Ether en Salpeterlucht te bestaan, by de bewerking van Salpeter Ether
zelve gevormd waren.
Voorwaar een schoone uitvlucht! GÖTTLING geeft eene beschryving van eene
nieuwe zeer voordeelige werkwyze, om den Vitriolischen Ether te bereiden, doch
die alleen dat product afzonderlyk raakt, en op geenerleye andere zoort van Ether
toepasselyk

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. voor 1799, bl. 399.
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is. Hier van geeven de Schryvers deezer Bibliotheek een kort bericht, en thans
geeven zy voor, dat zy niet over Vitriolischen Ether in 't byzonder, maar over die
vloeistoffe in het algemeen hebben gesprooken. Wanneer dus deeze
Bibliotheekschryvers een uittrekzel uit eenig Werk maaken, hebben zy, zo het schynt,
het recht, om geheel iets anders voor te draagen, dan eigentlyk de Schryver, uit
welken zy een uittrekzel geeven, bedoelde, en mogen dus hunne Leezers, zo men
zegt, ongestraft Knollen voor Citroenen verkoopen!
Wy zouden het hier by kunnen laaten berusten, zo niet de gemelde Schryvers
zich niet ontzien hadden, ons zedelyk character aan te tasten, en onze zwakheid
te beklaagen, met welke wy, tot het bereiken van een of ander oogmerk, de waarheid,
ten nadeele van anderen, in een verkeerd daglicht zouden hebben geplaatst. Kon
dat geene, het welk GÖTTLING, aangaande de voordeeliger bereiding van den
Vitriolischen Ether, heeft geschreeven, met eenige mogelykheid, worden begreepen,
als iets, dat de bereiding van den Ether in het algemeen betreft, wy zouden moeten
zwygen. Dan daar het tegendeel zonneklaar is, gelyk een ieder zal kunnen zien,
die het gemelde Werkje van bl. 67 tot 76 gelieft te leezen, zo vinden wy ons verpligt,
de zwakheid onzer Bibliotheekschryveren dubbel te beklaagen: ten eersten, om dat
zy hunne dwaaling, door middel van eene onwaarheid, hebben zoeken te bedekken:
ten anderen, om dat zy van dezelve gebruik maaken, om, zo mogelyk, onzen goeden
naam te bezwalken.
Of onze Bibliotheekschryvers hier al, of niet, op willen antwoorden, is ons zeer
onverschillig. Wy wenschen hen geluk, dat zy die fraaije periode van den onsterflyken
ALBINUS hebben gevonden, met welke zy ons, op eene geleerde wyze, in het Latyn
zeggen, dat zy, als wy de pen wederom mogten opvatten, ons niet zullen antwoorden.
Dewyl wy nu ook wel dienen te toonen, dat wy in die taal niet geheel onbedreeven
zyn, zullen wy eindigen met het bekende van PHAEDRUS:
Tumens inani Graculus superbia,
Pennas, Pavoni quae deciderant, sustulit.
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Het Leven van Benjamin Franklin, door hem zelven beschreven.
Benevens deszelfs Zede-, Staat-, Letterkundige en Geestige
Schriften. Uit het Engelsch. Simplex sigillum veri. II Deelen. Te
Groningen, by W. Zuidema, 1800. In gr. 8vo. te zamen 690 bladz.
Van het Leeven van eenen Man, die, en als Wysgeer en als Staatsman, eenen zo
grooten, zo wel verdienden, naam heeft verworven, en by elken Vriend des
Menschdoms in gezegende gedachtenis zal blyven, behoorden wy reeds voor
eenigen tyd onzen Leezeren bericht te hebben gegeven. Toevallig zyn wy hierin
nalaatig geweest, totdat het Tweede Deel van het Werk, dat wy nu aankondigen,
ons ter hand kwam en onzen plicht herinnerde. Zonder langer verzuim slaan wy,
derhalven, de handen aan eenen arbeid, die niet anders dan aangenaam kan zyn,
en zullen poogen nu in één uittreksel van beide Deelen verslag te doen.
De Vertaaler heeft voor het Eerste Deel eene Voorrede geplaatst, waaruit wy het
volgende overneemen, om den Leezer vooreerst eenig inzien in den aart des Werks
te geeven.
‘De uitgave der belydenissen van JEAN JACQUES ROUSSEAU, gaf enige vrienden
van FRANKLIN, die zich toen ter tyd in Frankryk bevond, aanleiding, om hem te
verzoeken, de geschiedenis van zyn eigen Leven te beschryven. FRANKLIN gaf 'er
zyne toestemming aan: en zo doende stelde hy het verhaal zynes levens op.
Een dezer vrienden, met name LE VEILLARD, aan welken FRANKLIN kort voor zyn
dood het begin zyner Levensgeschiedenis, gaande tot aan 1757, uit Amerika had
overgezonden, vertaalde hetzelve in het Fransch; doch gaf deze vertaling niet in
het licht, dewyl hy met de dood zynes vriends vernam, dat dezelve alle zyne
Handschriften aan zynen Kleinzoon WILLIAM TEMPLE FRANKLIN by uitersten wille
gemaakt [had], en dat deze ene volledige uitgaaf van alle de werken zynes
Grootvaders in het Engelsch en Fransch in het licht dacht te geven. Deze uitgave
is,
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zo ver men weet, nog niet verschenen. Inmiddels kwam een gedeelte dezer
Levensgeschiedenis, gaande tot 1731, te Parys by BUISSON 1791-8 in het licht;
waarvan de echtheid ook door LE VEILLARD erkend is.’ - Dit in het Fransch uitgegeven
gedeelte is in het Engelsch vertaald, met byvoeginge van een vervolg, geschreven
door Dr. STUBER, en oorspronglyk in een Americaansch tydschrift uitgegeven, gelyk
ook van een tweede Deel, behelzende etlyke kleine stukjes, voornaamelyk van
Zede-, Staat- en Letterkundigen inhoud. Uit het Engelsch werd deeze Verzameling
overgebragt in het Hoogduitsch en in het Fransch; en nu den Nederlandschen Leezer
aangèboden. De Vertaaler belooft in zyne Voorreden, dat, indien hy hier of elders
nog het eene of andere van FRANKLIN'S hand moge aantreffen, hy zal zorgen, dat
het in zyne uitgaave worde bygevoegd.
In voorige jaaren zyn in het Mengelwerk onzer Letteroefeningen een en andermaal
eenige byzonderheden betreffende de Leevensgevallen en het Character van Dr.
(*)
FRANKLIN geplaatst ; doch gemaklyk zal ieder begrypen, dat eene Beschryving door
den eerwaardigen grysaart zelven opgesteld met het bepaalde oogmerk om zynen
nakomelingen nuttig te zyn, dezelven door zyn voorbeeld op te wekken tot
naarstigheid, oefening van den geest, spaarzaamheid, braafheid en andere zo
burgerlyke als zedelyke deugden, hen te waarschouwen voor de klippen, waarop
hy in zyne jeugd somtyds had gestoten, en waarin met dat oogmerk ook de misslagen
zyner jongelingschap openhartig worden blootgelegd, een stuk moet zyn van eene
geheel andere soort dan de onvolledige berichten van Vrienden, die, hoe
gemeenzaam met den Schryver verkeerende, onmogelyk alles even naauwkeurig
konden weeten, vooral niet altoos des Doctors beweeggronden kenden, en met een
geheel ander oogmerk schreeven. Dat daarom dit Werk ook in onze taale met
gretigheid zal gelezen worden, twyffelen wy geenzins. Aanpryzing behoeft het niet;
de Man en zyn Arbeid zyn boven onze aanpryzing. Dit zullen wy 'er van zeg-

(*)

Zie Alg. Vad. Lett. D.V. St. II, bl. 464. Alg. Vad. Lett. voor 1791, St. II, bl. 382.
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gen, dat schoon de Confessions van J.J. ROUSSEAU gezegd worden tot dit Werk
aanleiding te hebben gegeven, hetzelve nogthans in eenen geheel anderen trant
is opgesteld. De Schryver verzwygt wel zyne misslagen niet, waar derzelver
openbaaring en erkentenis leerzaam kan zyn voor anderen, maar nergens vinden
wy het betaamelyke gekwetst in zyne verhaalen, nergens dien stouten bengel,
welken de jeugd van ROUSSEAU vertoont, zo als de Monthly Reviewers ergens
aanmerken. De openhartige bekentenis zyner misslagen aan de ééne zyde, het
blootleggen der middelen van arbeidzaamheid, soberheid en zuinige spaarzaamheid
aan de andere, waardoor hy uit den laagen stand van Boekdrukkers leerjongen, in
weerwil van verscheidene tegenspoeden, allengskens opklom tot dien aanzienlyken
rang, waarin de waereld hem als Wysgeer en Staatsman gekend en bewonderd
heeft, wyzen den oplettenden den wech, langs welken ook zy tot soortgelyk geluk
kunnen geraaken. Het is waar, niet allen hebben die zielsvermogens, welke FRANKLIN
geschonken waren; niet allen treffen zo goede gelegenheden aan, als hem te beurt
vielen; niet allen leeven in een Gewest of Tydperk zo wel geschikt om de algemeene
aandacht op hen te vestigen; en het is volstrekt onmogelyk, dat allen zouden
uitmunten: maar de zelfde middelen om hunne gebreken te verbeteren, hunne goede
hoedanigheden aan te kweeken en te volmaaken, welke hy aanwendde, zyn in
ieders handen; allen kunnen zyn voorbeeld zich ten nutte maaken, en daardoor ten
minsten veelmeer genoegens, veel grooteren zegen, ook in dit leeven, genieten,
veel voordeeliger zyn voor anderen en voor de maatschappy in het algemeen, dan
men nu van de meesten kan vertrouwen. Jammer is het, dat hy zelve de geschiedenis
van zyn Leeven niet tot aan zyne laatste jaaren schynt te hebben voortgezet, en
dat hetgeene nu den Leezer wordt aangeboden niet verder loopt dan tot zynen
vyfëntwintigjaarigen ouderdom. Het is te hoopen, dat zyn Kleinzoon ten minsten het
nog verder afgewerkte, tot aan het Jaar 1757, wanneer FRANKLIN eenënvyftig jaaren
telde, zal in het licht geeven.
Indien wy ondernamen een aaneengeschakeld bericht van het leeven deezes
grooten Mans onzer Leezeren te leveren, moesten wy of een dor geraamte voorstel-
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len, of vervallen tot eene uitvoerigheid, waartoe wy geene genoegzaame ruimte
kunnen uitspaaren. Best zal het derhalven zyn, dat wy, tot eene proef van des
Schryvers wyze van voordragt, een' of twee brokken uitkiezen. Wy neemen daartoe
hetgeen hy verhaalt van zyne eerste jeugd, waarin men reeds de kenmerken ziet
van het ongemeene character, dat zich naderhand ontwikkelde. Na gezegd te
hebben, dat hy, na een jaar op eene Latynsche school doorgebragt te hebben, door
zynen Vader, wiens talryk huisgezin hem niet toeliet de kosten eener Academische
opvoeding goed te maaken, in den ouderdom van tien jaaren te huis ontboden wierd,
om denzelven in zyn beroep, het Zeepzieden en Kaarsmaaken, te helpen, vervolgt
hy, bl. 15 van het Eerste Deel: ‘Dit werk verdroot my, en ik voelde een sterke neiging
tot het zeeleven; maar myn vader verzette zich daar tegen. - De nabyheid van het
water gaf my echter dikwyls gelegenheid, om my, zo wel op, als in hetzelve, te
wagen, en schielyk leerde ik de kunst van zwemmen, en om een boot te regeren.
Wanneer ik met andere kinderen in een schipje ging, wierd het roer aan my
overgegeven, voornaamlyk by gevaarlyke voorvallen: en in alle andere
ondernemingen was ik byna altyd de aanvoerder van de bende, welke ik zomtyds
in verlegenheden bragt. Ik zal hiervan een bewys geven, welk een vroegen aanleg
myner ziel tot openbare ondernemingen aanduidt, ofschoon die gene, waar ik nu
van spreek, niet door rechtvaardigheid bestierd wierd.
Op het einde van de ene zyde van den molenvyver was een moeras, op wiens
kant wy gewoon waren onze plaats te nemen, om by hoog water op kleine visch te
hengelen. Door het intreden hadden wy de plaats in een volmaakten modderpoel
veranderd. Myn voorstel was een kaai op te werpen, om een vasten grond te krygen,
en ik wees aan myne speelgenoten een groten hoop stenen, waarvan men een
nieuw huis dicht by het moeras wilde bouwen, en welke voor ons oogmerk zeer
dienstig was. Gevolglyk, toen de werklieden des avonds naar huis gingen, bragt ik
een menigte van myne speelmakkers byéén, en terwyl wy zeer naarstig, even als
mieren, werkten, en somtyds vier van ons hunne krachten
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verenigden om enen enkelen steen weg te dragen, namen wy ze alle weg en
bouwden onze kleine kaai. De werklieden stonden den volgenden dag zeer verbaasd,
dat zy hunne stenen niet vonden, welke naar onze kaai waren overgebragt. 'Er
wierden navorschingen gedaan naar de aanleggers van deze wegvoering; wy
wierden ontdekt; 'er wierden klachten tegen ons ingebragt ... en ofschoon ik met
veel yver de nuttigheid van het werk verdedigde, overtuigde myn vader my echter,
eindelyk, dat niets, het welk niet stipt rechtvaardig was, nuttig konde zyn.’
Van deezen zynen Vader vinden wy, terstond daarna, deeze beschryving: ‘Hy
had een uitnemende lichaamsgesteldheid, was van een middelmatige grootte,
welgemaakt en sterk, en buitengewoon werkzaam in alles, wat hy ondernam. Hy
tekende vry netjes, en verstond een weinig muzyk. Zyn stem was helder en
aangenaam; zo dat het wezenlyk vermaaklyk was hem enen psalm of geestelyk
lied, welk hy dan te gelyk op de viool speelde, te horen zingen. .... Hy was ook
bedreven in de werktuigkunde, en wist by gelegenheid zich te bedienen van het
gereedschap van verscheidene handwerken. Maar dat gene, waarin hy het meest
uitmuntte, was een gezond verstand, en een doordringend oordeel in zaken, die
omzigtigheid vereischten, zo wel in het openbaar, als byzondere leven. In het eerste
liet hy zich met de daad nooit in, doordien zyn talryk huisgezin en zyne middelmatige
omstandigheden hem onafgebroken werkzaam hielden in de bezigheden van zyn
beroep. Doch ik kan my zeer wel herinneren, dat de voornaamsten der stad dikwyls
zynen raad kwamen vragen, opzigtelyk de zaken der stad of van die kerk, by welke
hy behoorde; en dat zy veel achting voor zyn gevoelen hadden. Byzondere personen
vroegen hem in hunne byzondere zaken ook wel om raad, en dikwyls wierd hy tot
scheidsrichter tusschen twee twistende partyen verkozen.
Gaarne had hy, zo dikwyls het hem mooglyk was, enige vrienden of kundige buren
by zich, met welke hy een verstandig gesprek kon houden, en hy zocht altyd nuttige
en geestige onderwerpen ter baan te brengen, waardoor het verstand zyner kinderen
konde gevormd worden. Door deze middelen trok hy onze
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aandagt tot dat gene, het welk rechtvaardig, wys, en nuttig was in het leven.
Nooit sprak hy van het eten, dat op tafel kwam; nooit onderzocht hy, of het wel
of kwalyk was toebereid, of het goed dan slecht smaakte, of het sterk dan weinig
gezouten was, of het beter dan slechter was, dan een of andere schotel van gelyke
soort,’ enz.
FRANKLIN deed etlyke jaaren na den dood zyner Ouderen (zie bl. 20.) op derzelven
graf eenen steen leggen met dit Opschrift: ‘Hier liggen JOSIAS FRANKLIN en ABIAH
zyn vrouw; zy leefden met elkanderen, in onderlinge liefde, gedurende negenënvyftig
jaren; en onderhielden, zonder eigen goederen, zonder een beroep, dat veel winst
aanbragt, door gedurigen arbeid en eerlyke naarstigheid, op een betaamlyke wyze
een talryk huisgezin, en bragten, met goed gevolg, dertien kinderen en zeven
kindskinderen op. O! Lezer! laat dit voorbeeld u aanmoedigen om de pligten van
uw beroep te vervullen, en op den bystand der Godlyke Voorzienigheid te vertrouwen.
Hy was godvruchtig en verstandig, Zy bescheiden en deugdzaam. Hun jongste Zoon
wydt, uit een gevoel van kinderlyken pligt, dezen steen aan hunne Gedachtenis.’
FRANKLIN'S Vader verdiende deezen lof en de liefde van zynen Zoon, door de
verstandige wyze, waarop hy den smaak en de verkiezing des jongelings omtrent
een toekomend beroep poogde uit te vorschen, ten einde zich daar naar, ware het
mogelyk, te regelen. Men leeze het volgende. ‘Ik bleef by het beroep van mynen
vader, gedurende den tyd van twe jaren: dat is, tot myn twaalfde jaar. Om dezen
tyd verliet myn broeder JOHN, welke te London zyne leerjaren had uitgediend, mynen
vader, trouwde en zette voor eigen rekening in Rhode Island zyn werk op, en ik
was, naar allen schyn, bestemd, om zyne plaats te vervullen, en geheel myn leven
een kaarsemaker te blyven; maar dewyl myn tegenzin voor dit beroep voortduurde,
was myn vader beducht, dat, zo my geen, daar ik meer zin in had, wierd aangeboden,
ik den luiaard mogt uithangen, en my naar zee .. begeven. .... Hy nam my daarom
somtyds mede, en liet my metselaars, kuipers, koperslagers, schrynwerkers en
andere handwerkslieden zien werken, om te ontdekken, tot welk handwerk ik meest
overhelde,
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en, zo mooglyk, myne neiging te bepalen op een, het welk my aan land konde
houden. Ik heb sedert dien tyd, door deze bezoeken, my niet weinig vermaakt, ...
en het heeft my zeer nuttig geweest, daardoor zo veel geleerd te hebben, dat ik
enige kleine dingen voor my zelven konde maken, als ik geen handwerksman by
de hand had ... Myne liefde tot boeken deed eindelyk mynen vader besluiten, om
van my enen Boekdrukker te maken, ofschoon hy reeds enen zoon had, die
Boekdrukker was.’ bl. 20-23. By deezen zynen Broeder werd FRANKLIN dan besteld,
leerde van denzelven de kunst, kreeg gelegenheid om zynen leeslust te voldoen,
zyne bekwaamheid in het opstellen te oefenen, en begon zelfs nu en dan iets uit te
geeven, zonder dat men hem voor den schryver hield. Hy geraakte ondertusschen
met zynen broeder in twist, uit hoofde der onbehoorelyke meesterachtigheid,
waarmede hy door denzelven behandeld werd, verliet daarop heimelyk Boston,
begaf zich na New-Jork en vandaar na Philadelphia. Doch wat hem daar ontmoette,
hoe hy, bedrogen door de ydele beloften van den Gouverneur KEITH, na Engeland
reisde, daar eenen geruimen tyd als Boekdrukkers knecht werkte, vervolgens na
Philadelphia keerde, na eene wyl sukkelens zyne eigene zaaken begon te doen,
trouwde, en allengskens meer de algemeene gunst en achting tot zich trok, moet
in het Werk zelve gelezen worden.
Het werk van FRANKLIN zelven loopt alleen tot aan het jaar 1731, zo als boven
reeds gezegd is, en dat van Dr. STUBER tot aan 's Mans overlyden in den jaare 1790.
Het eerste beslaat echter 153 bladzyden, het andere niet meer dan 90. Men ziet
hieruit, hoeveel uitvoeriger het eerste gedeelte moet zyn dan het volgende, en hoe
groote reden men hebbe om te wenschen, dat de groote Americaan zelve deeze
taak had bearbeid tot aan de laatste jaaren zyns leevens.
Doch het is tyd, dat wy, van deezen vruchtloozen wensch afziende, nu iets zeggen
van het Tweede Deel deezer Verzamelinge. Dit bestaat uit achtënvyftig stukken van
onderscheiden aart, van welke sommige reeds van tyd tot tyd in het Mengelwerk
(*)
onzer Letteroefeningen geplaatst zyn .

(*)

Zo vindt men het eerste Stukjen van deeze Verzameling, Over vroege Huwelyken, in de
Nieuwe Alg. Vad. Lett. D. IV. St. II. bl. 361. - Den ouden Goeden Richard, of het middel om
ryk te worden, bl. 214, onder eenen eenigzins verschillenden titel, in de Hedend. Vaderl.
Letteroef. D. VII, St. II. bl. 225, enz. - De Aanspraak by het scheiden der laatste Algemeene
Vergadering (op den 13 Dec. 1787), in de N.A. Vad. Letteroef. D. III, St. II, bl. 131. - Het
Fragment van het Vervolg der Levensgeschiedenis van Franklin in de Algem. Vad. Letteroef.
voor 1798, St. II, bl. 232. Behalven eenige andere, welke, of geheel, of in eenig gedeelte,
verschillen van de gelyksoortige, die hier voorkomen.
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Met de enkele lyst van de Opschriften deezer Stukjens zouden wy eene tamelyke
ruimte op het papier vullen, en evenwel onzer Leezeren zeer weinig mededeelen.
Wy verkiezen daarom liever hierendaar iets tot een staaltjen uit te kippen. Daartoe
beginnen wy met No. 26, behelzende Aanmerkingen betreklyk de Wilden van
Noord-Amerika. ‘Wy noemen hen Wilden,’ zo begint de Schryver, ‘om dat hunne
zeden van de onze, welke wy als het toppunt der beschaafdheid beschouwen,
verschillen: zy denken hetzelfde van hunne zeden.’ Na eenige andere aanmerkingen
volgt: ‘Zy rekenen onze arbeidzame wyze van leven, als zy die met de hunne
vergelyken, slaafsch en laag; en de geleerdheid, op welke wy ons veel laten
voorstaan, ... als beuzelachtig en nutteloos. Een bewys hiervan was 'er by het
Tractaat van Lancaster .... tusschen de Regering van Virginien en de Zes Natien.
Nadat de hoofdzaak was afgedaan, gaven de gelastigden van Virginien den Indianen
... kennis, dat 'er te Williamsburg een school was, .... en byaldien de Oppersten der
Zes Natien een half dozyn van hunne Zonen naar die school wilden zenden, .. de
Regering.. zou zorgen, dat zy wel verzorgd, en in alle wetenschappen der blanken
onderwezen wierden. Het is een der Indiaansche regels van wellevendheid, op een
openbaar voorstel op denzelfden dag dat het gedaan is, niet te antwoorden; zy
denken, dat dit zou gelyken, als of men het als een zaak van weinig gewigt
behandelde ... Zy stelden derhalven hun antwoord uit tot den volgenden dag:
wanneer de spreker begon met het diep gevoel, hetwelk hen bezielde, aangaande
de vriendlykheid der Regering van Virgi-
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nien ... want wy weten, zeide hy, dat gy die wetenschappen, welke in die scholen
onderwezen worden, op hogen prys stelt, en dat het onderhoud van onze jonge
lieden ... u zeer kostbaar zoude vallen. Wy zyn derhalven overtuigd, dat gy ... ons
goed meent te doen; en hier voor danken wy u hartlyk. Maar gylieden, die wys zyt,
weet zekerlyk, dat onderscheidene natien onderscheidene begrippen over de dingen
hebben, en gy zult het daarom niet euvel opnemen, byaldien onze denkbeelden
over deze soort van opvoeding niet dezelfde zyn, als die gy 'er over hebt. Wy hebben
'er enige ondervinding van gehad; verscheidene van onze jonge lieden wierden
voorheen opgebragt in de schoolen der noordelyke Provintien .... maar toen zy
weder tot ons wederkeerden, waren zy slegte lopers; onkundig in alle middelen om
in de bosschen te wonen; ongeschikt om koude en honger te lyden; zy wisten niet,
op wat wyze zy een hut moesten bouwen, een stuk wild moesten vangen, of enen
vyand moesten doden; zy spraken onze taal gebrekkig; zy waren derhalven niet
geschikt tot jagers, noch tot krygers, noch tot raadgevers; zy waren volstrekt tot
niets bekwaam. Evenwel zyn wy u daarom niet minder verpligt voor uw vriendlyk
aanbod, ofschoon wy hetzelve niet kunnen aannemen; en om onze dankbaarheid
hier voor aan den dag te leggen, zo willen wy, als de Heren van Virginien ons een
dozyn van hunne zonen willen zenden, de zorg voor hunne opvoeding met yver op
ons nemen, hen onderwyzen in alles, dat wy weten, en mannen van hun maken.’
bl. 141 env.
Eenigen tyd geleden, hoelang herinneren wy ons niet, en het is der moeite van
het nazoeken niet waardig, gaven wy een staaltje van der Indiaanen bescheidenheid
in anderen niet in de reden te vallen, en het kwalyk te neemen, wanneer men het
hun doet. Hierin hebben zy geen ongelyk. Maar, gelyk FRANKLIN terecht aanmerkt,
bl. 144. ‘de wellevendheid dezer Wilden in de verkering loopt .. in het buitensporige,
nademaal zy hun niet toelaat de waarheid van het geen in hunne tegenwoordigheid
verzekerd wordt, tegen te spreken, of te ontkennen.... De Zendelingen, die hen tot
het Christendom hebben willen bekeren, klagen alle hier over, als een van de grootste
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hinderpalen hunner zending. De Indianen horen met geduld de waarheden van het
Euangelie verklaren, en geven hunne gewone tekens van toestemming ..; zodat
men denken zou, dat zy overtuigd waren. Geenzins. Het is enkel wellevendheid.
Een Zweedsch Predikant hield voor de hoofden der Sasquequannah Indianen ...
een leerrede, waarin hy hun de voornaamste ... daadzaken verhaalde, op welke
onze Godsdienst gegrond is;... den val onzer eerste ouderen door het eten van een'
appel; het komen van Christus in de wereld, om deze misdaad te herstellen... Toen
hy geëindigd had, stond 'er een Indiaansch Redenaar op, om hem te bedanken.
Dat gy ons verhaald hebt, zeide hy, is alles zeer goed. Het is waarlyk slecht, om
appels te eten; het is beter om van alle appeldrank te maken. Wy zyn u zeer verpligt
voor uwe vriendlykheid, dat gy zo verre gereisd zyt, om ons zulke dingen te verhalen,
die gy van uwe moeders gehoord hebt. Tot vergoeding hier voor, wil ik u ook enige
verhalen, die wy van onze moeders gehoord hebben.’ - Hierop volgde eene
Indiaansche vertelling, aangaande den oorsprong van het koorn, den tabak, enz. De goede Zendeling, gebelgd over dit beuzelachtig verhaal, zeide; dat geen, hetwelk
ik u heb verhaald, waren heilige waarheden; maar dat gy my verhaalt, zyn louter
verdichtsels en onwaarheden. De Indiaan, hier over verstoord, antwoordde; myn
broeder! het schynt, dat uwe vrienden uwe opvoeding hebben verwaarloosd; zy
hebben u in de regels van gewone wellevendheid niet onderwezen. Gy zaagt, dat
wy, die deze regels verstaan en uitoefenen, alle uwe geschiedenissen geloofden;
waarom wilt gy dan onze geschiedenissen ook niet geloven?’
In het zelfde stuk is een gesprek van eenen Indiaan CANASSETEGO, over de
godsdienstige vergaderingen der Blanken en derzelver oogmerken, welke hy besloot,
dat aangelegd wierden, niet om goede dingen te horen en te leren, maar ‘om met
elkanderen te beraadslagen, hoe zy de Indianen in den prys van het pelswerk zullen
bedriegen.’ Gaarre zouden wy dit gesprek in zyn geheel afschryven: maar het is
daartoe te uitvoerig, indien wy nog iets anders zullen mededeelen.
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Verscheidene van deeze Stukken loopen over den staatkundigen toestand van
America, en deszelfs geschillen met Engeland, by voorb. No. 27, 29, 30, 44. Andere
strekken ter aanspooringe tot arbeidzaamheid en zuinigheid, als No. 10, 11, 12, 21,
34. sommige in eenen boertenden trant, als No. 13. Andere behelzen wysgeerige
en menschlievende aanmerkingen over den Slaavenhandel, den Oorlog, enz. als
No. 22, 23, 24. Nog andere zyn meer boertende, doch alle met zedelyke en
menschlievende oogmerken geschreven, als No. 7 en 55. Uit No. 25 zullen wy nog
iets overneemen. Het stuk loopt over de Lyfstraflyke Wetten en over de Kapery. Dat
de eerste in Engeland geheel niet geëvenredigd zyn naar de zwaarte der misdaaden,
is eene algemeen bekende zaak. Na hierover eenige zeer gegronde aanmerkingen
te hebben voorgesteld, vervolgt de Schryver, op bl. 132: ‘Zy, die Europa in het
algemeen kennen, zeggen, dat 'er jaarlyks meer diefstallen begaan en gestraft
worden in Engeland, dan by alle de andere volken saamgenomen. Zo dit zo is, dan
moet 'er oorzaak of oorzaken voor zulk een bedorvenheid onder ons gemeen zyn.
Zou het gebrek aan rechtvaardigheid en zedelykheid in onze Nationale Regering,
dat in onze onderdrukkende behandeling onzer onderdanen, en in onze
onrechtvaardige oorlogen tegen onze naburen doorstraalt, niet een van deze
oorzaken kunnen zyn? Beschouw de langdurige onrechtvaardige, monopolizerende
behandeling van Ierland, die men doch eindelyk erkend heeft. Beschouw eens de
plunderende regering, die onze kooplieden in de Indiën uitoefenen; den
verbeurdverklarenden oorlog tegen de Amerikaansche volkplantingen; en, om niets
te zeggen van de oorlogen tegen Frankryk en Spanje, beschouw eens den laatsten
oorlog tegen Holland, welke door het onpartydige Europa in geen ander licht
beschouwd wierd, dan als een oorlog van roof en plundering; daar de hoop op een
verbazende buit enkel de schynbare, en waarschynlyk de ware beweegreden ....
van denzelven was. Tot rechtvaardigheid is men even zo zeer verpligt tusschen
naburige volken, als tusschen naburige medeburgers. Een struikrover is evenzowel
een rover, als hy in ene bende plundert, als wanneer hy alleen is; en een volk, dat
een onrecht-
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vaardigen oorlog voert, is niets anders dan een grote roversbende. Als gy uw volk
gebruikt hebt, om de Hollanders te plunderen, zou het dan vreemd zyn, dat, als zy
door den vrede uit dien dienst gezet zyn, dat zy dan nog voortvaren met roven, en
elkanderen zelven plunderen? De kapery is de algemene neiging der Engelsche
Natie, binnen en buitenlands, waar zy ook maar wonen. Niet minder dan
zevenhonderd kapers wierden, zegt men, in den laatsten oorlog met markbrieven
van de regering uitgezonden. Zy wierden door kooplieden uitgerust, om andere
kooplieden, die hun nooit enig ongelyk gedaan hadden, te plunderen. Is het
waarschynlyk, dat 'er onder deze kooplieden van London, die zo gereed waren, om
de kooplieden van Amsterdam te plunderen, één is, die niet even zo gereed een
ander koopman van London .... zou plunderen, byaldien hy dit even ongestraft doen
konde. De begeerlykheid, het haken naar eens anders goed zyn dezelfde; het is
alleen de vrees voor de galg, die het onderscheid maakt. Hoe kan dan een Natie,
welke, onder de fatsoenlykste van hare burgers, zo veel dieven uit neiging heeft,
en wier Regering niet minder dan zevenhonderd roversbenden aanmoedigt en
uitzendt; hoe durft zulk ene natie de stoutheid hebben, om in byzondere personen
deze misdaad te veroordelen, en twintig van hun in één morgen ophangen? Dit
brengt my van zelven een Newgater byzonderheid te binnen. Een der gevangenen
beklaagde zich, dat in den nacht iemand hem de gespen van zyne schoenen had
afgenomen. Wat duivel, zeide een ander, hebben wy dan dieven onder ons? Dit
moeten wy niet dulden. Laat ons den schelm uitvorschen, en hem dood pompen.’
De Schryver meldt evenwel eene treffende uitzondering op eene zo vuile winzucht,
in het loflyke voorbeeld van eenen Engelschen Kwaker; en vervolgt dan: ‘De
Schotsche Presbyterianen waren voorheen even teder op dit stuk; want 'er is nog
ene ordonnantie van den stadsraad van Edinburgh voorhanden, die kort na de
Hervorming gemaakt is, verbiedende het kopen van prysgoederen, onder verbeurte
van het burgerrecht voor altyd, met nog een andere straf naar goedvinden van den
Magistraat; als zynde het pryzen ma-
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ken strydig tegen een goed geweten en tegen den regel om zyne Christen broederen
te behandelen, zo als wy zelve wenschen behandeld te worden; ook zullen zulke
goederen door gene godzalige menschen binnen deze stad verkocht mogen worden.
Het geslacht dezer godzalige menschen in Schotland is waarschynlyk uitgestorven,
of men is van hunne grondbeginsels afgegaan, nademaal, in zo verre die natie de
hand heeft in het bevorderen van den oorlog tegen de volkplantingen, men gelooft,
dat pryzen en verbeurdverklaringen vry sterke beweegredenen tot denzelven geweest
zyn.’ Na nog eenige aanmerkingen: ‘Het is voor de zaak der menschlykheid hoog
tyd, dat aan deze gruwelen paal en perk wordt gesteld. De verenigde staten van
Amerika, ofschoon zy ... beter dan enige Europésche Natie gelegen liggen, om met
de kapery voordeel te doen, trachten ... deze gewoonte af te schaffen, doordien zy
in alle de tractaten, welke zy met andere Mogendheden aangaan, een artikel
voorstellen, waarby men zich wederzyds verbindt, om geen enen kaper in zé te
zenden; als mede dat ongewapende koopvaardyschepen hunne reizen onverhinderd
zullen kunnen voortzetten. Dit zal een gelukkige verbetering van het volkenrecht
zyn. De vrienden der menschheid en der Rechtvaardigheid kunnen niet nalaten te
wenschen, dat dit voorstel algemeen mag worden aangenomen.’ Wy wenschen het
van harte, maar vreezen, dat het nog lang tot de pia vota zal blyven behooren.
Gaarne zouden wy nog iets aanhaalen uit hetgeen de Schryver op verscheidene
plaatzen zegt aangaande de gevolgen, welke de Americaansche Omwenteling,
naar zyn gevoelen, zal hebben op den toestand van Europa. Dan wy kunnen niet
van ons verkrygen zyne voorstellen te verminken door een beknopt uittreksel, en
tot eene eenigzins uitvoerige voordracht hebben wy geene ruimte. Men moet hier
FRANKLIN zelven leezen.
De Vertaaling is ons voorgekomen getrouw te zyn; de Nederduitsche styl des
Overzetters over het algemeen klaar en duidelyk, op enkele plaatzen nogthans wel
eens wat ingewikkeld. Maar het verwondert ons, dat iemand, die doorgaans zuiver
in de taal is, nog kan schryven vrieg, in plaatze van vraagde, daar het eerste zo
blykbaar straattaal is. Wy twyffelen of de
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Vertaaler op eene enkele plaatze den zin van het oorspronglyke wel getroffen hebbe.
D. I bl. 114 wordt van eenen verlopen Oxfordschen Student gezegd, dat hy verstak
zynen tabbaard in een hegge. Maar to throw his gown on a hedge, of to hid his gown
in a hedge, is het zelfde, dat wy uitdrukken met den kap op den tuin hangen, en
waarvoor de Franschen zeggen jetter le froc aux orties. - D. II bl. 78 staat zinkend
papier; maar sinking paper is papier dat doorvloeit, en hier juist het zinnebeeld van
eenen verkwister.

Romeinsche Geschiedenissen; door M. Stuart. Met Kaarten en
Plaaten. XIde Deel. Behelzende de Geschiedenis van het
Gemeenebest, van den Ondergang van Carthago, tot aan den Dood
der Gracchussen. Te Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo, 471 bl.
‘De beperking van den omvang des Vyfden Boeks,’ waar mede het thans voor ons
liggend Deel aanvangt, Van de verdelging van Carthago, tot aan het bestendige
Dictatorschap van SYLLA, ‘wyst,’ gelyk de Burger STUART aanvangt, ‘den aart van
deszelfs hoogst belangryken inhoud aan. Bekend met de wyze voorzorgen der
Romeinen by de instelling eener magt, welke boven alle Wetten was, en met de
angstvallige naauwgezetheid, waar mede de eerste Dictators zelve zich van dit
gevaarlyk oppergezag, naar het vereischt gebruik, ontdeeden, moet het gewag van
bestendig Dictatorschap, in het opschrift van dit Boek, ons de ontzettendste
omwentelingen in het Gemeenebest doen verwagten, zonder welke zulk eene
tegenstrydigheid met den ouden vryheidminnenden geest, als het zelve aanduidt,
zich geenzins laat voorstellen.’
Wat den bepaalden tytel des Eersten Hoofdstuks, de Numantische Kryg, betreft,
voor denzelven geeft de Schryver deeze voldoende reden. ‘Het Krygsbedryf, het
geen ons thans te volgen staat, behoorde eenen algemeener naam, dan dien van
den Numantischen Kryg, te draagen, daar het zelve reeds lang in Spanje veelvuldige
en hachlyke kanzen voordbragt, eer Numantia het hoofd des Oorlogs werd: doch
daar zich eindelyk alles zamentrok tegen deeze Stad, hebben
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wy aan haar den naam des ganschen Krygs gelaaten, die anders in Spaanschen
opstand, Viriathischen oorlog en Numantischen kon onderscheiden worden.’
By eene gepaste gelegenheid neemt onze Geschiedschryver de
characterschetzende pen in handen, om het Character van CATO op te geeven.
Hadden wy ons niet iets anders voorgesteld, wy zouden die Schets overneemen,
als niet alleen schoon, maar naar waarheid geschilderd. - Hoe gevoelvol sluit de
Schryver dit eerste Hoofdstuk! ‘Naauwlyks gelooven wy, hoe voorbereid tot veel
onedels, onregtvaardigs en overheerschends, een gedeelte der Romeinsche
Geschiedenisse thans geboekt te hebben. VIRIATHUS vermoord door zyne Vrienden,
daar toe door Romeinen omgekocht, die weleer PYRRHUS voor zynen verraaderlyken
Geneesheer waarschuwden! - Nu een verdrag gelochend, dan een daadlyk
bekrachtigd verdrag geschonden en verbrooken door eenen Raad, wien
Godsdienstige huivering voor alle openlyke trouwverkrachting pleegde te bezielen!
- Een vryheidminnend Volk, het welk billyke voorwaarden verlangt, en blykbaar 't
leeven minder dan de vryheid mint, gevoelloos onderdrukt, vertrapt, verpletterd,
uitgerooid door hun, wier vryheidmin zich door eenen PORSENA zelven hadt zien
eerbiedigen! - Een edel Helden-volk, het geen om den stryd smeekt, ten einde eerlyk
om te komen, door honger uitgemergeld van Romeinen, by wien dapperheid en
deugd steeds denzelfden naam droegen! - De eerste Africaaner, wiens
edelmoedigheid schier Godlyke eer in deze zelfde Gewesten ontving, herbooren te
moeten vinden in den tweeden SCIPIO, die handen kapt, die der wanhoop toomlooze
woede gunt, die, ongelast, Numantia gelykmaakt met den grond! Dezen SCIPIO, die
by het puin van Carthago weende, in dienzelfden SCIPIO weder te vinden, die geenen
traan op het tooneel van zulke ellende stort! - Oordeel gy zelf, waarde Leezer, terwyl
myn geest zich van die schokkende verbystering herstelt!’
Het Tweede Hoofdstuk voert ten opschrift: De Slaavenkryg in Sicilie, benevens
den Oorlog tegen ARISTONICUS. En schakelt de Schryver deeze met den volgenden
gelukkigen schalm aan het voorgaande. ‘Wie kan den Slaavenkryg in de
Geschiedenissen van het
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eerste Volk der Volkeren dulden? vraagt FLORUS, als Rome's Lofredenaar veeleer,
dan als Geschiedschryver, in zynen gewoonen zwellenden toon. Ons antwoord is:
Hy, die den Numantischen kryg met rechtmaatige verontwaardiging gade sloeg!’
Meer dan de helft deezes Boekdeels beslaat het Derde Hoofdstuk. Het voert ten
opschrift: Gewelddaadige Burgertwist te Rome, over de voorstellen van TIBERIUS
en CAJUS GRACCHUS, en heeft deezen veel beloovenden aanhef. ‘Thans zyn wy voor
het eerst genaderd tot een tydperk der Romeinsche Geschiedenissen, het welk met
Burgerbloed getekend staat. Welk eene omwenteling het geheele staatsgestel by
de verdelging van het Koningschap, welke veranderingen de regeeringsform by de
invoering van het Gemeenmanschap, welke schokken de burgerlyke rust by de
gemeenmaaking der hoogste waardigheden onder de Patriciers en Plebejers
onderging, de voorbeeldlooze gemaatigdheid van het Romeinsche Volk zelve, en
het steeds omzichtig, schoon niet altyd eerlyk, beleid des Raads, hadden alle die
belangryke staatsverwisselingen zonder eenen druppel burgerbloeds voorby doen
gaan, 't welk dan alleen gestort werd, wanneer het hoogst gezag een geregeld
vonnis hadt geveld. Nu zullen wy, zonder omwenteling, zonder
regeeringsverandering, zonder nieuwigheden in den Staat, burgerbloed door
openbaar geweld zien stroomen, en blooten burgertwist als het vervaarlykst
voorspook ontmoeten van scheuringen, partyschappen, oproeren,
gewelddaadigheden en gezagvermeesteringen, die, binnen een zeer kort tydsbestek,
de geheele burgerlyke vryheid te Rome verkrachteden en vermoordden. - Geen
wonder, dat de naagedachtenis van hun, die de eerste aanleiding hier toe scheenen
gegeeven te hebben, by de vryheidminnende Romeinen in de dagen der
onderdrukking gevloekt werd, en dat het gezag van dezen in laatere tyden de
ongunstigste vooroordeelen tegen zulke eerste bewerkers verwekt heeft. TIBERIUS
en CAJUS GRACCHUS zyn het, wien de Geschiedenis als de veroorzaakers der zoo
heillooze burgertwisten te boek gesteld, en wier eigen bloed nogthands het eerst
Romeinsche burgers bezoedeld heeft. Ons de volmaaktste onpartydigheid ten
strengsten pligt steeds voorstellende,
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zullen wy noch door de uitkomst, welke zoo vaak met de bedoeling strydt, noch door
het oordeel der partyschap, welke zoo veel kwaads verdenkt en zoo veel goeds
voorbyziet, noch door dat van voorgangers, op wien het aloud gezag te veel vermogt,
ons by de opgave van dit belangryk tydperk laaten leiden, maar, met verdubbelde
omzichtigheid, de waarheid der gebeurenissen zelve naarspooren, en, haar gevonden
hebbende, met die onzydige vrymoedigheid voordraagen, welke ons de afstand van
tyd en plaats voorzeker meer, dan den ouden zelven, vergunt.’
Veelbeloovend noemden wy deezen aanhef; de Burger STUART voldoet aan
denzelven ten vollen, en mag dit gedeelte een meesterstuk heeten. Weshalven wy
den lof, hem deswegen onlangs, door den Harderwykschen Praeceptor J. TEN BRINK,
(*)
gegeeven, gereedlyk onderschryven , en niet kunnen nalaaten hier by herinneringe
te vermelden, hoe de Burger A. LOOSJES PZ., op die zelfde gronden bouwende, zyne
Bespiegelingen, CORNELIA de Moeder der Gracchen getyteld, ons onlangs ten
(†)
Slotstuk van de Romeinsche Antiken van Vryheids- en Vaderlands liefde leverde .
Van TIBERIUS GRACCHUS, die hier eerst ten deezen droeven schouwtooneele
optreedt, en het geen hem wedervoer, een zo volledig en onzydig verhaal gegeeven
hebbende, als hem, en ook ons, niet by iemand der Ouden of der Jongen afzonderlyk
was voorgekomen, neemt onze Geschiedboeker de gepaste vryheid om een
uitspraak over dien Romein voor te draagen; waar van wy niet kunnen afzyn, dit
gedeelte over te neemen. - ‘TIBERIUS GRACCHUS, op wiens ganschen aanleg en
character niets te verwyten viel, tot dat hy de herstelling der oude landerywet
voorsloeg, beging in het hevigst barnen van den Burgertwist, schoon schandlyk
tegengewerkt, getergd en bedreigd, in ons oog geene daad, welke hem aan zichzelf
ongelyk maakte.

(*)
(†)

C.C. SALLUSTIUS, over de Samenzweering van L.S. CATILINA, enz. door J. TEN BRINK, bl. 190.
Zie onze beoordeeling deezes Werks, Lett. voor 1799, bl. 164.
Zie wat wy over dit Werk oordeelden, onze Vad. Lett. voor 1798, bl. 83, en voor 1799, bl. 86
en 348.
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Hy ging voorzichtig met den ouderdom, de wysheid en het gezag te raade, eer hy
zyn voorstel deedt. Hetzelve was, wat ook partyschap, en vooral de baatzucht,
dacht, welke natuurlyk alle edelmoedigheid by anderen ongelooflyk vindt, aan
leevendig gevoel van 's Volks behoeften en aan eigen inzicht in de algemeene
belangen van den Staat deszelfs geboorte verschuldigd. De hoogste gemaatigdheid
zelve kon zich geenen zachter voorslag in eene onrechtvaardiger zaak verbeelden.
Terstond gereed, om met den Raad te handelen, keerde hy, naa de hoonendste
bejegening, te rug, met eene bewonderenswaardige bedaardheid, welke, zelfs by
de ontzetting van zynen Ambtgenoot, beschaamend voor het woest geweld zyner
Vyanden was. De Raad vond daar naa goed, om het Volksbesluit, op zyn voorstel
over de landeryen genomen, daadlyk te bekrachtigen, en nam alzoo zelf alles over,
wat op de inwendige waarde daar van mogt te zeggen vallen; even als de daadlyke
aanval zyner moordenaars, met voorkennis en onder het oog van dien zelfden Raad,
alle aanmerking afsneedt, die 'er over zyne zorg voor persoonlyke veiligheid en alle
gevolgen daar van gemaakt kon worden. - De man nu, die eene wet invoerde, welke
de Raad zelf, na hem en zyne Vrienden vermoord te hebben, gaaf bekrachtigde, die voor persoonlyke veiligheid zorgde, en daar toe de verlenging eener
onschendbaarheid verlangde, welke de Raad zelf, in het gedoogen van zynen
moord, durfde schenden, - die zelf zyn leeven waagde, om geweld te stuiten, terwyl
men tegen hem niet dan geweld gebruikte, - die man zou in zynen moord het
voorbeeld gegeeven hebben, hoe elk moest sneeven, die met hem zulk eene daad
bestond!’
Naa deeze algemeene aanmerking, vat STUART het pleit voor deezen GRACCHUS
op, waar van wy alleen het slot afschryven, waar in hy de tegenbedenking, kan de
Vryheid van een Gemeenebest ooit dulden, dat één alleen de leider en gunsteling
des volks wordt? in deezer voege beantwoordt. ‘Verbant den man, van wien gy uit
dien hoofde onheil ducht, zouden de Grieksche Ostracisten hier op antwoorden,
maar vermoordt hem niet! Zoo leefde men met ARISTIDES en meer anderen. Maar
de grond der vraage zelf is
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gansch valsch. Het is waar, TIBERIUS stond thans het eerst den haat, der wraak, den
moord ten doel: maar waren APPIUS en SCAEVOLA en CRASSUS niet terstond zyne
medewerkers geweest? Had LAELIUS vóór hem dezelfde pooging niet beproefd?
Wilde hy zelf niet gereedlyk met den Raad handelen? - Laat eens het denkbeeld
doorgaan, dat 's Volks veiligheid geene te tedergeliefde hoofden duldt - hoe schriklyk
en verderflyk dat denkbeeld op zich zelven zyn mag - hier uit alleen zou dan nog
het gedrag des Raads kunnen gebillykt, maar geenzins het gedrag van TIBERIUS
veroordeeld kunnen worden. Of zal het dan meer misdaad zyn, door zuivere
Volksliefde, dan door dapper Krygsbeleid, boven alle overigen uit te munten?’
Gestaage Burgeroneenigheden volgden op den dood van T. GRACCHUS. De dood
van SCIPIO AEMILIANUS, zo verscheidenlyk vermeld, beschreeven hebbende, geeft
STUART van deezen Romein eene Characterschets, die op nieuw ten blyke strekt,
hoe hy deeze met eigen hand schildert, en de verwen niet uit zwellende lofspraaken,
maar uit daaden, ontleent. Het is voor ons bestek te lang; maar de wyze, waar op
hy toetreedt, het penseel opvattende, kunnen wy niet afzyn te neder te schryven. ‘Ontzettende huivering bevangt ons, naa deeze vrymoedige bedenkingen (over 's
mans geringe nalaatenschap,) by het opzien tegen de eerzuil, welke hem de oudheid
opgericht en de welspreekendheid van laatere dagen met nog bloeiend loofwerk
omslingerd heeft. Het geen wy van zynen aanleg vonden, deedt ons het evenbeeld
eenes mans verwachten, dien de oudheid vergood, en wy, met moeite, by het peil
der menschlykheid gehouden hadden; wy staarden zyne ryzende, steigerende
grootheid aan, zelfs daar hy het werktuig der onrechtvaardige heerschzugt eens
onmenschlyken Raads tegen het ongelukkig Carthago werd; wy bekwaamen het
eerst van onze vooringenomenheid, na dat wy het beleg en den ondergang van
Numantia aanschouwden; hy hieldt toen op, in onze oogen, groot te zyn, om dat hy
ons niet langer goed voorkwam; en nu vinden wy ons tot gedachten wegens hem
te nedergebragt, die wy naauwlyks durfden uiten - want - CICERO vereeuwigde zynen
roem door de on-
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sterflykheid zyner schriften; ROLLIN noemde hem den volmaaktsten Held, dien Rome
misschien ooit voortbragt, in zich vereenigende alle de deugden, welke den Veldheer,
den Staatsman, en den braaven mensch uitmaaken, ja, volstrekt de eenige zynde,
aan wiens schoone leeven de geschiedenis geene smet gehegt heeft, maar wien
zy zonder uitzondering pryst, en wiens gedrag nergens eene plaats ter verdeediging
overlaat.’ - Men vergelyke de characterschets van STUART, en verwerpe die zwellende
lofspraak.
Nevens CAJUS GRACCHUS komt diens waardige Moeder CORNELIA te voorschyn.
Alles, wat die Romeinin deedt, zal de Vryheidsvriend door alle eeuwen met een
kloppend en goedkeurend hart leezen. Zyne aandoeningen zullen die Moeder
vergezellen by de bedryven van CAJUS GRACCHUS, die het moordlot zyns Broeders
onderging. Een Man, wiens Characterbeeld, even als dat zyns Broeders, hier met
andere dan de gewoone verwen gemaald wordt. Hy was het, van wien STUART met
regt mogt zeggen; ‘een Man, wien de partyschap als een ongestuimigen
wraakzuchtigen oproermaaker berucht gemaakt, doch wien de onzydige
Geschiedenis van zyn bedryf als eenen voortreflyken mensch vereeuwigd heeft.’
Hoe weinig zich ook STUART wegens het gezag van anderen bekreune, in het
beoordeelen der Characters van de GRACCHUSSEN, voert hy eene lyst van
medestanders in dit gunstig oordeel aan, in tegenstelling van anders oordeelenden,
hier mede vermeld. Het verwonderde ons eenigermaate, dat hy onder de
eerstgemelden niet met naame ook MILLOT rangschikte. Zie het III D. zyner
Algemeene Geschiedenissen, bl. 58.
Ten slotte voegen wy hier nog nevens, des Geschiedboekers Aanmerking over
de staatkundige waarde van het bedryf der GRACCHUSSEN. ‘Eene geheel andere
vraag is het, of de bereiking van het oogmerk der GRACCHUSSEN wel even heilzaam
voor den Staat geweest zou zyn, als wy gevoelen, dat deszelfs bedoeling edel
geweest is? - De uitspraak hier over laat de zedenlyke waarde der GRACCHUSSEN
geheel in het midden, maar vordert, in plaats van menschkundige opmerkingen,
diepe Staatkundige inzichten. Veelen, die de rechtmaatigheid van den eisch ter
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landverdeeling in den Romeinschen Staat erkenden, hielden denzelven thands voor
zoo ontydig, dat deszelfs daadlyke uitvoering alles het onderstboven zou gekeerd
hebben, en dat alzoo de Raad, schoon al eene onrechtvaardige zaak op eene
haatlyke wyze verdeedigende, echter wel deedt, in de gansche Staatsgesteltenis
en het algemeene welzyn niet op te offeren aan eene te angstvallige en ontydige
(*)
rechtvaardigheid.’ - Op dit stelzel, door MIDDLETON bygebragt , merkt onze
Geschiedboeker, te regt, aan: ‘De aart der Geschiedenis, welke de schakels der
gebeurenissen verbindt, en werkdaadige lessen der ondervindinge, in plaats der
redekaveling en der bloote beschouwing, doet hooren, vordert noch gedoogt eene
genoegzaame verdieping in staatkundige bespiegelingen, om dergelyke bedenkingen
van vooren te beantwoorden; maar de Geschiedenis zelve is het, welke dezen waan
zal wederleggen, daar zy ons weldra zal doen zien, hoe het onbesnoeid en onbeperkt
vermogen van den rykdom, het welk de GRACCHUSSEN ten hunnen koste bestreeden,
in den Romeinschen Staat eene Regeering van Weinigen voordbragt, die, na eenige
bloedige worftelingen tegen eene overdreevene volkszucht, en daar na tusschen
eigene mededingers, het Gemeenebest-bewind, 't welk vier eeuwen lang gelukkig
bestaan hadt by het gemengd stelzel van Volksregeering en Regeering der Besten,
in ééne eeuw deedt overgaan in eene willekeurige Alleenheersching, welke geen
schaduw zelve der Burgerlyke Vryheid overliet. De strekking nu van het middel,
door de GRACCHUSSEN ten algemeenen welzyn aangewend, was ongetwyfeld tegen
den opeengestapelden rykdom, de bron van dit heilloos bewind van weinigen, het
welk, naar de staatkundige inzichten van die dagen, nooit een ander gevolg hebben
(†)
kon .’

(*)
(†)

MIDDLETON, Pref. to the Life of CICERO.
Die de Staatkundige Wysbegeerte van den ouden tyd wil kennen, zie het LXII Hoofdstuk van
de Reize van den JONGEN ANACHARSIS over den aart der Regeringsvormen, volgens
ARISTOTELES en andere Wysgeeren.
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Grammaire Pratique de la Langue Françoise, &c. of, Oefenende
Spraakkunst der Fransche Taal, volgens een nieuw Ontwerp,
nevens een Spraakkundig Woordenboek van al de Fransche
Werkwoorden, waarin de wyze van Tydvoeging der Ongeregelden
op het duidelykste, door voorbeelden, wordt aangewezen. Door
O.R.F.W. Winkelman. In den Haage, by J.C. Leeuwestyn, 1799. In
8vo. 256 bl.
Opstellen, geschikt naar de grondregels der Fransche Taal, tot
gebruik der Fransche Schoolen, door O.R.F.W. Winkelman. In den
Haage, by J.C. Leeuwestyn. In 8vo. 166 bl., zonder jaargetal.
Wy voegen deeze beide Werkjens by elkander. Zy hebben niet alleen denzelfden
Schryver, en hetzelfde oogmerk, de bevordering van eene grondige kennisse en
juist gebruik der Fransche Taale in het spreeken en schryven, maar het Tweede is
inderdaad de toepassing van het Eerste, de werkdaadige Oefening der Regelen,
welke daarby waren voorgeschreven. Het eerste moet, derhalven, by het gebruik
van het andere geraadpleegd worden, gelyk de Schryver dit zynen Leerlingen
aanbeveelt in een kort Voorbericht.
Aangaande het laatste Stukjen, de Opstellen, behoeven wy alleenlyk te zeggen,
dat zy doorgaans zeer wel gekozen zyn, en eene voor den Leerling aangenaame
verscheidenheid aanbieden. In de spelling der eigennaamen, genomen uit de oude
Geschiedenissen, mogt wel eenige meerdere naauwkeurigheid gebruikt zyn. Dat
by verkortinge PRIAM geschreven worde in plaatze van PRIAMUS, HIPPOLYT in plaatze
van HIPPOLYTUS, willen wy eens daar laaten, schoon wy het niet goedkeuren, en
ESCULAPUS is zekerlyk eene drukfeil; maar PATROCLES en ULYSSUS, bl. 79 en 85, zyn
niet te verschoonen.
Over het andere Werkjen, de Spraakkunst, moeten wy een weinig breeder
handelen. Dit behelst, buiten tegenspraak, zeer veele goede en gegronde
aanmerkingen, welker oplettend gebruik van grooten dienst kan zyn tot het zuiver
spreeken en schryven der Fransche Taal. Doorgaans worden de regels duidelyk
en bevattelyk voorgesteld. Evenwel meenen wy hierendaar iets opgemerkt te hebben,
hetgeen de Schryver, onzes oordeels, nog wel eens nader mogt overweegen. - Op
bladz. 3 leezen wy, dat ‘veele byvoeglyke naamen (welke in al eindigen) geen
meervoud manlyk in gebruik hebben.’ Dit is zekerlyk waar ten opzichte van
genoegzaam alle woorden, welke vervolgens als voorbeelden worden bygebragt.
Maar zoude het woord conjugal hier niet eene uitzondering maaken? Kan men niet
zeggen les devoirs conju-
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gaux? Wy gelooven ja; maar zyn niet volkomen zeker, terwyl de tyd om na
voorbeelden te zoeken ons ontbreekt. - Maar zeer zeker lydt de regel, bladz. 4, No.
4, opgegeven, dat de woorden, ‘die in son uitgaan,’ tot het vrouwelyk geslacht
behooren, menigvuldige uitzonderingen. Zelfs in de meeste voorbeelden, door den
Schryver bygebragt, zyn de woorden manlyk, als blason, horison, gason, oison,
poison, tison. - Van de Geslachtwoorden wordt bladz. 6 env. gehandeld. Zoude
hetgeen bl. 8 het onbepaalde, en het onbepaald verdelend Geslagtwoord genoemd
wordt, à en de, niet eerder voorzetsels (prépositions) zyn, ten minsten wanneer men
hunnen eigenlyken oorsprong nagaat, evenzo als ons Nederduitsch aan en van?
Men vergelyke bl. 61 omtrent het einde. De aanmerkingen over het gebruik der
Geslachtwoorden, bl. 10 env., hebben wy met genoegen gelezen. - Bl. 13, reg. 3,
is 'er onze opmerking op gevallen, dat de Schryver in de Naamwoorden, welke in
nt uitgaan, in het meervoud de t schynt te behouden, schryvende ignorants, en bl.
23 contents en enfants, daar deeze letter in zulke gevallen anders doorgaans wordt
wechgelaten. - Bl. 15, reg. 13 v.o. moet noodzaaklyk, in plaatze van medeklinker,
gelezen worden zelfklinker, en bl. 17, r. 14, un air grand, in plaatze van un air galant.
- Zeer goed en leezenswaardig is hetgeen bl. 18-33 over de trappen van
vergelykinge, gelyk ook over het gebruik en onderscheid der Voornaamwoorden,
gezegd wordt.
Volgen, bl. 33, de Werkwoorden, en wel eerst, om goede redenen, de
hulpwerkwoorden avoir, bl. 34, en être, bl. 47. Hier moeten wy des Schryvers
poogingen, om zynen Leerlingen het rechte denkbeeld te geeven van de
verschillende betekenissen der onderscheiden tyden in de Werkwoorden, den
verdienden lof niet onthouden. Dit is inderdaad een der gewichtigste, en tevens een
der moeilykste stukken in het leeren der Fransche Taal. Hetgeen daaromtrent, zo
als ook hetgeen over het gebruik der aanvoegende wyze (subjunctif) bl. 35, en bl.
42 env. over de Deelwoorden voorkomt, verdient met oplettendheid te worden
nagelezen.
Over de Bywoorden wordt ook zeer wel en duidelyk gehandeld; bl. 56, r. 12, schynt
droit eene drukfeil te zyn voor droite.
Van de Voorzetsels (Prépositions) begint de Schryver op bl. 61 te spreeken met
eene aanmerking, welke wy hem niet kunnen toestaan, dat, naamelyk, de Voorzetsels
‘altyd een der gevallen (of naamvallen), het zy den noemer, teler, of gever, regeeren.’
Volgens onze gedachten regeert een Voorzetsel nooit den Noemer, maar altoos
eenen der andere Naamvallen; en waar de Schryver hier den Noemer stelt, komt
veel beter de Aanklaager, of vierde Naamval, te pas. In het Nederduitsch, waarin
de uitgang des vierden Naamvals in de Geslachtwoorden en byvoegelyke woorden,
immers in het man-
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lyke Geslacht, verschilt van dien des eersten, vertoont zich dit terstond. By voorb.
après quelque tems is in onze taal na eenigen tyd. Il est chez son Pére, hy is by
zynen Vader. Niemand zal hier tyd en Vader voor den eersten Naamval neemen,
en even weinig zyn het tems en Pére in het Fransch.
In welken zin de Schryver zegge, bl. 62, r. 5. v.o. dat ‘jusque het woordleedjen à
niet aanneemt,’ betuigen wy niet te vatten, daar jusqu'à en jusques à ook by de
beste Fransche Schryvers voorkomen. Men behoeft slechts het Dictionnaire van
RICHELET in te zien.
In het Woordenboek, waarvan op den titel gesproken wordt, komen wel de meeste,
maar niet al de Fransche Werkwoorden voor. Gedeeltelyk hebben wy de Letter A
nagezien: maar deeze zoude reeds stof tot eene naleezing kunnen geeven.
De aanmerkingen over den styl, waarmede het Werkjen eindigt, zyn waarschynelyk
geschikt voor eerstbeginnenden.

Het Kasteel van Mortimore, een Fransch Vertelsel. Uit het Engelsch
in het Fransch over-gebragt door den Burger M.... en in et
Nederduitsch vertaald, door Mr. J.C.V.S. Te Amstel-dam, by Pieter
Jansz. In 8vo. 175 bl.
Eene elendigere Vertaaling dan deze hebben wy in lange niet onder onze oogen
gehad. Mr. J.C.V.S. toont noch denkbeeld te hebben van eenen goeden styl, noch
van de eenvouwigste regelen der Hollandsche taal, noch van het gebruik der zinen snyd-tekens; behalven dat hy zich hier ook ter vertaaling gekozen heeft een
droog en verveelend Vertelzel van Spookeryën en Geestverschyningen, die hun
wonderbaar voorkomen aan kunstig ingewikkelde en geheimzinnige omstandigheden
verschuldigd zyn, en eindelyk eene natuurlyke ontknooping hebben. Kluchtig ziet
daarteboven deze Vertaaling 'er uit, door de menigvuldige afbreeking-tekens der
syllaben; even als of Mr. J.C.V.S. voor kinderen schryft, om dezelven in het spellen
te onderrichten. Als dus zyne overige kundigheden gelyk staan met die in 't vertaalen,
dan weeten wy waarlyk niet, hoe hy aan den tytel van Meester gekomen is.
Dewyl het ons onmooglyk geweest is, dit armhartig stuk met genoegzaame
oplettendheid te doorloopen, om 'er een beknopt uittreksel van te laaten volgen, en
zulk een uittreksel voor onze Lezeren even onbelangryk, als voor ons de
samenstelling daarvan lastig zoude zyn, oordeelen wy hen meêr te zullen vermaaken,
wanneer wy hier eene letterlyke proeve laaten volgen van de wyze der vertaaling
zelve; zullende wy ons (dewyl alles toch even fraai is) slechts by de vóór ons
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openliggende zeven en vyftigste bladzyde bepaalen; dus leest men dáár:
‘Alles was, dadelyk, tot een vermomd bal in de tuinen geschikt geweest; maar,
het weder niet gunstig zynde, had men, om dat te-ver-vangen, de groote ver-trekken
van het kasteel in gereedheid gebragt, en, ondanks de tege-zin, die, al-tyd, stand
greep, tegen de plaats en noodlottige tooren, had Mortimore, ver-rukt over de uit-slag
zyner in-zichten met zyn zoon, niets gespaard, om de dans-zaal te-ver-çieren, en
haar, overeenkomstig een, zo, schoone gelegenheid, in-terigten.
Op slag van 10 uuren, wierden de deuren geopend, en de ver-trekken wierden
vol van al de na-burige Adel, die verzogt was.
Een gulle en levendige vrolykheid heerschte, in dit gezelschap, en, zelf, Anna en
Fitz-Elliott, door de glans der lichten en door de toonen der musyk, weder, moed
gevat hebbende, scheenen vergeeten te-hebben, dat zy, des-anderendaags,
scheiden moesten.
Het dansen gong, zonder ver-hindering, voort en, met de grootste vreugde, tot
midden-nacht; toen, opende men de deuren der eet-zaal, en, eens-klaps, tot groote
verwondering van al de aanschouwers, zag men, door een zy-deur, een groote
gedaante, van het hoofd, tot de voeten gewapend, de visier om hoog, een bleek
aan-gezicht, even-als dat van een doode, en een trotsche en dreigende oog-opslag,
binnen-treeden. Dit ver-schynzel gaf de hand aan een dame, in het wit gekleed, het
hoofd, met een, zwarte, sluijer, over-dekt, en een, brandende, toorts, in de hand
houdende.
Het geheel geslacht Mortimore, over deeze, onverwachte, ver-schyning, verbaasd,
had, dadelyk, gedagt, dat het iemand van het gezelschap was, die die vermomming
bewerkstelligd had, om zich te-ver-maaken; maar, wel-dra, beeter, onder-richt,
vergaderde zy zich, by elkander, en maakte een-en-de-zelfde groep uit. De twee
spooken gingen hen voor-by, in een verschrikkelyke stilte, en, eens-klaps, door een
andere deur uit-gaande, verdweenen zy.
Mortimore had moeite, van zyn schrik te-ont-vynzen, maar, zyn dochter,
boven-maate, ontsteld, over een, zo vreesselyke, beschouwing, klaagde over een,
hevige, ongesteldheid, en begaf zich naar haar kamer; Fitz-Elliott, zelf, en Anna
waaren door een, zo, vreemd, voor-val, ten uiterste, ontzet, en het geheel gezelschap
sprak van niets anders. Het avond-maal duurde niet lang, en de bekoorlykheeden
der musyk konden de donkere wolk, waar-mede de verschyning der 2 spooken dit
luister-ryk gezelschap bedekt had, niet, verdryven.
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Mortimore deed, zich, te ver geefsch geweld aan, met te-verzekeren, dat de
ongesteldheid zyner dochter, de weezenlyke oor-zaak was van het verdriet,
waar-door men hem, geheel-en-al, getroffen zag; het geheel gezelschap oor-deelde,
dat daar eenig geheim onder ver-oorgen was, en, daar voorheen, in het dorp, eenige,
osse, geruchten geloopen hadden, dat het kasteel door spooken bezogt wierd,
herinnerde, zich, dat een ieder, om het zeerst, en, na het-geen was komen
tegebeuren, veranderde de ligtgelovigste hun twyffelingen in zekerheid,’ enz.

Adelna, of het edelmoedig Meisje. Door Lady Carolina Spencer.
Uit het Engelsch in het Fransch overgebragt, en daar uit in het
Nederduitsch vertaald. Te Amsteldam, by G. Roos, 1799. In 8vo.
83 bl.
Een in zyne soort niet onäartig verhaal, 't welk tot verscheide zedenlyke
gevolgtrekkingen aanleiding geeft, doch tevens door eene dubbele vertaaling vry
wat by het oorspronglyke verloren heeft; te meer, daar deze Nederduitsche uitgave
in eenen styven en onbevalligen styl is opgesteld, en door ontelbaare taal-, spelen drukfouten nog verder wordt ontsierd. De Heldin dezer geschiedenis doet
edelmoedig afstand van de hand eens Jongelings, dien zy vuurig bemint, en met
welken haar huwelyk reeds was vastgesteld: zy offert dus haar eigen geluk op, om
hem in de gelegenheid te stellen, van zich met een Meisje, 't welk hem, zyns
ondanks, door haare uiterlyke bevalligheden aan zich gekluisterd had, echtlyk te
kunnen verëenigen; zelfs bedient zy zich heimlyk van haare, door een zonderling
toeval vermeerderde, tydlyke vermogens, zoo wel als van haaren invloed, om de
uiterlyke omstandigheden van dit paar te verbeteren, en hun verbrooken huislyk
geluk te herstellen; doch wordt, daar eene ongelukkige kwyning den dood der
Echtgenoote haars vriends verhaast, in 't einde beloond door haare verëeniging
met hem, dien zy, ook in de armen van eene andere, nooit opgehouden had
bestendig hoog te achten en belangloos te beminnen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De waare Aart van Jesus Koningryk, afgeleid uit de Heilige
Schriften, door Hermannus Royaards, Doctor en Professor in de
H. Godgeleerdheid, en Academie-Prediker, te Utrecht. Te Utrecht,
by W. van Yzerworst, 1799. In gr. 8vo. 167 bladz.
‘Al weder eene Verhandeling over JESUS Koningryk!’ met deeze woorden begint de
Hooggeleerde ROYAARDS een kort Voorbericht, hetgeen hy aan derzelver hoofd
geplaatst heeft, en waarin hy eenig verslag geeft van de redenen, welke hem
bewogen hebben ook zyne gedachten over dit onderwerp in het licht te geeven.
‘Deeze Verhandeling,’ zegt hy, ‘zal den arbeid van andere Geleerden niet nutteloos
maken; en of de myne overtollig zy, dewyl de andere aanwezig zyn, laat ik aan het
oordeel van bevoegden over.’ Dat oordeel willen ook wy niet vooruitloopen, maar
liever den Leezer eenig bericht geeven van hetgeen hy in deeze Verhandeling, die
zekerlyk blyken draagt van kundigheid en belezenheid, zal aantreffen.
Op het Voorbericht volgt eene Inleiding, hoofdzaaklyk over het gewicht des
onderwerps, en het aanbelang van rechtmaatige gevoelens daaromtrent, en dan
de Verhandeling zelve, verdeeld in Vyf Hoofddeelen.
Het Eerste Hoofddeel behelst Algemeene aanmerkingen, omtrent het Ryk van
Christus, uit de Heilige Schriften afgeleid. Na gezegd te hebben, dat de
onderscheiden naamen, welke aan JESUS worden gegeven, als Heer, Herder, enz.
zo als ook het zitten aan Gods rechterhand, allen eenig bewind aanduiden, maakt
de Schryver, bl. 7-14, eenige aanmerkingen over de uitdrukkingen Koningryk der
Hemelen, Koningryk Gods, enz. over der Jooden denkbeelden aangaande dat
Koningryk, en over Gods regeeringe der oude Israëlieten,
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waarmede, als algemeen bekend, wy ons niet behoeven op te houden. Daarop
volgen, bl. 14, deeze woorden: ‘'Er is nog iets, dat my hier toeschynt van veel gewicht,
in de rechte beoordeeling van deeze heerschappy over het Joodsche volk, te zyn.
Het is dit: dat Hy, die, als Israëls opperste Koning, toen voorkomt, geen ander was,
dan die ons, voor de oprichting van het Koningryk onder Israël, zo dikwyls als de
Engel des Heeren, en ook nog naderhand, als de Engel van Gods aangezicht, de
Engel des Verbonds, dien wy als den Zone Gods eerbiedigen, beschreven wordt.’
Wy bekennen, dat wy niet alleen dit gewicht niet gevoelen, maar ook voor de stelling
zelve geenen vasten grond vinden. Israëls opperste Koning was God zelve, die tot
MOSES sprak, en van welken de Engel Gods of des Heeren duidelyk onderscheiden
wordt. Men zie slechts Exod. XXXII:34, en vergelyke daarmede Exod. XXXIII:14
env. Het gevoelen zelve is by de Christenen nu eens voor rechtzinnig, dan eens
voor dwaalende gehouden. Doch daar de Schryver zich hier niet verder inlaat, zullen
wy het ook hierby laaten blyven. - JESUS heeft dit Koningryk, hem door den Vader
gegeven, in volle kracht aanvaard na zyne opstanding, bl. 17. Maar, ‘bekleedt hy
deezen Throon, als God? of, als Mensch? of, als Middelaar?’ Voor het laatste
verklaart zich de Schryver, bl. 18 env. - Aan deeze heerschappy zyn alle dingen
onderworpen, bl. 22. De Schryver bedient hier zich van de gewoone plaatzen uit
de Brieven van den Apostel PAULUS. In het begin zyner Inleidinge had hy gezegd,
JESUS is Koning van het Heelal. Dan hiermede moet men vergelyken hetgeen bl.
129 voorkomt. ‘Als wy over de ... uitgestrektheid van dit Ryk spreken ... moet dit
vooral betrekkelyk gemaakt worden tot deeze aarde, tot deeze wereld ... tot het
redelyke schepzel, dat daar op gevonden wordt. Daar toe wordt het uitdrukkelyk,
overal in de H. Schrift, gebragt .... Het is waar, men vindt algemeene uitdrukkingen
... zo dat alles gezegd wordt Hem onderworpen te zyn, uitgenomen God ... maar
ook die, moeten alleen betrekkelyk gemaakt worden, of, tot de schepzelen deezer
aarde, of, tot de menschen deezer wereld, in zo ver alle andere dingen tot hen
betrekking hebben, enz.’ - In zyne duurzaamheid wordt het Ryk van CHRISTUS als
eeuwig
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voorgesteld, bl. 24. En ‘evenwel vinden wy ... duidelyke gezegden, die ons doen
denken, dat het ryk van den Messias eens een einde nemen zal,’ bl. 25. De Schryver
is van oordeel, dat men dit ‘verschil niet mag wegnemen, door aan te merken, dat
het woord eeuwig, dikwyls gebezigd wordt, van iets, dat tot aan het einde der wereld
duurt.’ Hy beroept zich daartoe, met wat oogmerk zien wy niet duidelyk, op II TIM.
IV:18 en II PET. I:11, en besluit, bl. 26, dat deeze leer ‘een diep geheim, omtrend de
Godsregering, in zich bevat, uit welks rechte beschouwing, ... voor ons, veel te
leeren is.’
Het Tweede Hoofddeel heeft tot opschrift: Verschillende wyzen van verklaringen,
om den aart van dit Ryk op te helderen, tot nog toe meest gevolgd. Hier worden
verscheiden gevoelens opgeteld, overwogen, en of geheel, of immers grootendeels,
verworpen, als dat van SCHLEUSNER, (hetgeen, schoon, naar ons toeschynt, niet
volkomen te recht, in eene aantekening op bl. 30, ook wordt toegeschreven aan
DOEDERLEIN) dat van NOESSELT, van LANGEN, van KOPPE, van ECKERMANN, der
Rabbynen: waarby nog komt de onderscheiding veeler Godgeleerden van tweederlei
Ryk van CHRISTUS, bl. 47 env., welke verklaaring ook den Schryver niet behaagt,
en, naar zyn oordeel, weinig ter ophelderinge van den waaren aart deezes Ryks
zoude bydraagen.
Dus aangeduid hebbende, welke stellingen hy afkeurt, besteedt de Hoogleeraar
het Derde Hoofddeel aan de Bronnen, waar uit de rechte verklaring van den aart
deezes Ryks moet worden afgeleid; en wat wy, overeenkomstig dezelve, van dit
Ryk te denken hebben. - Overeenkomstig eene bron denken, is eene zonderlinge
uitdrukking: doch dit in het voorbygaan; wy begrypen des Schryvers meening. Met
reden merkt hy aan, bl. 57, dat de rechte kennis van dit Ryk uit de Heilige Schriften
alleen moet gehaald worden. De bronnen nu, welke daartoe in dezelve geopend
worden, schynen hem deeze te zyn. ‘1. De algemeene beschouwing der zaak: daar
wy nagaan, hoe men God zich moet voorstellen, wanneer Hy, als Schepper en
Onderhouder, over de geheele wereld heerscht: en hoe den Zoon, daar Hem het
Koningryk wordt toegekend? 2. Uitdrukkelyke verklaringen, waar door de gesteldheid
van dit Ryk, meer
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algemeen, wordt opgehelderd. 3 Veele byzonderheden, welke de gevolgen dier
Heerschappy, of, in CHRISTUS, of, in zyne Leerlingen, openbaren, en waar uit men
tot het Ryk zelve besluiten mag.’ - Deeze drie Stukken verhandelt de geleerde
ROYAARDS van bl. 59 tot 115; daaraan dus, als aan het voornaamste van zyn
onderwerp, het derde gedeelte zyner Verhandelinge besteedende. Wy kunnen hem
daarin niet geregeld volgen. Veelen zullen, waarschynelyk, oordeelen, dat het tweede
Stuk eigenlyk het voornaamste der drie is; dat de beide andere daartoe moeten
gebragt, daarnaar begrepen worden; en dat deeze twee, het eerste en het derde,
in den grond niets meer zyn dan menschlyke besluiten en gevolgtrekkingen uit
gezegden der Schriftuure, waarmede zy, misschien, niet noodzaaklyk verbonden
zyn: terwyl het tweede de uitdrukkelyke verklaaringen der Schriftuure zelve omtrent
het Ryk van Jesus behelst. Ook de Schryver erkent dit, wanneer hy, bl. 59, zegt:
‘De algemeene beschouwing van eene zaak, kan meenigmaal veel nuts verschaffen,
in het oordeelen over dezelve; mits men die nader toetze, aan gronden, welke alleen
volkomene zekerheid hebben; hoedanige die zyn, welke uit eene duidelyke,
Goddelyke verklaring worden afgeleid.’ Nog beter, zouden wy denken, de Godlyke
verklaaringen zelve dan de gronden, die daaruit door menschen worden afgeleid.
Deeze kunnen reeds onvast zyn, en moeten ten minsten nooit dienen om 'er eene
algemeene, voor allen noodzaaklyke, geloofsleer op te bouwen. - Dus zullen wy
alleenlyk zeggen, dat de Hooggeleerde Schryver zich in alles houdt by het gevoelen
der meeste Christen-Gezindheden, raakende de betrekking tusschen den Vader,
den Zoon en den H. Geest, en by de overige Leerstukken, welke doorgaans gerekend
worden tot het rechtzinnige Geloof te behooren. In het byzonder zal den Leezer ook
wel reeds gebleken zyn, dat hy het Koningryk van CHRISTUS niet enkel beschouwt
als eene zedelyke heerschappy van JESUS door zyne Leere in de harten zyner
navolgeren, maar wel degelyk als een werklyk en macht hebbend gebied in het
bestuuren van de zaaken deezer waereld. Hy beroept zich daartoe op een goed
getal van Schriftuurplaatzen, welke by allen juist niet zullen betekenen, hetgeen de
Schryver 'er meent te vinden. Doch dit wordt meestal
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kort afgedaan. By voorb., bl. 93, spreekende van COL. I:18-22, zegt hy over vs. 20.
‘Dat gezegde wordt dikwyls zeer verkeerd verstaan. Zommigen hebben 'er uit
afgeleid, of, dat voo elk mensch, hoofd voor hoofd, door CHRISTUS het volkomen
bezit en genot der zaligheid was verworven, of, dat althands de mogelykheid voor
allen was daargesteld; terwyl het dadelyk bezit, van eigen werk en bedoeling zou
afhangen.’ In deeze woorden is zekerlyk het gevoelen van de voorstanderen der
algemeene genade tamelyk ruw voorgedragen, en wy twyffelen, of allen, welken
dat gevoelen zyn toegedaan, dit zo raauwelyk en zonder eenige bepaalinge zullen
toestemmen. Doch de Hoogleeraar houdt 'er zich niet lang mede op: ‘Het welk wy
te recht staande houden,’ vervolgt hy, ‘dat, deels tegen de ondervinding, en, over
het geheel, tegen de leer des Euangeliums aanloopt.’ En hiermede is dat stuk beslist.
- Maar wy moeten nog iets zeggen van de twee overige Hoofddeelen deezer
Verhandelinge.
Het Vierde, dan, heeft tot zyn opschrift: Opheldering van onderscheidene
zegswyzen, aangaande dit Koningryk gebezigd; en gronden ter wegneming van
eenige bedenkingen, die tegen deeze Verklaring zouden kunnen worden ingebragt.
Die verklaaring is, dat nu JESUS ‘als Zoon, als Middelaar, heerscht, het bestuur van
al het schepzel is gekenmerkt door genade en verzoening; daar dit Ryk nu aan
Hem, als zodanig, wordt toegekend, zegt het niet, eene toevoeging van
volkomenheid, eene verkryging van heerschappy, van welke hy te vooren verwyderd
was; maar het zegt: eene verandering in de wyze van bestuur, voordspruitende uit
zyne daargestelde verzoening, die haar kracht op al het schepzel, byzonder op het
menschdom, vertoont,’ bl. 117. Hoe deeze stelling kan overeengebragt worden met
hetgeene PAULUS schryft EPH. I:20 env. PHILIPP. II:6 env. en zo veele andere plaatzen,
welke duidelyk leeren, dat de Heer JESUS, na zyne opstanding, met grootere macht
en gezach door den Vader is bekleed, dan hy te vooren bezat, ja met het zeggen
van den Zaligmaaker zelven, MATTH. XXVIII:18, laaten wy voor rekening van den
Hooggeleerden Schryver. Verder vinden wy in dit Hoofddeel eenige bedenkingen,
welke men in dit stuk moet in het
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oog houden, over de verbindtenis tusschen den Vader en den Zoon, bl. 127; dat
niet alle menschen der waare zaligheid zullen deelachtig worden, bl. 128; over de
uitgestrektheid van dit Koningryk, waarvan wy reeds iets gezegd hebben, bl. 129;
dat dit bestuur de smarten en tegenspoeden van dit leeven niet wechneemt, bl. 130
env.; of 'er ook een tyd zal komen, dat dit Koningryk, op eene meer zichtbaare en
luisterryke wyze, zich onder de Jooden zal vertoonen, bl. 140; en eindelyk eene
toepassing van den VIII Psalm op het Ryk van den Messias, bl. 143, welke door
allen ook niet zal toegestemd worden.
Het Vyfde en laatste Hoofddeel loopt over Het gewicht van zulk-eene beschouwing
van Jesus Koningryk. - Dit behelst verscheidene vraagen: By voorb. ‘Kan 'er grooter
bewys zyn van 's Vaders goedkeuring over JESUS daargestelde verdiensten, dan
zulk eene genaderyke heerschappy over de geheele aarde, over al het menschdom?’
bl. 155. - ‘Kan 'er grooter loon op JESUS werk en verrichting geschonken worden,
dan deeze Heerschappy was?’ [Zoude dit niet is moeten zyn?] Deeze en diergelyke
worden door den Schryver aangedrongen op zulke wyze, als men ligt kan bevroeden
van iemand, die de meest aangenomen gevoelens is toegedaan, en welken het niet
ontbreekt aan bekwaamheid. - Ondertusschen zal men niet kwalyk doen met hetgeen
bladz. 157, aan het einde, voorkomt, te vergelyken met hetgeen wy boven van bl.
129 aangehaald hebben. - Eene stelling vinden wy, bl. 158, waarvan wy nog kortlyk
moeten gewaagen: ‘Het zou ontëerend zyn voor het hoogste Wezen, indien hy, aan
wien zulk eene Heerschappy wierd overgegeven, niet God zelf ware.’ - ‘Kan God
de eer, die Hem alleen toekomt, aan .. een schepzel geeven?’ vraagt de Schryver.
- Iemand, die wat anders dacht dan hy, zoude kunnen antwoorden: Neen: maar
God kan wel willen, dat aan eenig geschapen Weezen eene ondergeschikte eer
worde bewezen, dat alle tong belyde, dat JESUS CHRISTUS de Heer zy, NB, tot
heerlykheid Gods des Vaders. Men behoeft daarom niet te vraagen; ‘Kan God een
afgod nevens zich plaatzen?’ zo als hier bl. 159 geschiedt.
Doch wy willen hier afstappen en ons bericht eindi-
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gen met ééne aanmerking over een gezegde, dat wy niet volkomen verstaan.
Spreekende van het akelige lot, hetgeen hun te duchten staat, die van CHRISTUS
niets meer willen weeten ‘dan het geen men van eenen voornaamen Zedenleeraar
zou kunnen verwachten;’ die hem, misschien, ‘boven MUHAMMED, ZOROASTER, of
CONFUCIUS stellen, maar zyn gebied, zyne Leer niet erkennen,’ (wie de Schryver
hieronder al begrype, verklaart hy niet duidelyk) zegt hy bl. 164. ‘Men mag nog zo
veel uitvinden, om dien Godsdienst der natuur kracht en sieraad by te zetten; men
mag Theophilanthropynsche Maatschappyen oprichten, en zich bezwaaren met
een juk van plechtigheden, moeilyk om te dragen; maar men vindt dat geheim niet,
dat God, by en in zich zelven, uitgevonden en bepaald heeft, ter onzer behoudenis,’
enz. - De Theophilanthropynsche Maatschappy willen wy liefst niet oordeelen: zy
is, in allen gevalle, beter dan drieste godverzaaking, of blinde bygeloovigheid, en,
misschien, onder de bestuuring der Voorzienigheid, een middel om beide te doen
plaats maaken voor een redelyk en verlicht Christendom, hetgeen in Frankryk voor
tien jaaren zo weinigen kenden, of nog kennen. Maar wat de Schryver bedoele met
dat moeilyke juk van plechtigheden, waarvan hy spreekt, betuigen wy niet te vatten.
Uit den zamenhang zyner woorden kunnen wy niet denken, dat zyn oogmerk zoude
zyn de Roomsche Kerk daarmede te gispen: en, evenwel, zien wy niet, waar wy
zyn zeggen anders moeten thuis brengen.
Wy neemen hiermede ons afscheid van den Hooggeleerden ROYAARDS, wiens
arbeid zekerlyk by veelen aangenaam zal zyn, en metterdaad blyken draagt, dat hy
zyn onderwerp heeft doorgedacht, gelyk elk oplettend Leezer zal erkennen, schoon
hy niet in alle stellingen, of zelfs niet in de hoofdzaaken, met den Schryver instemme.
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Leerredenen over eenige gewigtige Leerstukken van den
Christelyken Godsdienst. Dienende teffens tot eene Proeve van
eene Bybelsche behandeling der Catechismusstoffen. 3de Drietal.
Zondag IV, VIII, en XIII, Waar agter twee Aanhangzels, over de daar
by in aanmerking komende plaatzen des O.T. nevens eene Leerrede
over Openb. XXII: 13. Door P.h. van Lis, Predikant te Tholen. Te
Utrecht, by W. van Yzerworst. In gr. 8vo. 220 bl.
Op denzelfden voet, dien de Eerw. VAN LIS in twee voorige Stukjens, by de verklaaring
van de 7de, 23ste, 25ste, 2de, 3de en 15de Afdeelingen van den Heidelbergschen
(*)
Catechismus, verkozen heeft te volgen , worden ook hier de 4de, 8ste en 13de
Afdeelingen behandeld. 'Er is nog eene Leerrede bygevoegd over Openb. XXII:13,
(Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste,) die
men, als een byvoegsel tot de verklaaring van den dertienden Zondag, kan
aanmerken. Over de 8ste Afdeeling zyn ook twee Leerredenen. De eerste handelt
opzetlyk over de leer van God, die den grondslag van allen Godsdienst uitmaakt,
waarvan in den Catechismus wel geen melding wordt gemaakt, maar, naar 't oordeel
van den Schryver, die de geheele Godsdienstleer in alle byzonderheden by den
Catechismus schynt te willen verhandeld hebben, nergens voegelyker kon ingevoegd
worden. Achter den 8sten en 13den Zondag zyn ook nog twee Aanhangzels
geplaatst, over de daarby in aanmerking komende plaatzen des O.T. Gen. I:26.
III:22. XIX:24. Num. VI:24-26. Ps. XXXIII:6. XLV:7, 8. CX:1. Spr. XXX:4. Jes. VI:3.
XLVIII:16. LXIII:9, 10. Gen. XXXII:24-30. Exod. III:4. Ps. II:7. CII:26-28. Spreuk.
VIII:22-31. Jes. VII:14. IX:5. Jer. XXIII:6. Mich. V:1, die den bedievenen en ook nog
al liberaalen schrifturtlegger kenmerken. Over 't geheel houdt zich de Eerw. VAN LIS
aan 't oude. Hy is nogthans geen

(*)

Zie onze Alg. Vad. Letteroef. voor 1798, bl. 243, en voor 1799, bl. 293.
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vriend van systematische kunsttermen, die hy in 't Voorbericht zegt opzetlyk
voorbygegaan te zyn, omdat het, zynes oordeels, meer dan ooit noodzaaklyk is,
om de Christelyke Godsdienstleere, gezuiverd van alle de wartaal eener daarin ter
kwaader uure ingeroepene Bovennatuurkunde, (en, zoo 't heeten moet,
Wysbegeerte,) in haar eigen, eerbiedwaardig, Godlyk, beminnelyk schoon te
voorschyn te doen treeden. - Leezenswaardig zyn ook 's Mans aanmerkingen
deswegens, in de tweede Leerrede over den 8sten Zondag, bl. 85, 86, 91, 92. Om
dan evenwel by het vastgestelde leerbegrip te blyven, moesten hier en daar
bepaalingen en onderscheidingen aangenomen worden, die de vereischte
duidelykheid missen, en altyd veel stof tot navraag overlaaten. Zou 't niet zoo gelegen
zyn, met 't geen de Eerw. VAN LIS, bl. 85, 86, over de uitdrukking van den
Catechismus, ‘aangezien 'er maar één eenig Goddelyk Weezen is,’ heeft ter neder
geschreeven, en wy hier nog willen overneemen? ‘Hy gebruikt hier eene uitdrukking
der schoolsche Godgeleerdheid (Goddelyk wezen), om den eenigen waaren God
aan te duiden. Men heeft in de Godgeleerde stelzels die benaaming ingevoerd, om
daar door een onderscheid te maken met het gene men in God een persoon noemt,
en om des te beter te beweeren die stelling: “dat, ofschoon de Vader Zoon en H.
Geest, als persoonen in God, van elkander onderscheiden zyn, egter daarom toch
de leere van Gods éénheid ongeschonden bewaard blyft.” - Dit is intusschen zeker,
de uitdrukking, Goddelyk wezen, vind men in den Bybel niet: zy is ook niet duidelyk,
(*)
en (in den gewoonen Godgeleerden zin genomen) niet volkomen

(*)

‘Te weten, voor de essentia Divina - want ik kan my daar door niets anders vertegenwoordigen,
dan alle de Goddelyke volmaaktheden te saam genomen (Complexus virtutum divinarum) of
met andere woorden, de volmaakte natuur van God (perfectissima natura De.) - Maar dan is
de zin alleen deze; “daar is ééne allervolmaaktste Goddelyke natuur, waar aan drie
onderscheiden persoonen deel hebben.” Maar dit is de juiste leere des Bybels niet; die zegt
ons, “daar is één God, en egter zyn Vader Zoon en Geest onderscheiden' Deelgenoten der
Goddelyke Majesteit.” - Meer eigenaartig zou de uitdrukking, één Goddelyk wezen, de
Bybelleere voordragen, als men 'er door verstond, één opperst wezen (uuum ens supremum):
maar dan is toch nog de eigen Bybeltaal beter en klaarder, daar is één God. - Doch het lust
my niet, in deze Schoolsche termen meerder om te wroeten. - ô! Dat men zig alleen by den
Bybel hield, die immers ook de beste uitdrukkingen verkoren heeft, om ons dat van God te
zeggen, wat wy weten moeten?’
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juist, niet in den eigen geest der Bybelleere. - Veel klaarder, eigenaartiger, en beter,
is de Bybeltaal zelve “daar is maar één God.” - Intusschen komt hier weder te pas,
het geen wy reeds meermalen aanmerkten: in den tyd toen de Catechismus wierd
opgesteld, sprak men allerwegen zoo, en ons leerboek is dan niet te beschuldigen,
dat het de taal zyner eeuwe gebruikt, en 'er den best mogelyk gezonden zin aan
geeft. - Voor het overige, ziet men, dat hy het, in de zaak zelve, met Gods woord
volkomen eens is.’

Zes Leerredenen, de beoeffening van den Christelyken Godsdienst
betreffende. Door Paulus Bonnet, Predikant te Rotterdam. Te
Utrecht, by W. van Yzerworst, 1799. In gr. 8vo. 333 bl. behalven
eene Aanspraak van XXII bl.
Een zestal Leerredenen, waarmede de Eerw. BONNET, in zynen meer dan
tachentigjaarigen ouderdom, nog iets tot opwekking, bestuuring, bemoediging en
vertroosting zyner Rotterdamsche Gemeente, van welke hy, in eene voorafgaande
Aanspraak, by voorraad, op eene gemoedelyke wys, afscheid neemt, in deze
onrustige en bekommerende dagen, heeft willen nalaaten. De eerste, over Spr.
XXII:6, heeft ten opschrift: 's Heeren raad ten zegen van de jeugd. - De tweede,
over den Brief van Judas vs. 3, De verplichting van den Christen tot Christelyken
stryd. - De derde, over den zelfden text, Hoe moet de Christen voor het geloof
stryden? - De vierde, over 1 Thess. V:19, Bluscht den Geest niet uit. - De vyfde,
over den zelfden text, Noodige waarschuuwing: bluscht den Geest niet uit. - De
zesde, over Mi-
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cha VII:7, Der Godvruchtigen betaamenlyk gedrag, en troost in beproevende tyden.
- Als men in aanmerking neemt, 't geen de waardige Gryzaart, in de voorafgaande
Aanspraak, te kennen geeft, dat naamelyk het een en ander, by 't uitspreeken
kortelyk gemeld, nu klaarheidsbalve wat uitgebreid is, dan zal men zich over de
uitvoerigheid van deze Kerkelyke Redevoeringen minder verwonderen. Hier en daar
zou een kundig Leezer, die niet te styfzinnig is, om de groote verbeteringen der
uitlegkunde van den Bybel, in onzen leeftyd, te erkennen, in de verklaaring en
toepassing van bybelsche uitdrukkingen, wel een weinig meer opgeklaarde begrippen
en vaster uitlegregels verlangen: desniettemin draagen deze Leerredenen allerwege
duidelyke kenmerken, zoo wel van de schranderheid en 't welwikkend oordeel des
achtingwaardigen Opstellers, als van grondige kennis, en door eene veeljaarige
oefening vermeerderde bedrevenheid in 't leerstelzel der Hervormden, 't welk de
Leeraar toegedaan is. Alles ademt eene zuivere en warme zucht, om, op dezen
grondslag, vastigheid in 't geloof en godsdienstige verbetering te bevorderen; waarom
wy niet twyfelen, of men zal, ook buiten de Rotterdamsche Gemeente, een
genoegzaam aantal Leezers kunnen aantreffen, die den waardigen BONNET voor
deze nalaatenschap hartelyk zullen danken.

Vier Kaapsche Brieven, inhoudende allergewigtigste tydingen
wegens de aankomst en verdere afreize van de vier Zendelingen
J.T. van der Kemp, J.J. Kicherer, Edmunds en Edwards, enz. Te
Amsteldam, by J. Weppelman. In gr. 8vo. 14 bl.
Men ziet uit deze Brieven, dat de Broeders van der Kemp en Kicherer, uit de schoot
van het Zendeling-Genootschap, in de Bataafsche Republiek gevestigd,
afgevaardigd, om in Afrika het Euangelie aan Heidenen bekend te maaken, hunne
werkzaamheden, met twee Engelsche Broeders Zendelingen Edmunds en Edwards,
in diervoege verdeeld hebben, dat van der Kemp en Edmunds naar de Kaffers,
Kicherer en Edwards, en nog een jongeling, die ook eene byzondere roeping tot
het Zendeling - werk in zich meende te ont-
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(*)

dekken , en zich op de Kaap de goede Hoop ook by hun vervoegd had, naar de
Bosjesmannen onder de Hottentotten, voorheen een roofziek volk, maar voor eenigen
tyd met de Christenen bevreedigd, tot het bedoelde einde zouden afreizen. Omtrent
deze reizen worden hier eenige omstandigheden medegedeeld, die evenwel weinig
meer behelzen, dan een verslag van vooraf, en onder weg, gehoudene predikatien
en oefeningen, en van de hoop, die men daar onder de Christenen heeft opgevat,
van den gewenschten uitslag dezer onderneemingen. Kicherer was reeds met de
zynen tot by de Bosjesmannen gekomen, en had 'er ook, met behulp van
medegenomen tolken, eenige poogingen begonnen, om die natie een denkbeeld
van 't Opperweezen in te boezemen. Van der Kemp met de zynen had de reis
afgelegd, tot op een afstand van drie dagreizens.

De vroegste Geschiedenissen van den Bybel, voorgesteld in
Gesprekken, onder het doen van Zomerwandelingen. Uit het
Hoogduitsch. Iste Deel, behelzende de Geschiedenis der
Aartsvaderen. Te Amsterdam, by J.R. Poster, 1799. In 8vo. 222 bl.
Onder de middelen, om jonge lieden in de hoofdwaarheden van den Godsdienst te
onderwyzen, verdient, onzes oordeels, eene aanzienlyke plaats, dezelven met de
Geschiedenissen van het Oude en van het Nieuwe Verbond gemeenzaam te doen
bekend worden; Geschiedenissen, in welke die waarheden als ingevlogten zyn, en
met welke zy gelyktydig worden voorgedraagen. Van hier dat de nuttigheid van de
kennisse der Bybelsche Geschiedenisse allerwege wordt toegestemd. Alleenlyk
valt de vraag, op hoedanig eene wyze het onderwys daarin moet worden ingericht?
Den Bybel te laaten doorleezen, van het begin tot het einde, was de weg, welke
van veelen, vooral in vroegere dagen,

(*)

Om een Zendeling te worden, is, volgens 't algemeen gevoelen van deze lieden, niet alleen
een zeker soort van opgewektheid daartoe noodig, maar men moet eene byzondere roeping
van den Heere tot dat werk in zich ontdekken.
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daartoe wierdt ingeslagen. De kundige Vertaaler van dit Werkje keurt dit gebruik af,
omdat zulk eene agtereenvolgende leezing door de kinderen, veelal, als eene
moeilyke taak wordt beschouwd, en ook luttel voordeels aanbrengt. Hy geeft daar
van de volgende redenen. Het verstand der kinderen is niet, immers zeer zelden,
geschikt, om den Oosterschen schryftrant, in welken de Bybelboeken opgesteld
zyn, te vatten. Veele zaaken, die in den Bybel voorkoomen, b.v. Geslagtregisters,
Landverdeelingen, Kerklyke en Burgerlyke gebruiken, zyn van geen belang voor
de Jeugd. Waarby nog koomt, dat onder het agtervolgend bybelleezen, zaaken
voorkoomen, welke men aan de Jeugd, die veelal nieuwsgierig en vraagagtig valt,
niet behoorlyk kan ontwikkelen.
Zeer geschikt oordeelen wy het tegenwoordig geschrift, om de Jeugd, op eene
aangenaame wyze, met den hoofdzaaklyken inhoud des Bybels te doen bekend
worden. Een Onderwyzer, van eenige leerlingen, van beiderleie kunne, verzeld,
ontvouwt hier dien inhoud, by manier van gemeenzaame gesprekken, in een reeks
van wandelingen, met welke zy, naa het afdoen van andere bezigheden, zich
verlustigen. Zonder tot onbeschaafde platheid te vervallen, daalt de Onderwyzer,
in de wyze zyner uitdrukkingen en de manier van verhaalen, tot de vatbaarheden
van kinderen neder. Zommige voorvallen, die voegzaamst aan kinderen onbekend
worden gelaaten, verzwygende, weet hy over eenige duisterheden, die evenwel
van gewigt zyn, een licht, aan de kindsche bevattingen geëvenredigd, te verspreiden.
Tot eene proeve der manier van verhaalen, valt onze keuze op ABRAHAMS optogt
om zynen Zoon te offeren. ‘Eens (dus luidt het verhaal) gaf GOD aan Abraham het
bevel: neem uwen Zoon, begeef u met hem op dien berg, dien ik u zal aanwyzen,
en offer hem daar aan my. De arme Vader wist niet wat hem overkwam, dat hy zyn
kind, het welk hy zoo hartlyk lief had, met eigen handen om het leeven moest
brengen. Maar hy beminde zynen GOD echter nog meer, en dacht, Hy heeft hem
aan my gegeeven, Hy zal hem ook weder hebben, wanneer Hy zulks begeert. Hy
kan evenwel zyne belofte aan my houden. Terstond maakte hy gereedheid tot de
reis. Op den volgenden morgen vroegtydig belaadde hy eenige ezels
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met leevensmiddelen, hout en offergereedschap, en reisde met Isaäk en nog een
paar jonge knaapen voord. Hy zeide niets van dit alles aan zyne vrouw, want die
zou hen niet hebben laaten gaan, of zou, van dien tyd af, zich zelven (zelve)
doodgeschreid hebben; hy zeide aan haar, dat zy henen gingen om daar te offeren.
Met een bezwaard hart reisde hy voord, en wanneer hy den jongeling zoo aanzag,
dan had hy wel reden om te weenen. Goede jongen, dacht hy, wanneer gy wist, dat
dit de laatste gang in uw leeven ware, dan zoude gy niet zoo vergenoegd naast my
henen gaan. GOD! - weldra zal ik u niet meer zien, ik moet alleen huiswaard keeren,
en ach! wat zal uwe moeder zeggen, wanneer zy hoort dat gy dood zyt! Menigmaal
kwamen de traanen in zyne oogen, en hy moest die verbergen, opdat Isaäk die niet
zien zoude. Deze ging ondertusschen vreedzaam naast hem voord. Nu hadden zy
reeds twee dagen gereisd. Eindelyk zagen zy op den derden dag den berg voor
zich, het was de berg Moria, op denwelken naderhand Jerusalem en de tempel zyn
gebouwd geworden. Toen zy nu nader by denzelven kwamen, liet hy de jonge
knaapen met de ezels beneden aan den berg. Hy nam het offermes, het vuur, het
welk zy hadden medegenoomen, wyl zy daar geen vuur konden maaken, en Isaäk
zelf droeg het hout, dat hem verbranden zoude. Zwygend en met moeite klommen
zy opwaard. Isaäk verwonderde zich nu, Vader, zeide hy, daar is hout en vuur, doch
waar is het offerdier? Heb daar geene zorg voor, zeide zyn Vader, GOD zal reeds
een dier voor zich uitgezocht hebben. Isaäk dacht: dat zy boven op den berg wel
een dier zouden vinden, en ging onbezorgd voord. Nu waren zy op de hoogte. Zy
stapelden zoden en steenen op elkanderen tot een altaar, Abraham lei het hout op
hetzelve, en nu - nu ging hy sidderend tot Isaäk. Het kan niet helpen, myn Zoon,
zeide hy, gy zyt het offerlam - u moet ik slagten - want God eischt dit. Isaäk wist
niet wat hem gebeurde, weemoedig zag hy op tot zynen Vader, wien de oogen vol
traanen waren, die geduurig langs zyne wangen afrolden. Maar hy wist dat zyn
Vader hem lief had, en dat hy zoo iets zeker niet doen zoude, wanneer het de wil
van GOD niet ware. Zonder
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tegenspreeken liet hy zich binden, en op het hout leggen. Beevend greep de Vader
nu het mes, en het trilde hem in de hand, hy vatte zynen Zoon in den arm, en nu nu - nu wilde hy het hem in de borst stooten. (De kinderen hielden de oogen digt,
om het niet te zien, of leiden de hand op de borst, als of zy den steek voelden.)
Eensslags riep eene stem: Abraham! Abraham! houd op! doe den jongen niets! (Nu
namen zy allen de hand weder van de oogen af.) Nu heb ik u als een vroom man
leeren kennen, wyl gy het dierbaarste, dat gy op de waereld hebt, my hebt willen
opofferen. Hier verzekerde GOD hem nogmaals, en met duuren eede, dat Hy zyne
nakomelingen talryk en gelukkig maaken wilde, en dit was toen ten tyde de grootste
vreugd, die men kon uitdenken. Ondertusschen had Abraham zich uit zyne groote
ontroering hersteld, nu maakte hy vol blydschap zynen Isaäk los, en hy werd hem
als op nieuw gegeeven. Echter was nu alles hier tot eene offerande gereed, toen
beklaagden zy zich, dat zy geen dier hadden om te offeren. Maar straks ruischte
iets achter hen in een kreupelbosch, een ram of wild schaap was met zyne kromme
hoornen in het hout verward. Dit dier werd voordgehaald, geslagt en verbrand. Nu
trokken zy vol blydschap terug, en verhaalden aan Sara alles, wat voorgevallen
was. Deze zal ten hoogsten verwonderd geweest zyn.’ Dus loopt dit verhaal; waarby,
veelligt, zommigen vreemd zal dunken, dat geen der kinderen op het slagten van
een Zoon door zynen eigen Vader eene bedenking oppert: een zeer natuurlyke
inval, en niet boven het bereik van het kinderlyk verstand.
Het verhaal van JOSEFS verblyf ten huize van POTIFAR willen wy hier nog
overschryven. ‘Josef was nu in Egypten aangekomen, en wyl hy een jong mensch
was, die ook een goed voorkomen had, kocht Potifar hem, die daar by den Koning
hoofdman over de lyfwachten was. Wyl deze eenen grooten omloop van landbouw,
veele akkers en vee bezat, zoo had hy zulke slaaven noodig. Josef wist zich zoo
wel by zynen heer bemind te maaken, te meer, daar hy de landbezigheden ook
reeds verstond, dat zyn heer hem tot eenen opzichter over alles maakte. Zoo weet
de goede GOD immers middel, door welke Hy het den vroomen lieden draagelyk
maaken kan, zelfs dan, wanneer zy ongeluk-
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kig zyn. Nu had Josef het goed. Hy beschikte het gene gedaan moest worden, en
deed anders niet, dan dat hy het opzicht over de slaaven voerde, en uitgaf en ontving.
Maar zyn heer bemoeide zich met niets meer, en leefde te huis naar zynen lust. Nu
gedroeg Josef zich als een eerlyk mensch, hy was getrouw, vervreemdde en
verzuimde niets, en hield goede orde. Om kort te gaan, zulk eenen goeden opzichter
had Potifar nog niet gehad. Maar hy zag ook kennelyk den zegen in zyne
landbouwery, want hy werd van tyd tot tyd ryker. Natuurlyker wyze achtte hy hem
nu des te meer. En, denkt nu eens, wyl zyn heer hem lief had, zoo dacht zyne vrouw,
dat zy hem ook wel mogt beminnen; zy liefkoosde hem, en gaf hem dikwyls te
verstaan, dat hy met haar gemeenzaam zou omgaan. Doch Josef wist dat dit eene
groote zonde is, en ontweek haar altyd. Eens waren alle de lieden van het huis, op
eenen vroegen morgen, ter stad ingegaan, en hadden een feest willen bywoonen;
niemand was t'huis, dan alleen de vrouw, doch deze lag nog te bed. Josef wist niets
daarvan, doch hy had toevallig in de nabyheid van het slaapvertrek iets te doen,
toen merkte zy, dat hy daar was. Josef, kom eens binnen, riep zy. Die wist niet, dat
zy nog in het bed lag, echter moest hy haar als zyne meesteres gehoorzaamen, en
dus ging hy in het vertrek. Toen wilde zy, dat hy by haar in het bed zou gaan liggen.
Hemel! hoe verschrikte hy op dezen voorslag. Hoe, zeide hy, zou ik zulk een groot
kwaad doen, en tegen mynen lieven GOD zondigen? Uw goede man bemint my zoo
zeer, en heeft my alles overgegeeven; en ik zou dan zoo laag zyn, en u zyne vrouw,
het eenige, dat hy voor zich zelven behouden heeft, verleiden? Neen, nimmer! En
wanneer het eens daartoe kwam, en een ander zag het! Wie toch zou het zien,
zeide zy, myn man is immers niet t'huis, en ook al het ander volk is weggegaan.
Echter ziet het de lieve GOD, gaf hy ten antwoorde. In het kort, hy deed het niet. Zy
gaf hem nog de vleiendste woordjens, en wilde hem eindelyk by zyn overkleed naar
zich trekken. Toen liet Josef zyn kleed vaaren, en liep weg. Maar nu was het wyf
ook als raazend. Op eens begon zy een verschrikkelyk geschreeuw, zoo dat de
lieden, die nog daaromtrend waren, alle byëen liepen. Wat is het toch; wat is het
toch? Kunt gy het wel denken, menschen, ach,
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alle myne leden trillen, - die Hebreeuwsche slaaf - kwam nu - by my voor het bed,
- en wilde my wat kwaads vergen, doch wyl ik schreeuwde, liep hy weg, en liet door
angst zyn kleed leggen. Toen haar man t'huis kwam, verhaalde zy het hem even
zoo. Natuurlyk was deze zeer vergramd, terstond liet hy de wacht komen, en myn
goede Josef moest in de gevangenis.’
Terwyl wy onze blydschap betuigen, dat de Uitgeever een zoo kundigen Vertaaler
heeft gevonden, als aan dit Werkje zyne moeite heeft te koste gelegd, voegen wy
'er onzen wensch nevens, dat hy in den genoegzaamen aftrek aanmoediging zal
vinden, om het Tweede Deel spoedig te laaten volgen.

De tientallige verdeeling der nieuwe Maten en Gewigten, zo als
die ingevolge de Staatsregeling zal worden ingevoerd. Eerst
ontworpen door een aantal Geleerden in de Fransche Republiek,
met overeenkomst van verscheidene Mogenheden van Europa,
en thans aldaar in gebruik gebragt. Op de eenvouwigste en klaarste
wyze beschreeven en derzelver nuttigheid aangetoond, door een
Liefhebber der Wiskunde. Te Amsterdam, by J.A. Crajenschot. In
8vo. 48 bl.
In dit beknopt Werkje wordt alles, wat men behoort te weeten, omtrent den grondslag
der nieuwe Fransche Maaten en Gewigten, met genoegzaame klaarheid en
naauwkeurigheid aangeweezen. Ook wordt eene aanstaande invoering van dit
nieuwe stelzel ook hier te lande merkelyk gemakkelyk gemaakt, door het uitdenken
van zeer geschikte Nederduitsche naamen, die met de Fransche konsttermen
uitsteekend overeenstemmen. Vervolgens toont de Schryver de groote
voortreffelykheid van het nieuwe stelzel boven dat der oude Maaten en Gewigten,
door in korte woorden het gemak der Decimaal rekening open te leggen, en zulks
met de oplossing van eenige rekenkundige voorstellen te bevestigen. Tot besluit
volgen eenige rekenkundige tafelen van vergelyking der oude en nieuwe Maaten
en Gewigten, en van eenige tafelen van zoortgelyke zwaarte.
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Veelen zullen denkelyk zeggen: waartoe alle deeze nieuwigheden? Wy zyn aan het
oude gewoon, en kunnen 'er mede voort. Ondertusschen twyffelen wy niet, of een
aantal derzulken zal van gedagten veranderen, door eene nadere overweeging der
tegenwoordige verwarring en moeijelykheid in dit stuk, die hen denkelyk niet ten
vollen bekend zal zyn. Wy zullen hierom een gedeelte, van 't geen de Schryver
dienaangaande op bl. 33 en 34 heeft te boek gesteld, afschryven.
- ‘De ellemaat, by de voetmaat vergeleeken, (zegt de Schryver) is nog veel erger,
om dat eene Amsterdamsche elle omtrent 26¾ duim maakt, in andere plaatzen zyn
de ellen iets grooter of kleiner, zo dat 'er genoegzaam geene overeenkomst is, welke
van dat gevolg is, dat een Timmerman aan geen Kamerbehanger eenige maat kan
opgeven, of hy moet het eerst met de el meeten, welke voor hem zo ongewoon is,
als voor den Kamerbehanger de voet. - De Landmaaten zyn van denzelfden aard;
bykans ieder Stad heeft haare byzondere Roede en Landmaat: men zal verbaasd
staan, als men hier over naziet de tafelen van KNOOP, achter de werkdaadige
Meetkunst van MORGENSTER. - De Koornmaaten en die van natte Waaren zyn zo
verschillend van de eene plaats tot de andere, dat weinig menschen de Proportien
daarvan bekend zyn. De Gewigten al wederom het zelfde. Amsterdam alleen heeft
o

zeven byzondere zoorten van gewigten. 1 . Het Waag Gewigt voor zwaare goederen.
o

o

2 . Het Troisch Gewigt voor de metaalen. 3 . Het Brabandsch Gewigt voor garens
o

o

en vlas. 4 . Het Apothekars Gewigt. 5 . Het Goud en Juweelen Gewigt in Caraten.
o

o

6 . Het Zilver Gewigt in Engelzen en Aazen. 7 . Het Essay Gewigt in Penningen,
en mogelyk meer zoorten. - Als men deeze opstapeling van verwarring beschouwt,
heeft men jaaren noodig om zich die een weinig eigen te maaken, en men kan
dezelve nimmer, dan met de grootste moeite en zwaare rekeningen, vergelyken,’
enz.
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De kennis van den Schepper uit zyne schepzelen, of korte Schets
der natuurkennis voor de Jeugd, tot een grondslag van alle
Godsdienstig onderwys, door J.A. Uilkens, A.L.M. Phil. Dr. en
Predikant te Eenrum. Te Groningen, by J. Oomkens, 1800. In 8vo.
50 bl.
Deeze, hoe zeer beknopte, Natuurkundige onderrichting, in vraagen en antwoorden
voorgesteld, bevat een schat van waarheden en byzonderheden, niet alleen de
aandagt der jeugd, maar ook van bejaarder persoonen, overwaardig. Niets zouden
wy dienstiger oordeelen, dan dat dit boekje op alle laagere schoolen wierd
aangenomen, om de jeugd in hetzelve te oeffenen, eer men overgaat tot andere
zaaken, die deels minder zeker, en deels minder geschikt zyn voor de vermogens
van het ontluikend verstand. Onder anderen zal dit boekje van veel nut kunnen zyn,
tot het uitroeijen van een aantal vooroordeelen, die, door de algemeene onkunde
der opvoeders in de meeste klassen, van geslagt tot geslagt worden voortgeplant.
Ondertusschen vreezen wy, dat dit boekje niet al te gunstig zal worden opgevat by
zommige bekrompene, doch in hunne eigene oogen toch zeer bekwaame,
Godsdienstige onderwyzers der jeugd. Doch patientie! schoon zulks niet wel in eens
geschieden kan, zal echter allengskens, door het meer en meer in gebruik brengen
van nuttige leerboeken, een aantal van verouderde wanbegrippen en vooroordeelen
worden vernietigd. Wy twyffelen niet, of dit nuttig Werkje van den Eerw. UILKENS zal
tot dit heilzaam einde kragtdaadig medewerken.
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Het Leven van Catharina de II, Keizerin van Rusland. Met
Pourtraiten. Uit het Fransch. IIde Deel. Te Amsterdam, by J. Allart.
In gr. 8vo. 344 bl.
(*)

Genoeg hebben wy, het Eerste Deel deezes Werks aankundigende , van de
herkomst, en den schryftrant daar in gehouden, gezegd, om door 't een en ander
de nieuwsgierigheid uit te lokken, en met voorbeelden ons zeggen gestaafd. Wat
wy toen bybragten, geldt ook thans, alleen met deeze uitzondering, dat geene der
vreemde, burlesque en van het overige des Werks zo wydverschillende Brieven
van TOM DRAWER aan WILLIAM PIT 'er in komen.
De Keizerin aller Russen treedt hier weder te voorschyn in eene gedaante, welke
geenzins te haarer eere strekt; en zou dit Werk, uit hoofde van de aaneenschakeling
van slegte bedryven, walchlyk om te leezen, en het opgehangen Beeld al te afzigtig
zyn om lang beschouwd te worden, indien 'er niet veel afwisselends van eenen
anderen aart in voorkwam.
Want, gelyk de Leevensbeschryver spreekt, ‘schoon CATHARINA de gruwlykheid
haarer wanbedryven trachtte te ontveinzen, of liever, schoon zy zich vleide, dat
haare Onderdaanen van het aandeel, dat zy aan den dood van haaren Gemaal had,
geheel onbewust waren, gevoelde zy, dat de herdenking van deezen dood niet zo
spoedig zoude zyn uitgewischt, en dat men het denkbeeld daar van niet dan door
nieuwe schitterende daaden en door gelukkige onderneemingen zoude kunnen
verwyderen. Maar zy wist teffens, dat 'er nog veele hinderpaalen aan deeze
onderneemingen in den weg stonden, en dat de bekrompenheid haarer Geldmiddelen
en de Staatkunde haar den Vrede aanbevolen. - Zy hieldt zich van toen af bezig
met het bestier van haare uitgebreide Staaten, met de voortzetting van den
Koophandel, met de vermeerdering der Zeemagt, en vooral met de meest geschikte
middelen om geld te hebben, zonder evenwel de zuinigheid te betrachten.’

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1799, bl. 446.
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Naa het beschryven van veele aanslagen tegen haar, welke zy met veel beleids
ontkwam, van den Moord aan Prins IWAN gepleegd, van wisselingen in haare
Minnaryen en Gunstelingen, vermeldt de Leevensboeker: ‘Ondertusschen wist
CATHARINA de geschiktste middelen te bezigen om haar gezag te bevestigen. Zy
hieldt zich bezig met nuttige hervormingen en inrigtingen. Zy verbeterde de
Rechtbanken. Zy stichtte Schoolen, Gasthuizen, Volkplantingen. Zy trachtte aan
haar Volk liefde tot de wetten in te boezemen, en hunne zeden door onderwyzing
te beschaaven. Nayverig van eene magt, die geene paalen kende, greetig na alle
soort van roem, wilde zy te gelyk Veroveraarster en Wetgeefster zyn. Midden onder
de zamenzweeringen, die gesmeed wierden om haaren Throon om ver te werpen,
bezig met de toebereidzelen tot eenen Oorlog, die alle haare aandacht scheen te
moeten bepaalen, en aan minnestreeken overgegeeven, verzuimde zy niets om
zich achting te verwerven en verwondering te baaren.’
Met genoegen zien wy haar eene verwarde en onzekere Regtsgeleerdheid in
Rusland verbeteren, en een nieuw Wetboek vervaardigen. Leezenswaardig is de
beschryving van haare Volksoproeping, ter gelegenheid van dit Wetboek, 't welk zy
aan Afgevaardigden uit geheel haar Ryk deedt voorleezen. - ‘Het goedkeurend
handgeklap brak dikwyls de voorleezing voor een oogenblik af. Men roemde het
doorzicht, de wysheid, de menschkunde der Vorstin. Maar de vrees en vleiery
hadden meer aandeel aan deeze lofspraaken dan de bewondering. Men wilde zich
de gunst der Keizerinne bezorgen, of ten minsten een Siberisch ballingschap
ontwyken. De Afgevaardigden der Samoijeeden alleen dorsten vryuit spreeken. Een
van hun nam het woord in naam van zyne Broeders, en zeide: Wy zyn eenvoudige
en rechtvaardige lieden. Wy laaten onze Rendieren in vrede weiden. Wy hebben
geen nieuw Wetboek noodig: maar maak voor de Russen, onze nabuuren, Wetten,
die hunne roofzucht beteugelen.’
Wie leest niet met genoegen, dat de Keizerin het nuttig ontwerp vormde, om
verscheide Geleerden na het binnenste van haare uitgestrekte Staaten te doen
reizen, ten einde de Aardrykskundige Ligging van de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

330
voornaamste plaatzen te bepaalen, de Lugtsgesteldheid aldaar waar te neemen,
den aart van den Grond, deszelfs Voortbrengzels en Rykdommen, als mede de
Zeden en Inborst van verschillende Volken, deeze plaatzen bewoonende, te
onderzoeken? Wie ziet niet met genoegen een PALLAS en FALK na de Landstreeken
van de Wolga, en de Gewesten van Orenburg, Ekatherinenburg en Casan; GMELIN
en GULDENSTAD na de oevers van den Don en Doniek tot den Dnieper trekken? als
mede om het geheele Land, dat zich van Astrakan tot de grensscheidingen van
Persien uitstrekt, te gaan onderzoeken? Wie erkent niet, dat wy aan deeze
Onderneeming de belangryke Werken van PALLAS en GMELIN verschuldigd zyn? Wie
erkent niet, dat CATHARINA, haare beweegredenen daargelaaten, die deels aan
Staatkunde, deels aan Eerzugt worden toegeschreeven, de Letterkundigen en
Kunstenaars met yver aanmoedigde? Dat zy nieuwe voorregten aan de Hoogeschool
der Weetenschappen te Petersburg schonk, en dezelve uitnoodigde om by de
naamen der geenen, die dezelve reeds aanzienlyk maakten, de naamen van
verscheide beroemde Vreemdelingen te voegen? 't Was haar loflyk bedryf, het getal
der kweekelingen van de Hoogeschool der Kunsten, onder ELIZABETH gesticht, te
vermeerderen, en de geheele inrichting te verbeteren.
Met minder genoegen zal men haar in den Oorlog tegen de Ottomannische Porte,
afgewisseld door veranderde Gunstbetooningen aan Minnaars, leezen; althans ons
hebben zy veel minder bevallen; zo ook 't geen in Poolen ten dien tyde gebeurde.
Ontzetting houdt de aandagt gaande, by het leezen van de misnoegens, in
verscheide deelen van het Ryk gereezen; van de onderscheidene Bedriegers, die
bewoogen werden om den naam van PETER DEN III aan te neemen. - De Opstand
van PUGATSCHEFF, diens gedrag, voor- en tegenspoeden, geëindigd in eene
allerwreedste Doodstraffe, hebben, onder veel verschriklyks, veel leerzaams en
(*)
menschkundigs. Veel hadt COXE deswegen gezegd; doch veel uitvoeriger vinden
wy dit alles hier geboekt.

(*)

In zyne Beschouwing der Maatschappy en Zeden in Poolen, Rusland, Zweden en
Deenemarken. IIIde D. Brief LIV.
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Het laatste Boek deezes Deels is toegewyd aan 't geen tusschen CATHARINA en
haaren Gunsteling POTEMKIN voorviel; de wyze, op welke zy haare Gunstelingen
behandelde, vinden wy hier in 't breede geschetst; waar toe ook dient het
Gunstelingschap van ZAWODOFFSKY en ZORITZ; - hoe de Russen weder in 't bezit
van de Krim komen, wordt hier ontvouwd; als mede CATHARINA'S werkzaamheden,
om den Groot-Hertog, naa het overlyden van diens Egtgenoote, welker dood op
nieuw eene gruwzaame verdenking doet gebooren worden, een tweede Huwelyk
te doen aangaan.
Wy hebben reeds het Derde en laatste Deel deezes Werks ontvangen, en zullen
het eerlang onzen Leezeren doen kennen.
Nog deeze Charactertrekken kunnen wy onzen Leezeren niet onthouden.
‘Onophoudelyk door haare groote ontwerpen vooringenomen, scheen CATHARINA
niet dan aan vermaaken te denken. Haar tyd was zoo juist verdeeld, dat zy tyds
genoeg hadt om met haare Staatsdienaaren te arbeiden, om nieuwe Wetten te
maaken, om zelve de Bevelen te schryven, die zy aan haare Afgezanten en
Generaals zondt, om eene aaneengeschakelde Briefwisseling met Geleerden en
Kunstenaars te onderhouden, om aan haare Onderdaanen gezettelyk Gehoor te
geeven, om by alle de Vermaaken van het Hof tegenwoordig te zyn, en om zich aan
Minnestreeken over te geeven. Standvastig in haare Heerschzucht, was zy dikwerf
trouwloos in het stuk van Liefde, en de konst van veinzen in den Minnehandel was
haar zoo geliefd als aan alle andere Vrouwen.’
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Geheime Anecdotes, betreffende den Achttienden van Fructidor,
en nieuwe gedenkschriften der Gedeporteerden na Guiana, door
henzelven geschreeven, zynde het vervolg van het Dagverhaal
van Ramel, inhoudende nieuwe omstandigheden, raakende hunne
Deportatie en hun Verblyf in de Colonie van Guiana; de aankomst
van het Fregat la Decade, aan boord hebbende honderd en drie
en negentig Gedeporteerden; den dood van Rovère,
Lavilleheurnois, Brothier, Gibert-Desmolieres, d'Havelange,
Letellier, mitsgaders van alles, wat te Guiana is voorgevallen, tot
den drie en twintigsten van Nivose, het zevende Jaar. Hier is
bygevoegd een nog onbekend verhaal der Ontvluchting van
Pichegru, Barthelemy, Ramel, enz. hunne aankomst te Londen,
hoe zy ontvangen zyn; hunne zamenkomst met Sidney Smith, en
Historie der ontvluchting deezes Engelschen Generaals, door
hemzelven verhaald; en eindelyk eene Memorie van Barbé-Marbois,
betreffende den achttienden van Fructidor. Uit het Fransch
vertaald. In den Haag, by I. van Cleef, 1800. In gr. 8vo. 198 bl.
Hadt men aan dit Boekdeeltje den Tytel gegeeven van Tafereel der menschlyke
Elenden, het zou niet ongepast geweest zyn; - Menschlyke Elenden, die te dieper
moesten treffen, daar een groot aantal deezer Lyderen, uit den zagten schoot der
weelde en des overvloeds geschopt, in den diepen poel des gebreks en verdriets
nederstortten en deels daar in omkwamen.
Hoe breedspraakig en veel vermeldend de Tytel ook moge weezen, zal het, om
onze Leezers met den Inhoud nader bekend te maaken, niet onnoodig weezen,
dezelve hoofdzaaklyk af te schryven.
Op de Anecdotes, den 18 van Fructidor betreffende, volgen twee Brieven van
DELARUE, over het vertrek uit Parys en overvoering na Guiana - Beschryving van
den staat der Gedeporteerden aldaar, door een hunner - Twee Brieven van
LAFFON-LADéBAT - Een Brief van MURINAIS - Een Brief van BARTHELEMY - Twee Brieven
van TRONÇON-DUCOUDRAY - Tafereel der Gevangenhuizen te Rochefort, door RICHER-
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- Hier op volgen de Gebeurtenissen, die in Guiana, naa de ontvlugting van
acht Gedeporteerden, den negen en twintigsten van Nivose, het zevende Jaar, zyn
voorgevallen - Brief van LAFFON-LADéBAT en BARBé-MARBOIS aan den Burger Agent
van het Uitvoerend Bewind in het Fransch Guiana, met het bevel des Commandants
van Sinamary - Twee Brieven, de een van PIERRE MARIE DA * * * Curé van St. L. aan
zynen Vader, Proprietaire te V ...; de ander van BARBé-MARBOIS aan zyne Vrouwe.
- By deeze Brieven is gevoegd het Verhaal van de Aankomst en het Verblyf der
Gedeporteerden te Londen, gepaard met het verhaal der Ontvlugting uit Sinamary,
door DELARUE. Dit gaat vergezeld van een verhaal door SIDNEY SMITH gegeeven
wegens zyne gevangenhouding, en zyne ontvlugting uit het gevangenhuis de Tempel;
gevolgd van een berigt des tegenwoordigen staats van alle de Gedeporteeden. Een
Gedenkschrift van BARBé-MARBOIS en verdeedigende Stukken sluiten dit Werkje.
Eigenaartig moeten Lotgenooten, in een gelyken ramp ingewikkeld, een zelfde
overvaard doende, te zelfder plaatze geland, en op soortgelyke wyze behandeld,
in veele opzigten het zelfde schryven, wat de algemeene lotgevallen betreft; dan
hunne berigten ontvangen verschillende wyzingen, zo uit den aart van elks Character,
als byzondere hem treffende omstandigheden. Dit maakt in het anders eenzelvig
weeverhaal eenigzins eene afwisseling; doch de jammertoon is steeds dezelfde.
Wy hebben, dit stuk leezende, te meermaalen ver baasd gestaan, ons over het
lot der Menschheid bedroefd. Dit zal het geval weezen van allen, die zich tot het
leezen deezer rampen zetten - Rampen, zo hoog klimmende, dat een hunner, en
dit was nog maar de aanvang, schryft: ‘Ik roep u tot getuigen, ô gy dierbaare
slachtoffers, die onder ROBESPIERRE sneefdet! indien uwe deugdzaame zielen, aan
de overzyde des grafs, nog deelen in onze rampspoeden, ô dan zult gy het leeven
niet meer vuurig verlangen, de haastige slag des byls, die op eens uw lyden eindigde,
is minder afschuwelyk dan die zielspynigingen, die doodsangsten, die aanhoudende
stuiptrekkingen, die de smarten des doods vereeuwigen, zonder rust te geeven!
Welhaast
SERISY.
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zal ROBESPIERRE een gevoelig en omzichtig Man schynen; want de Mannen, die,
na eene negenjaarige Revolutie en ondervinding, zo eene tiranny uitoefenen, zyn
zo wel meer misdaadig als onverschoonlyk!’ - En een ander vraagt, op het zeggen,
dat by die Verbanning het Bloed niet gestroomd heeft: - ‘Hoe? is dan alles,
uitgenomen het storten van bloed, geoorlofd? Men sterft ook zonder dat het bloed
stroome! ... Ach! indien gy myne medebroeders in hunne langduurige en wreede
doodsangsten hadt hooren uitroepen - “hadde het den Hemel behaagd, dat men
my op den 18 Fructidor het leeven ontrukt hadde!”’
Aller lot leeze men in dit aandoenlyk Werkje. Wy trekken nog dit kortlyk uit de
opgave van den tegenwoordigen staat van alle de, op den 12den Fructidor, in het
VII jaar, Gedeporteerden. ‘Van de zestien Gedeporteerden na Guiana zyn 'er zes
te Sinamary bezweeken onder den last der elende, en der afschuwelyke
vervolgingen: als M. DE MURINAIS, TRONÇON-DUCOUDRAY, ROVèRE, BOURDON (DE
L'OISE), LAVILLEHEURNOIS, BROTHIER. - Acht zyn het ontvlugt: PICHEGRU, DELARUE,
RAMEL, DOSSONVILLE, AUBRY, VILLOT, BARTHELEMY, LETELLIER. - Van de
Gedeporteerden, die weigerden te vlugten, leeven 'er slegts nog twee te Guiana;
BARBé-MARBOIS en LAFFON-LADéBAT. Deeze twee Gedeporteerden zyn nog te
Sinamary; de dood, die om hen waart, heeft hen nog niet getroffen. Zy wagten
moedig af, dat Regtvaardigheid hen aan dit afschuwelyk verblyf zal ontrukken.
Eindelyk hebben zy, met JOB-AIMé, de vryheid gekreegen om na het Eiland Oleron
te vertrekken; mogten zy niet bezwyken, voor deeze vryheid hun bekend wierde! Nog twaalf Gedeporteerden waren onlangs, op dezelfde wyze als PICHEGRU en diens
Vrienden, gevlugt. Byna alle de Priesters, Journaalschryvers, en Emigranten, waren
door kommer en gebrek gestorven: voor drie maanden, ten tyde van het schryven
deezes Berigts, leefden 'er in Guiana niet meer dan veertig!’
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Nederduitsch Taalkundig Woordenboek, door P. Weiland. A. Te
Amsteldam, by J. Allart, 1799. In gr. 8vo. 270 bl.
Reeds meer dan twintig jaaren had de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde,
te Leyden, het oogmerk aan den dag gelegd, om een algemeen omschryvend
Woordenboek der Nederlandsche taale te vervaardigen, willende niet alleen de
Nederduitsche taal in zo verre doen kennen, als noodig is, om de schriften, die in
dezelve zyn opgesteld, voor ieder verstaanbaar te maaken; maar ook om den
geheelen schat onzer taale by een te vatten. Men weet, dat dezelve zich, ter bereiking
van dat oogmerk, een geruimen tyd onledig heeft gehouden, met het uitkiezen en
uittrekken, of excerperen van woorden, uit verscheidene boeken en geschriften,
van de XIVde, XVde en XVIde Eeuwen, volgens een beredeneerd ontwerp, in 1773,
aan de Maatschappy voorgesteld, en door haar goedgekeurd, waar door de
Schryvers van die tyden in zeven byzondere tydperken zyn verdeeld geworden. Het
gevolg van deezen maatschappelyken arbeid is niet alleen geweest eene verzameling
van verouderde woorden, maar tevens van de gemeene landtaale, en van woorden
tot kunsten en handwerken betrekking hebbende. Zynde alle deeze woorden, op
last der Maatschappye, door CORNELIS HEYLIGERT, in een met wit papier ruim
doorschooten Woordenboek van HALMA overgeschreven. Ook heeft de Maatschappy
in 1787, en vervolgens, eene alphabetische Woordenlyst, uit den voorhanden zynden
voorraad overgenoomen, voor haare leden doen drukken; welke lyst, zo verre wy
weeten, tot heden niet verder, dan tot het woord gepyn, gevorderd is, en
waarschynlyk vooreerst niet veel meer vorderen zal.
By het eerste inzien van dit uitgebreid ontwerp, alleen voor zulk eene Maatschappy
berekend, kan men genoeg opmerken, dat deszelfs volvoering zeer veel tyd en
moeite moest kosten. Bovendien hebben de tydsomstandigheden, zedert eenige
jaaren, zulk eene werkeloosheid in de byzondere Maatschappyen onzes Vaderlands,
en vooral in die der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, veroorzaakt, dat men
niet spoedig op eene uitvoering van derzelver ontwerp konde hoopen. De geleerde
en vlytige P. WEILAND kwam hier door op het denkbeeld, hoedanig hy zyne
landgenooten intusschen van eenigen dienst zoude kunnen zyn, door een gedeelte
van dat groot ontwerp uit te voeren, en een Nederduitsch Taalkundig Woordenboek
zamen te stellen, beandwoordende aan eenige vereischten, in het beredeneerde
plan tot het vervaardigen van een algemeen omschryvend Woor-
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denboek der Nederlandsche taal, door de genoemde Maatschappy opgegeeven,
namelyk: ‘om by ieder woord aan te teekenen, of het een substantivum, adjectivum,
of een verbum, of een adverbium, enz. zy: by de substantiva de genera en de
declinatie: by de adjectiva de gradus comparationis: by de verba de vorming van
het imperfectum en praeteritum, en in welken zin zy als activa, passiva of neutra,
of communia gebezigd worden; en by de verba composita, waar de praepositio
separabilis, en waar inseparabilis zy, op te geeven; en daar by ieder woord volgens
zynen oorsprong te spellen, voor zoo veel die te ontdekken is, en tot hetzelve die
sluitletters te bezigen, welken in het meervoud, en de derivata voorkomen,
uitgezonderd de V en Z, welken in F en S zyn verwisseld geworden. Wyders iederen
klinker, die eene verlenging noodig heeft, met zyns gelyken te verlengen; en voords
het onderscheid tusschen ei en y, e en ee, o en oo, met alle mooglyke
naauwkeurigheid in acht te neemen.’
De Schryver deelde dit zyn zeer nuttig ontwerp, in Oogstmaand 1796, aan de
algemeene Vergadering van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te
Leyden, mede; met dat gevolg, dat men zyn beraamd ontwerp algemeen goedkeurde,
en hem tevens, op zyn verzoek, toestond, om van den voorraad, door de
Maatschappy reeds verzameld, zodanig gebruik te maaken, als hy, ter zamenstelling
van zyn Taalkundig Woordenboek, moge noodig oordeelen. Thans is het eerste
Deel van hetzelve, behelzende de letter A, door hem in het licht gegeeven, hebbende
in navolging van J.C. ADELUNG, in deszelfs Grammatisch-kritisches Wörterbuch der
Hochdeutschen Mundart, tevens de verschillende beteekenissen der woorden
aangetoond, en derzelver oorsprong, voor zo verre hy dien konde ontdekken,
aangewezen.
Om eene proeve van den arbeid des Schryvers, in deezen, te geeven, kiezen wy
zyne omschryving van het woord Arbeid zelve.
‘ARBEID, z.n., m. (dat is, zelfstandig naamwoord, manlyk) des arbeids, of van den
arbeid; het meerv. is niet in gebruik: in den arbeid. HOOFT.
Het woord arbeid wordt gebruikt, zoo wel om daar mede de aanwending der
ligchaams- en zielskragten, als ook datgene, wat door deze aanwending
voordgebragt wordt, aan te duiden. Ten aanzien van de eerste beteekenis, zegt
men in eenen eigenlyken zin: een zware, zure, ligte arbeid. Zynen arbeid verrigten
- aan den arbeid gaan - vergeefschen arbeid doen. Figuurlyk, voor de inwendige
beweging van levenlooze ligchamen, byzonderlyk
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die, welke door gisting veroorzaakt wordt: de wyn - het bier is in den arbeid, is aan
het gisten. Ook voor moeite, last, bezwaar: dat heeft my veel arbeid gekost.
De Kryghsraet gaet belaên in arbeit, om met eere
't Belegh te wederstaen, ten dienst van hunnen heere.
VONDEL.

‘Insgelyks is arbeid, eertyds, voor ellende, smert, verdriet, enz. gebruiklyk geweest,
dewyl smert als een geduurige arbeid is, door welken de vermogens van ligchaam
en geest gekrenkt worden; waarom VIRGILIUS de rampen en onhellen, welken de
Trojanen troffen, illiacos labores noemde. By OTFRID. komt arabeit, meermalen, in
dezen zin, voor. Ook vindt men het dus in de BYBELVERT. gebezigd: gy hebt my
arbeyt gemaeckt met uwe sonden. En nog zegt men van eene barende vrouw: in
arbeid gaan - in arbeid zitten, enz. Ook wordt arbeid alleen, somwylen, voor het
baren genomen: hebt gy waergenomen den arbeydt der hinden? BYBELVERT. By
KILIAEN labor parturientium; in welken zin TATIANUS dit woord reeds gebezigd heeft:
thanne thas uuib gebiret then kneht, ju ni hugot thera arbeiti, d.i., volgens de
tegenwoordige overzetting, wanneer eene vrouw het kindeken gebaard heeft, zoo
gedenkt zy de benaauwdheid niet meer. Zoo heeft ook de BYB. 1477, in arbeide syn
en gaen van kinde: doe daer Rachel in arbeide van kinde was.
In de andere beteekenis, of voor datgene, wat door de aanwending onzer
ligchaams- en zielskragten voordgebragt wordt: dat is zyner handen arbeid, dat
heeft hy vervaardigd. Ende hy gaf haar gewas ende haren arbeyt den sprinckhanen.
BYBELVERT.
Om de voetmaat in verzen te vinden, hebben de Dichters dit woord, somwylen,
verlengd en arrebeid geschreven; by voorb. VOND.
En moede van den last des arrebeyts te draegen.
(*)

‘Doch dit is niet na te volgen .
Arbeid, alem. en frank. arabeit, oud zweed. arfwode, ysl. erfide, is, waarschynlyk,
van ons, oudtyds algemeen, doch thands alleenlyk in den Bommelerwaard, en in
de Be-

(*)

De Schryver bedoelt hier zeker, dat men het niet behoore na te volgen. Want slechts
middenmaatige Dichters hebben getoond, dat zy deeze en andere feilen van VONDEL wel
degelyk wisten na te volgen. Maar zyne schoonheden ....!! ô! die konden zy nooit bereiken!
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tuwe, nog gebruiklyke eeren, voor ploegen, gr. ἀρουν, lat. arare, goth. arjan, angels.
erian, ysl. eria afkomstig; welke allen hunnen grond vinden in het verouderde zelfst.
naamw. ar, of er, voor aarde, en de moeilyke bezigheid van ploegen landwerk,
voornaamlyk, schynen aan te duiden, waarom ons arbeid, oorspronglyk, ten aanzien
van den landbouw plagt gebezigd te worden, nadien der menschen eerste arbeid
zekerlyk in het omspitten en bewerken van de aarde bestond, terwyl het vervolgends
tot de overige bezigheden des menschelyken levens overgebragt is.’
Niet altyd is de Schryver zo uitgebreid in zyne omschryving - ook behoeven veele
woorden zulk eene omstandige verklaaring niet. De volgende, die, Etymologisch
beschouwd, het verschil beslischt, of men antwoord antwoorden, of andwoord,
andwoorden moet schryven, is kort en zaakelyk.
‘ANDWOORDEN, onzydig werkwoord, gelykvloeijend met het hulpwoord hebben.
Van andwoord: ik andwoordde, heb geandwoord. Andwoord geven, met den derden
naamval des persoons, en het voorzetzel op, voor de zaak: ik heb hem op al zyne
vragen geandwoord. Ook figuurlyk: hare oogen andwoordden zynen oogen, door
de ongedwongenste uitdrukkingen van vreugd. Van hier ook andwoorder.
Andwoord is zamengesteld van and, gr. ἀντι, goth. anda, angels. and, dat tegen,
weder beteekent, en woord. Het is, derhalve, zooveel als tegenwoord, wederwoord,
en andwoorden, zooveel als tegenwoorden, wederwoorden. M. STOKE en vele
anderen der Ouden (ook de BYBELVERTALERS en VONDEL) bezigen andwoord, meestal,
in het vr. geslacht; doch het tegenwoordige gebruik, overeenkomstig met het goth.
andawaurdi, het fr. th. antwurti, en het angelf. andwyrd, verkiest het onz. geslacht,
dat ook het geslacht van het enkelvoudige woord is. Oudtyds werd andwoord ook
andworde, andwerde geschreven; doch het verschil dezer spelling is, waarschynlyk,
uit het verschil van tongval ontstaan’
Voor dit Nederduitsch Taalkundig Woordenboek heeft de Schryver eene Inleiding
geplaatst, welke, over het geheel genomen, met opzicht tot de spelling der woorden,
eene beandwoording der taalkundige vraagen is, welken de Maatschappy der
Nederlandsche Letterkunde, den 11den van Hooymaand 1775, aan haare Leden
heeft voorgesteld, ten einde dezelven, onder het verzamelen van voorraad voor
een algemeen omschryvend Woordenboek, ook tevens zouden bedacht zyn, op
het verzamelen van de noodige bouwstoffen, tot het opmaaken van eene volledige
Grammatica der Nederduitsche taale. Deeze Inleiding is zeer goed geschreven, en
geeft een geleidelyk denkbeeld, of overzigt, van de regelen onzer Spraake.
Intusschen velt men een verkeerd oor-
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deel over dezelve, wanneer men die, als eene geheel uitgewerkte Nederduitsche
Grammatica, tracht te doen doorgaan, of dezelve, als alles afdoende, aan anderen
wil aanpryzen: daar WEILAND zelve zegt: dat hy die Inleiding alleenlyk geschreven
heeft, om de taalgronden aan te wyzen, waarop zyn Woordenboek gebouwd is, en
geenszins als eene volled ge Nederduitsche Spraakkunst.
In deeze Inleiding handelt de Schryver 1. van de Letteren en derzelver gebruik,
en 2. van de algemeene taaldeelen, of deelen der Rede - beschryvende, in de eerste
afdeeling, na de vorming der letteren, hun getal en verdeeling opgegeeven te hebben,
de verlenging of verdubbeling der Klinkeren; en de uit andere taalen ontleende
woorden. En in de tweede afdeeling de Zelfstandige Naamwoorden, Lidwoorden,
Byvoeglyke Naamwoorden, Voornaamwoorden, Werkwoorden Deelwoorden,
Bywoorden, Voorzetsels, Voegwoorden, en Tusschenwerpsels.
Wy hebben deeze Inleiding, over het geheel genomen, met veel genoegen
geleezen, ofschoon wy omtrend eenige byzonderheden geenszins eenstemmig met
derzelver opsteller denken. Wy zullen eenige van die byzonderheden hier ter plaatse
aanvoeren.
Na dat de geleerde WEILAND (bl. 85) heeft opgegeeven: dat de naamvallen,
doorgaands, den naam dragen van nominativus, genitivus, dativus, accusativus,
vocativus en ablativus; of, volgends de vertaaling dezer Latynsche woorden, noemer,
teeler, geever, aanklaager, roeper en neemer; of, gelyk anderen willen, werker,
eigenaar, ontvanger, lyder, toehoorer en derver; terwyl wederom anderen nog andere
benaamingen aan dezelve geeven: voegt hy 'er by: dat zoo wel de Latynsche als
de Nederduitsche benaamingen der naamvallen niet zeer gepast zyn, en het begrip
van de betrekkingen der naamwoorden slecht uitdrukken: weshalven hy het ook
verkieslykst geacht heeft, zich van geene derzelven te bedienen; en van de
naamvallen spreekende, dezelven met de eenvoudige benaaming van den eersten,
tweeden, derden, enz. heeft onderscheiden. Schoon wy den Schryver volkomen
vryheid laaten, om de naamvallen enkel by den naam van eersten, tweeden, derden
en vierden te benoemen; zynde dit door L. VAN BOLHUIS, in deszelfs beknopte
Nederduitsche Spraakkunst, uitgegeeven door de Maatschappy: tot Nut van 't
Algemeen, 1793, bl. 24, reeds gedaan; zo zyn ons echter de gewoone benaamingen
der naamvallen, tot heden, niet zo ongepast voorgekomen, als de geleerde WEILAND
zegt, dat ze zyn. Want, zonder van de Latynsche naamen der naamvallen hier iets
te willen melden, zo is het ons voorgekomen, dat de benaamingen der Nederduitsche
naamvallen, welke door het Genootschap Natura & Arte, tegen den
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spraakkundigen MOONEN, zo verkeerd waren voorgesteld, in een zeer goed licht
geplaatst zyn, door H. HOUTAM, in deszelfs Onderzoek over de benaamingen der
Nederduitsche Naamvallen; te vinden in de Tael- en Dichtlievende Oefeningen van
Kunst wordt door arbeid verkreegen, D. I. bl. 147-158.
Dan, van meer gewigt, is de byzonderheid van WEILAND, om namelyk, in plaatse
van zes Naamvallen, zo als de meeste onzer Spraakkundigen ook onze spraake,
even als der Latynsche taale, toekennen, slechts vier naamvallen aan te neemen
weshalven de vocativus by de eerste (of nominat.), en de ablativus by de derde, (of
dativus) door hem wordt ingevoegd. Men weet, dat A.L. KOK, in zyn Ontwerp der
Nederduitsche Letterkonst, de Naamvallen maar tot vyf bragt, voegende mede den
derden en zesden naamval by een: ontkennende verder ook den Ablativus. Ook
weet men, dat L. TEN KATE in zyne Aenleiding tot de kennisse van het verhevene
deel der Nederduitsche Sprake, D. I, bl. 327, zegt: dat men, ten naauwste genomen,
zoude kunnen zeggen, dat onze voorouderen niet meer dan vier naamvallen
onderscheidenlyk gebruikt hebben; want (vervolgt hy) de eerste en vyfde (nominat.
en vocat.) gelyk ook de derde en zesde (dat. en ablat.) waren by hen dezelfde. Doch
tot heden schynt die reden, by de overige taalkundige Schryvers, geenen invloed
genoeg gehad te hebben, om hen het gewoone spoor te doen verlaaten. WEILAND
alleen heeft zich overtuigd gevonden, en beweert, bl. 88 zyner Inleiding, dat men,
in de daad, de bepaaling van het getal en de naamen der naamvallen meer, als
eene slaafsche navolging van het Latyn, dan als op de noodzaaklykheid en het
taaleigen gegrond, kan beschouwen. Ook schynt hy, ten dezen opzichte, in zyn
gevoelen nog versterkt te zyn geworden, door het gezegde van J.C. ADELUNG, ten
aanzien van de Hoogduitsche taal. Immers deeze, over de natuur der Naamvallen
handelende, zegt, volgens de Vertaaling van WEILAND, bl. 89 zyner Inleiding: ‘Wy
hebben eigenlyk niet meer, dan vier, of ten hoogste, vyf naamvallen; en de Latynsche
ablativus is, in het Hoogduitsch, niets minder dan een naamval, dewyl hy eene
waare omschryving van den dativus met een voorzetsel is. Moesten alle diergelyke,
door voorzetsels omschrevene, betrekkingen en omstandigheden NAAMVALLEN
genoemd worden, dan zou men vyftig, ja honderd, naamvallen moeten aanneemen,
zonder daar by iets te winnen; en den dativus, wanneer die het voorzetsel van voor
zich heeft, als eenen eigenen naamval, onder de benaaming van ablativus, te doen
voorkomen, is regte apenliefde voor de Latynsche taal.’
Men zal niet kunnen ontkennen, of 'er heeft tusschen de Hoog- en Nederduitsche
taalen eene groote overeenkomst
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plaats, zelfs zoo, dat verscheidene regelen van de eerste overeenstemmen met die
van de laatste; terwyl de uitzonderingen in de eene taal ook wel eens uitzonderingen
in de andere taale zyn. In geheel Duitschland, by voorb. noemt men iemand, die
een ander dient, een bedienden, ofschoon geheel Duitschland weet, dat, volgens
den grond der deelwoorden, de Heer eigenlyk de bediende is - en dit zelfde geval
heeft ook in Nederland plaats. Het is dus ook zeer mogelyk, dat dezelfde berispingen,
die in Duitschland steek houden, ook in ons Vaderland van kragt kunnen zyn:
intusschen behoort men altyd zeer omzichtig te wezen, in het maaken van
vergelykingen, en vooral in het toepassen van zodanige gezegden.
Het blykt intusschen, uit de woorden van ADELUNG, door WEILAND aangehaald,
zelve, dat die Schryver niet enkel vier, maar ten hoogsten vyf naamvallen, in de
Hoogduitsche taale aanwezig stelt; komende daar in met A.L. KOK overeen. Hy zag
derhalven geen kans om den vocativus, of vyfden naamval, zo geheel uit zyne
Spraakkunst weg te schuiven. Ten minste, hy zegt, één bladz. verder, dan de
(*)
geleerde WEILAND ons de Vertaaling gegeeven heeft : ‘De Duitschers onderscheiden
het voorwerp van den tweeden persoon slechts in het enkel geval van den eersten
en derden, wanneer een manlyk voornaamwoord als een zelfstandig naamwoord
gebruikt wordt. Groote geleerde! Myn Duitscher! Weshalven zy ook, in dit geval
alleen, een wezenlyken vocativus bezitten.’ Wel nu, zy bezitten dan een vocativus!
Maar bezitten wy dien dan ook niet? Of men nu alles wat ten voordeele van den Ablativus, en deszelfs aanwezen in
onze Spraake, gezegd kan worden, meer ter verdeediging van eene slaafsche
navolging van het Latyn, dan van het eigenaartige onzer Spraake, zoude moeten
aanzien, dit ontkennen wy mede te gelooven. Integendeel meenen wy, over deze
en soortgelyke uitdrukkingen, vryelyk te mogen zeggen, het geen HUYDECOPER, met
(†)
betrekking tot het gevoelen van TEN KATE, over den Ablativus absolutis schreef :
namenlyk, ‘dat 'er veel onder de Latinismata geteld wordt, het geen niet meer een
Latinismus, dan een Teutonismus geweest is, en nog is.’ - En wat zou ADELUNG, in
Nederland zynde, ten dezen opzichte, niet gezegd hebben, wanneer men hem had
doen zien, niet alleen dat 'er een Ablativus in ons taaleigen doorblinkt, maar zelfs
dat 'er over het bestaan van een Ablativus absolutis, in vroeger jaaren,

(*)
(†)

Umständliches Lehrgebaude der Deutschen Sprache, B.I. z. 391. Edit. Leypz. 1782.
Proeve van Taal- en Dichtkunde, D. III, bl. 323, in gr. 8vo.
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(*)

door zeer taalkundige mannen hevig getwist is . Deze toch komt wat nader aan de
Latinismata, en wordt, om die reden, ook zelden gebruikt, en evenwel is hy, by onze
oude en hedendaagsche taalkundige Schryvers, te ontdekken: by voorb. in onze
a

Exod. XXII:14. XXXIV:15 en Dan. II:29 en, met eenige mindere
blyken van Latynschen invloed, J. WAGENAAR Beschryving van Amsterdam, D. II. B.
IV. bl. 341, 342. B. X. bl. 12, enz. Dit zouden zekerlyk by ADELUNG zoo veele proeven
van regte apenliefde zyn, voor het Latyn; maar het zyn toch proeven van
Nederduitsche Schryvers; proeven, aangevoerd door N. HINLOOPEN, en Mr. Z.H.
ALEWYN, welke laatste met HUYDECOPER, ten dezen opzichte, zeer veel verschilde,
doch der waarheid hulde deedt, en in den Bybel vondt, het geen zyn tegenschryver
niet had kunnen vinden. Eindelyk, het zyn proeven van diezelfde Bybelvertaalers,
die WEILAND zo dikmaals, tot staaving van zyn gezegde, aanhaalt, en van den zuiver
Nederduitsch schryvenden J. WAGENAAR.
Wy zouden, om alle deze aangevoerde redenen, zwaarigheid maaken, om met
den Schryver van dit Woordenboek te stellen: dat 'er maar vier naamvallen in onze
taal aanwezig zyn, en wy zouden dit nog te meerder doen, om de twee volgende
redenen.
1. Om dat wy onderscheid maaken tusschen een naamval en tusschen de buiging
van een naamval. En dit onderscheid zal geheel duidelyk voorkomen, wanneer men
in aanmerking neemt, dat een persoon, of zaak, welke door een zelfstandig
naamwoord uitgedrukt wordt, in onderscheidene gelegenheden, betrekkingen, of
gevallen kan voorkomen, en derhalven 1, als werkende, lydende, wordende, zynde;
2. of, als eigenaar en bezitter van iets; 3. of, als iets ontvangende; 4. of, als het
voorwerp van werking; 5. of, als aangesproken; 6, of, als iets missende, of ergens
bestaande. Deze zes gelegenheden der naamwoorden noemt men Naamvallen;
en men zou wezenlyk een kunststuk verrichten, wanneer men die
gelegenheidsgevallen tot zulk eene menigte wist te brengen, als ADELUNG zegt, dat
in sommige taalen geschieden kan. In het Latyn, Fransch, Italiaansch, Engelsch,
Hoogen Neder-duitsch, hebben ten minsten geen meerdere naamvallen plaats.
Doch de verbuiging der woorden, in deze
BYBELVERTAALING,

(*)

Men zie de Brieven van de gebroeders VAN LEEUWAARDEN, en van B. HUYDECOPER in de
Werken der Maatschappy der Nederl. Letterk. te Leyden, D.I. - HUYDECOPER, in zyne Proeve
van Taal- en Dichtkunde, D. III. bl. 317-326, en Z.H. ALEWYN, verdediging van den Nominativus
absolutis, met verwerping van den Ablativus, in de Nieuwe Bydragen, D. II. bl. 337-372, en
Werken der Maats. der Nederl. Letterkunde, D. III. bl. 169, in de Aantekening.
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naamvallen voorkomende, geschiedt by de verschillende Natien op verschillende
wyzen; wordende de tweede, derde en vierde naamval, by ons eigenlyk alleen de
gebogene naamvallen genoemd, om dat zy door de buiging van hunne voorzetsels
beheerscht worden. Wil men nu vier byzondere buigingen stellen, wy hebben 'er
niets tegen. Maar hoe is dan het gezegde van den taalkundigen A. KLUIT, in zyne
Geslachtlyst der Zelfstandige Naamwoorden, zesde Druk, bl. 68, r. 5 van onderen,
in de Aant. te verstaan: De tweede naamval heeft geen van. Men zegt in denzelven:
het boek myns vaders. Maar als men van gebruikt, dan is dit de zesde naamval. Zo
dat men wel zegt: Prinsen van den bloede; maar alsdan is het de zesde naamval,
met de tweede? 2. Men zou nog te meer by het gewoon getal dezer Naamvallen mogen blyven,
om dat men daar door de zodanigen te gemoete komt, die de Latynsche, of andere
der bovengenoemde taalen regelmaatig geleerd hebben; en de Latynsche taal,
veelal, voor een richtsnoer hunner taaloefeningen houden. Men zal hier niet tegen
aanwenden, dat men hier door nog meerder Latinismata kan verkrygen, het tegendeel
is bewezen; om dat liefhebbers van taalkennis, elks taaleigen, het best door
vergelyking weeten op te maaken. Ja, onze groote spraakkunstenaar en
geschiedschryver HOOFT, zou nimmer zulke vorderingen en stoute stappen, in onze
wezenlyk ryke moedertaal, gedaan hebben, indien hy niet telkens die vergelykingen,
tusschen de Latynsche en Nederduitsche taalen, of zinperken, had gemaakt, welken
men in zyne CXXVI Waerneemingen op de Hollandsche taale, geplaatst achter TEN
KATE'S Aanl. tot de Ned. Spraake, D. I. bl. 711-743, telkens kan zien doorblinken.
Wy hebben opzettelyk onze gedachten, over dit Werk van den bekwaamen en
yverigen WEILAND, zoo omstandig voorgedragen; eensdeels om dat men door
hetzelve een uitmuntend oogmerk tracht te bereiken, waar toe dit Woordenboek
zeer geschikt is; en ten anderen om aan deszelfs Schryver, en anderen, gelegenheid
te geeven, om zommige zaaken, in de Inleiding voorkomende, in nadere overweging
te neemen. Iets dat men, na luid der korte Voorrede, van den Schryver, by de
voordzetting van zynen arbeid, zeker mag verwachten.

Rudimenta, of gronden der Nederduitsche Spraake. Uitgegeeven
door de Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen. Te Leyden,
Deventer en Utrecht, by D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en
G.T. van Paddenburg en Zoon. In 8vo. 94 bl.
De Bataafsche Maatschappy. Tot Nut van 't Algemeen, sedert derzelver oprichting
steeds yverig werkzaam ge-
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weest zynde, om het onderwys op de Nederduitsche Schoolen van dienst te zyn,
heeft dit weder getoond in het uitgeeven dezer beknopte Spraakkunst; ten einde
men de jeugd, op de Schoolen, eene zuivere Nederduitsche taale zoude kunnen
leeren schryven. ‘Te lang, (zegt zy, in het kort bericht, voor deze Rudimenta
geplaatst) wierd dit by onze Natie verwaarloosd, waar door sommige lieden zelfs in
den waan scheenen gekomen te zyn, dat onze zachtvloeijende en woordenryke
moederspraake aan geene regelen gebonden ware. Deze Maatschappy dacht
geheel anders: zy bekroonde eene Nederduitsche Grammatica van L. VAN BOLHUIS,
en gaf vervolgens tweemaalen eene Rudimenta, als prysvraage, op, zonder echter
daar door in de gelegenheid te komen, om eene der daar op ingezondene
Verhandelingen te kunnen bekroonen.’
Het schynt dat deze te leurstellingen, in het beandwoorden dezer opgegeevene
prysvraage, der Maatschappye hebben aangezet om de bereiking van haar alzins
nuttig doel niet langer aan het al, of niet inkomen van voldoende stukken, te laaten
afhangen. Immers derzelver algemeene vergadering van Augustus 1797,
oordeelende, dat eene hernieuwde opgave van deze stoffe de bereiking van derzelver
nuttig oogmerk alleen vertraagde, droeg, om die reden, de bezorging van eene
Nederduitsche Rudimenta aan Hoofdbestuurders op, welke eene Commissie uit
hun midden benoemde, bestaande (zo als wy uit zeker gedrukt verslag van
Hoofdbestuurders, den laatsten van Zomermaand 1799 aan de Departementen
gezonden, gezien hebben) uit de Burgers H. TICHELAAR, G. BRENLER à BRANDIS C.
WERTZ en A.H. VAN GELDER; welke gelegenheid gevonden hebben om een reeds
vervaardigd Werkien van G. VAN VARIK Fransch Kostschoolhouder te Amsterdam,
volgens hun ontwerp geschikt, en door dien man, onder haar opzicht, tot eene
Rudimenta gevormd, gemelde Maatschappy aan te bieden: welke laatste het eerste
Stukjen van dezelve heeft in het licht gegeeven; terwyl het tweede, volgens het
Voorbericht van den Schryver, eene schets van opstellen zal behelzen, om door de
leerlingen te worden overgeschreven, en tevens de Spel- en Taalfouten, die daar
in met opzet, doch ordenlyk gemaakt zyn, te verbeteren.
De Schryver draagt de gronden der Nederduitsche Spraake in XLII byzondere
lessen voor die men, uit vergelyking van het getal bladzyden, uit welken dit Stukjen
bestaat, geenszins uitgebreid kan verwachten. Zy handelen 1 Over de Spraakkunst
in het algemeen. 2. Over de Woordgronding in het algemeen. 3. Over de Geslachten
Getallen en Naamvallen in het algemeen 4. Over de Lidwoorden. 5. Over de
Zelfstandige Naamwoorden in het algemeen 6. Voorbeelden van derzelver
verbuiging, 7. Van de byvoeglyke Naamwoorden in 't al-
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gemeen, en derzelver verbuiging. 8. Aanmerkingen op die verbuiging, en over de
trappen van vergelyking. 9. Over de Voornaamwoorden en derzelver verdeeling.
10. Over de verbuiging der Voornaamwoorden 11. Aanmerkingen op die verbuiging.
12. Over de Werkwoorden in het algemeen, a) over de wezen, b) over de tyden, c)
over de Persoonen, en de vervoeging der Werkwoorden. 13. Van de onzydige en
wederkeerige Werkwoorden. 14. Over de onpersoonlyke Werkwoorden, en eenige
aanmerkingen op de Werkwoorden in het algemeen 15. Over de Deelwoorden. 16.
Van de onveranderlyke Woorden. 17. Over de Letters, en derzelver onderscheiden
gebruik. 18. Over de Woordvoeging in het algemeen. 19. Over den werker en lyder
in het algemeen. 20. Over my, myn, myne en mynen. 21. Over eens, eenen, van
eenen, van eene. 22. Over hem en zich, hun en hen. 23. Over als en dan. 24. Over
het gebruik der Hoofdletters. 25. Over de Lees- of Zintekens, en 26. Over het
afkappings- of wegneemings-teken.
Taalkundige gronden der Jeugd bevattelyk voor te draagen, is zeker geen
gemaklyk werk, en eischt een byzonderen styl, die zich tot dien van het kind
vernedert; terwyl het verstand van het kind. den gewöonen, of manlyken styl niet
bevatten, of zich tot denzelven verheffen kan. Deze opmerking, welke men by het
beoördeelen van alle geschriften voor kinderen, altyd voor den geest behoore te
hebben, is ook met betrekking tot dit Werkjen van nut. Eén enkel woord, het welk
der jeugd eene bevattelyke leidraad geeft om verder te denken, geeft aan dezelve
veel meer licht, dan zomtyds veele lange redeneeringen. By voorbeeld: wanneer C.
VAN DER PALM, in zyne Nederduitsche Spraekkunst voor de Jeugdt, 2de Stukjen, bl.
54, vraagt: wat zyn de lydende Werkwoorden? en andwoordt: ‘Lydende Werkwoorden
zyn, wanneer de bedreven daadt aan ons zelven geschiedt; waarom die
Werkwoorden altoos het helpwoord worden by zich hebben, by voorb. gestooten,
geslagen, gedragen worden, en meer anderen;’ dan is de herinnering aan dat
hulpwoord worden, een vast kenmerk voor de jeugd, om te beproeven wat lydende
Werkwoorden zyn.
Minder duidelyk is, om die zelfde reden, de daarop volgende vraag en het
andwoord van gemelden C. VAN DER PALM. Wat zyn de Onzydige Werkwoorden?
Andw. Wanneer de Werkwoorden geene overgaande daad betekenen, noemt
men die Onzydigen, by voorb. blyven, zitten, staan, en meer anderen.
Beter vinden wy, om die reden, de volgende korte beschryving, in deze Rudimenta,
bl. 24, van de Werkwoorden gegeeven, als wyzende juist dat duidelyk kenmerk aan.
het welk VAN DER PALM'S laatstgenoemd andwoord mist. ‘ON-
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Werkwoorden zyn dezulken, waar by men het woord WORDEN niet kan
plaatsen; als gaan, slaapen, zuchten, enz. want men kan niet zeggen gegaan
worden, geslaapen worden, enz.’
Daar elke bydrage, tot het meerder en geregeld aanleeren onzer moedertaale,
voor dezelve van gewigt kan zyn, zo verblyden wy ons over de uitgave dezer gepaste
Rudimenta; en gaan, om die reden, eenige weinige feilen voorby, welke wy aan de
onachtzaamheid der Drukkers toeschryven; daar dezelve ook zekerlyk, in eenen
tweeden druk, dien de Werken dezer Maatschappy niet zelden ondergaan,
weggenomen zullen worden. Alleraangenaamst zal het ons, en gewisselyk alle
taalbeminnaars zyn, wanneer de Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen, hen eerlang
in staat moge stellen, om eene gelyke spelling te kunnen bekomen; zynde door
dezelve, volgens de Handelingen der Algemeene Vergadering van 1799, bl. 210,
het volgend twaalftal burgers, alphabetisch voorgesteld, tot dat einde verkozen:
namelyk: L. BICKER, L. VAN BOLHUIS, G. BRENDER à BRANDIS, Y. VAN HAMELSVELD, J.
LUBLINK de Jonge, A. LOOSJES P.Z., A. KLUIT, J. DE KRUYFF, J.H. VAN DER PALM, M.
STUART, H. TICHELAAR en P. WEILAND.
ZYDIGE

De Hyperboreeïsche Ezel, of de Hedendaagsche Beschaaving.
Tooneelspel, door A. van Kotzebue. Te Amsterdam, by J.W. Smit,
1800. In 8vo. met de Opdragt 60 bl.
Deeze Hyperboreeïsche Ezel is niet anders dan eene dramatische Satyre, tegen
de Schryvers van zeker Werkjen, onder den tytel van Athenaeum, in Duitschland
in het licht gegeeven; zynde waarschynlyk van een aesthetischen, of zogenaamd
kritischen, inhoud. Volgens HERODOTUS waren de Hyperboreeïsche, of Noordsche
Volken, in twee soorten onderscheiden, namelyk in Androphagi, of Menscheneeters,
welken stuurs en wreed waren, (Lib. IV. c. 18) en in Agrippeërs, of Kaalhoofden,
welk een verstandig en vreedzaam volk was, het welk van deszelfs nabuuren voor
heilig werdt gehouden, (Lib. IV. c. 23.) Wie van deeze beiden KOTSEBUE nu, by
overneeming, in dit stuk bedoelt, is onzeker; alleen wordt tot uitlegging van het
tytelvignet gemeld: dat, by de Hyperboreërs, de Ezels aan APOLLO werden geofferd,
met wier zonderlinge sprongen hy zich vermaakte: wordende op datzelfde vignet
ook een danssende Ezel, voor een' speelenden APOLLO, verbeeld. Kunnende tevens
aan zyn gezegde: ‘hier uit blykt, dat ook wy Hyperboreërs zyn!’ opgemaakt worden,
dat hy deeze Satyre op eenigen zyner landgenooten wil toegepast hebben.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

347
De daad zelve, zo het een daad heeten mag! komt hier op neder. Mevrouw VAN
BERG, eene behoeftige Weduwe, heeft twee Zoonen, van welken de een, KAREL
genaamd, de eer heeft om in dit Spel voor den Ezel te speelen; als keerende van
de Hoogeschool te rug, belaaden met dien geleerden onzin, die sommige
Hoogduitsche Schriften thans kenmerken, van welken het Athenaeum, Lucinde, en
de Fragmenten, hier telkens aangehaald, geene kleine blyken opleveren. De andere
Zoon, een goede HANS, die niet zo zeer door zyn domheid, als wel door zyn goed
gedrag voord komt, is een Jager, en is tevens zeer verliefd op zyn Nichtjen AMALIA,
de dochter van den Baron KRUYS, welk meisjen echter aan zyn' broeder KAREL
verloofd was, voor deeze naar de Hoogeschool vertrok. De onverwachte terugkomst
van deeze laatste, en vooral zyne waanwysheid en hoogdravende wartaal, in het
byzyn van den Vorst van *, doet hem in deszelfs ongenade vervallen; welke hem
derhalven een Dolhuis tot zyn verblyf aanwyst, met verzoek om hetzelve als Poëzy
te beschouwen: terwyl hy HANS, die hem het leven gered heeft door een wild zwyn
af te maaken, dat woedend op den Vorst aanviel, met den post van Opperhoutvester
beschenkt; wordende dien Jager tevens deszelfs geliefde AMALIA ter vrouwe
gegeeven: waar mede het stuk een einde neemt.
'Er zyn, voor kundige leezers, waarlyk veele trekken in dit stukjen, die wel, zo als
de Schryver zegt, eene aesthetische boosheid kenmerken, maar die tevens zo
contrasteerend zyn met de gewoone redekunde, dat men zich onmogelyk van
lagchen kan onthouden. Men zie, by voorbeeld, het volgend gesprek van den Baron,
met zyn waanwyzen neef.
DE BARON.

Hoor eens, neef, blyf met dat gekakel te huis, en laat ons verstandig spreeken. Ik
heb een project voor u.
KAREL.
(*)

Een project is de subjective kiem van een wordend object .
DE BARON.

Onverschillig. Gy moet eene existentie hebben.
KAREL.

'Er kan niets aanmatigender zyn, dan overhoops te existeeren, of zelf op eene
(†)
bepaalde zelfstandige wyze te existeeren .
DE BARON.

Nu, de duivel! hoe existeer ik dan?

(*)
(†)

Lucinde, pag. 8.
ibid. pag. 9.
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KAREL.

Gy? Gy existeert in 't geheel niet.
DE BARON,

te rug treedende.

In 't geheel niet?
KAREL.

De meeste menschen zyn slechts even-gelyk gerechtigde praetendenten tot de
(*)
existentie; 'er zyn weinige existenten .
DE BARON.

Mensch! gy zyt zot of dol.
KAREL.

De zotheid is enkel daar door van de dolheid onderscheiden, dat zy willekeurig is
(†)
als de domheid .
DE BARON.

Dus is uwe zotheid willekeurig? Goed, dan laat ik u opsluiten. - ô Karel! Karel! niet
waar, gy houdt u maar zoo? Gy zyt immers zulk een aartsgenie niet? - Spreek, wat
hebt gy dan eigenlyk gestudeerd?
KAREL.
(‡)

GOTHE'S zuiver poëtische poëzy, want zy is de volmaaktste poëzy van de poëzy .
DE BARON.

God help my! gy zyt de volmaaktste gek van alle gekken! Hoor neef, nog zal ik my
modereeren.....
KAREL.
(§)

Moderantismus is geest van de gekastreerde illiberaliteit .
DE BARON.

Zulke doorslaande zotternyen behoorden, in de jaarboeken van den menschlyken
(**)
geest, bewaard te blyven; men kan ze met allen verstand zoo niet uitdenken .
Indien gy verder niets geleerd hebt, dan is 't eeuwig jammer van het schoone geld
en den kostbaaren tyd, die gy gekost hebt. - Wat zal 'er nu van u worden?
KAREL.

Om te zeggen, wat de mensch zal weezen, moet men een mensch weezen, en het
(††)
daarteboven ook weeten .
Ondanks deeze waarlyk satyrike trekken, vreezen wy ech-

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)

Lucinde, pag. 10.
ibid. pag. 20.
ibid. pag. 68.
ibid. pag. 17.
ibid. pag. 45.
ibid. pag. 105.
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ter, dat, volgens de Opdragt bl. 10, aan veele leezers het echte Systhematische,
den zin van het universum zal ontbreeken; eensdeels, om dat veele zonperken
zulke denkbeelden opleveren, die wezenlyk, voor het algemeen onverstaanbaar
zyn; en anderdeels, om dat men, de werken ontbreekende, op welken de Satyre
doelt, en die telkens aangehaald worden, zich dikmaals niet anders kan verbeelden,
dan RABENER'S nooten zonder tekst, te leezen. Mogelyk zal men eerlang betreffende
Lucinde, zynde een Roman van F. SCHLEGEL, den tekst zelve bekomen: daar men
openlyk by advertentie gedreigd heeft die in 't Neêrduitsch te zullen vertaalen.
Eene zaak is ons duister voorgekomen, namelyk of KOTSERUE den tweeden tytel,
dien hy aan dit stukjen heeft gegeeven, de hedendaagsche beschaaving, afleidt
van zyne behandeling; dat is, dat hy het voor hedendaagsche beschaaving houdt,
kritische Wysgeeren, als Hyperboreeïsche Ezels voor te stellen; dan wel, of hy de
door hem voorgedragen, en uit de aangehaalde Schriften overgenomen bombast,
voor hedendaagsche beschaaving houdt. Wy, voor ons, kunnen niet zien, dat een
van beiden eenigzins met de waare beschaaving overeen komen. - Wanneer men
derhalven deeze behandeling van een Schryver als KOTSEBUE vergelykt met het
algemeen gevoelen van nog zooveele onverlichte lieden, welken gaerne by het
oude blyven, om dat het gemakkelyk is, en daarom de beschaaving en verlichting
tevens haaten en lasteren; dan kan het ons geenszins bewonderen, dat men in
Duitschland, en elders, zich nog zoo sterk tegen dezelven verzet. Zelfs zou het ons
niet vreemd voorkomen, dat men die zo zeer gehaatte beschaaving, by sommige
lieden, voor nog lelyker hield dan de Satan zelve: ten minsten als die Satan, van
welke KAREL den Duitschers, op volgende wyze, de eer der uitvinding toekent: ‘De
Satan is eene Duitsche uitvinding, want de Duitsche Satan is Satanscher dan de
Italiaansche en Engelsche. Hy is een favoriet van Duitsche Dichters en Wysgeeren;
hy moet dus ook zyn goeds hebben.’
De Vertaaling is zuiver; hier en daar hadden wy echter wel een meer gepast woord
gewenscht: zo als, by voorb., voor Onverschillig, in het andwoord van den Baron,
hier voor opgegeeven: daar wy liever voor zouden gezien hebben: Dat is het zelfde:
om dat dit beter strookt met onze gewoone wyze van spreeken, en met het vervolg:
gy moet eene existentie hebben. In soortgelyke stukken behoort men vooral duidelyk
in de uitdrukkingen te zyn.
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De oude Lyfkoetzier van Peter den Derden, Tooneelspel. Naar het
Hoogduitsch van August van Kotzebue. Te Amsteldam, by H. van
Kesteren, 1799. In 8vo. 48 bl.
Dit Tooneelspel, 't welk door den Heer VAN KOTZEBUE eene waare Anecdote genoemd
wordt, heeft den volgenden hoofdzaaklyken inhoud:
Hans Diederik, die aan 't Hof van Rusland, als Lyfkoetsier, hadt gediend, was,
naa 't overlyden van zynen Vorst, zyn vierëndertig-jaarig onderhoud geheel
verschuldigd aan Meester Lebrecht, een' Schrynwerker, die door de aanhoudende
ziekte zyner Vrouw geheel tot armoede verviel. Diederik vindt op zekeren tyd zynen
Vriend Lebrecht geheel treurig, en verneemt met moeite van den laatstgemelden,
dat de ziekte zyner Vrouw, gevoegd by zynen armoedigen toestand, de oorzaak
zyner treurigheid is; daarteboven verhaalt Antie, de Dochter van Lebrecht, aan
Diederik, dat haars Vaders Knecht Peter, die haar teder beminde, het huis verlaaten
wilde, dewyl de armoede hun belette te samen te huwen. Diederik, hieröver zittende
naa te denken, wordt door Iwannschko, een' gemeenen Rus, die hem iets van zyn'
sbitm (eenen drank, uit honig, peper, en water gemaakt) te koop aanbiedt, gestoord;
en daar deze de reden van Diederik's ontevredenheid rasch bemerkt, raadt hy hem,
om by den toenmaaligen nieuwen Keizer, Peter den Derden, zyn geluk te zo ken
Diederik bedankt Iwannschko voor dien raad, en vertrekt. Eenigen tyd daarnaa keert
hy te rug, en verhaalt aan zynen ouden weldoener, dat hy zelf met den Keizer
gesprooken, en dat deze, zich zyner herïnnerende, hem 20000 Roebels in
banknooten gegeeven hadt voor zyn vierëndertigjaarig loon, met de Interessen
daarvan. Terstond wil hy dit vermogen met Lebrecht deelen; doch, daar deze hem
dit weigert, schenkt hy de halve som aan Antje, als een pillegift, en raadt haar, nu
spoedig met haaren Peter te trouwen. De verheugde Antje vraagt haaren Vader
verlof om dit geschenk aan te neemen, 't welk hy haar toestaat, met eene
vermaaning, om Diederik dit, door liefderyke oppassing tot aan zynen dood, te
vergelden. Peter, die uitgegaan was om zich een' mantelzak te koopen, komt te rug,
en wil afscheid neemen; doch Antje houdt hem te rug: dit verwondert Peter; en op
de vraag van Diederik, of Antje hem geenen teerpenning op reis zoude medegeeven,
stopt zy hem de banknooten in de hand, waaröp Peter, als verstomd, blyft staaren,
tot hy door Antje van het voorgevallene onderricht
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wordt, en zich in haar verkreegen bezit hoogst gelukkig acht.
Schoon het onderwerp van dit Tooneelspel ons niet zeer belangryk is
voorgekomen, en de daad des Keizers, naar ons oordeel, veel te schitterend wordt
afgemaald, is hetzelve echter, gelyk meest alle de Tooneelstukken van KOTZEBUE,
zeer bevallig opgesteld. Kracht van taal, en sierlykheid van schikking, zoo ten
opzichte der byzondere persoonen, als van het onderwerp zelve, doen den Opsteller
eere aan. Intusschen laat hy de reden, die Diederik, by het afsterven des ouden
Keizers, het Hof hadt doen verlaaten, onvermeld; en dit doet natuurlyk den Lezer
zich dezen man, volgens zyne eigen betuigingen, als een' moedwilligen ledigloper,
en dus in geen zeer gunstig daglicht, voorstellen.

De Schoenmaker van Damaskus, Tooneelspel; in drie Bedryven.
Gevolgd naar het Fransch van Pigault le Brun. Te Amsterdam, by
P.J. Uylenbroek, 1800. In 8vo. 122 bl.
HERCIDUS, een jonge Cirkassiër, Zoon van den Gouverneur van Tamar, ontrukt aan
de dolken van het Serail, in het welk hy zyne geliefde ATALIDA, slavin van den Bassa
van Damaskus, al te onvoorzichtig volgde, bergt zich in een Schoenmaakers winkel,
en leert dat handwerk van zekeren MORAD. De Bassa, met den Hoofdman der
gesneedenen rondwandelende, hoort eenige verwaande uitdrukkingen van den
Schoenmaaker, treed vermomd in deszelfs winkel; welk een en ander aanleiding
geeft, dat MORAD, benevens zyne Vrouw en Leerling, aan het Serail gebragt worden;
alwaar de eerste als een gek wordt ontvangen, terwyl PYRRHA als een koppelaarster
handelt, en HERCIDUS zich als een' wanhoopenden gedraagt. Dit gedrag van den
laatstgenoemden, de afkeer van ATALIDA voor den Bassa, en deszelfs woede over
haare liefde voor HERCIDUS, brengen de twee gelieven op den rand des grafs. In dit
oogenblik ontdekt de Bassa, in een beeldtenis, 't welk in medaillon om den hals van
zyne trotsche schoone hangt, dat zy zyne Dochter is: en waar dit aanleiding toe
geeft, kan men ligt denken, wanneer men het gewoone eind der Tooneelspellen,
namelyk het huwelyk van geliefden, tot wederzyds genoegen, in aanmerking neemt.
De vertaaling van dit Tooneelspel is van H. TOLLENS C.Z., wiens eigen
(*)
dichtvermogen wy onlangs beoordeelden . Had

(*)

Zie hier voor, bl. 258.
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een Meisjen de uitgave van zyne Sentimenteele Stukjens gewild, in deezen is het
een zyner Vrinden geweest, welke hem de vertaaling verzogt heeft. Zyne eigene
keuze schynt dus geheel geen deel aan de uitgave te hebben; want hy achtte de
moeite van vertaalen zo gering, dat hy dat verzoek niet konde weigeren. Zelfs heeft
hy 'er geen eer mede willen behaalen; want, zegt hy, ‘dit te willen doen door een
soortgelyk stuk, zou eene dwaasheid wezen, waar mede thans veele myner
landgenooten behebt zyn.’ Wy erkennen met hem, dat het vertaalen van sommige
stukken niemand trotsch behoort te maaken! Ofschoon wy deeze verklaaring, aan
de zyde van den Vertaaler beschouwd, geenszins voor de nederigste aanzien. En
wanneer men, zo als hy, alles vertaalen wilde, wat deezen en geenen bevalt, dan
zou welligt alles vertaald worden, wat in de Engelsche, Fransche en Hoogduitsche
taalen in het licht verschynt, namelyk goed, middenmaatig en slecht: want 'er is
niets zo slecht, of men vindt altyd nog iemand, wien het bevalt. Wy willen evenwel
dit stuk geenszins onder de slechten rangschikken, doch onder de uitmuntenden
behoort het waarlyk ook niet. Want behalven de gegronde aanmerkingen, die men
hier en daar zoude kunnen maaken, zo als bl. 61 op de tooneelschikking, als mede
omtrend het onwaarschynlyke - dat men, namelyk, in een Serail, zo gemeenzaam
met de begunstigde minnaressen van den Bassa zoude kunnen omgaan, enz. - zo
strydt het geheel met de gesteldheid van het menschelyk hart, dat men in een
Schoenmaakers winkel zich schuil trachtende te houden, voor alle naarspooring;
in die zelfde winkel overluid aan zich zelven alle die geheimen zoude vertellen, die
men wenscht dat verborgen zouden blyven. Dit aan de aanschouwers te doen, is
geheel verkeerd, want dezelve worden ondersteld niet aanwezig te zyn. MORAD
vraagt derhalven zo geheel gek niet, na dat HERCIDUS aan zich zelven zyn eigen
levensloop, geboorte en minnehandel verhaald heeft: ‘Wat duivel! vertelt gy uzelven?
Sedert een uur heb ik u hooren babbelen.’ - Ook van PIGAULT LE BRUN hebben wy
veel beter stukken gelezen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Algemeene Kerkelyke Geschiedenis der Christenen, door Ysbrand
van Hamelsveld. Iste Deel. Met Plaaten. Te Haarlem, by F. Bohn,
1799. In gr. 8vo. 382 bl., behalven de Inleiding van LXXXVI bl.
Wy zouden aan onszelven ongelyk weezen, en onovereenkomstig met den aart
onzes boekbeoordeelenden arbeids handelen, indien wy, by het aankundigen van
het Eerste Deel eens in 't vooruitzigt zo grooten Werks, als thans voor ons ligt, onzen
Leezeren des geen inlichtend verslag gaven. De Schryver stelt ons hier toe te over
in staat.
In de Voorreden gaat HAMELSVELD eene Bedenking te keer, die ons op het hooren
van dit Werk inviel, hoe MOSHEIM'S Kerklyke Geschiedenis, met de Aantekeningen
van MACLAINE, een nog niet oud en zo sterk verkogt Werk, dat de Nederlanders zich
met ééne Uitgave niet hebben kunnen vergenoegen, die onderneeming hachlyk
maakte. Wel verre is HAMELSVELD van de laagheid of laatdunkenheid, om, gelyk
veeler Schryveren geval is, eens anders Werk, van gelyken aart als 't hunne, op
een geringen prys te zetten. Hy laat het enkel aankomen, en dit is de ronde waarheid,
op zyn betuigd vertrouwen, ‘dat een opmerkzaam Leezer, behalven eene geheel
andere wyze van voordragt, hier nog verscheide byzonderheden zal ontmoeten,
welke laater beoefeningen van dit belangryk onderwerp ontdekt en aan de hand
gegeeven hebben.’
Eene andere aanmerking, door den Schryver geopperd, ontleend uit de veelvuldige
overeenstemming, byzonder in de Inleiding, met de breedvoerige Kerklyke
Geschiedenis van J.M. SCHRÖCK, ontlegt hy door het alles afdoende berigt, dat hy
reeds vóór den Jaare 1787, toen hy voor zyne Toehoorders op de Utrecht-
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sche Hoogeschool de Kerklyke Geschiedenis behandelde, de hoofdschets van
deeze Inleiding, en van de geheele Kerklyke Geschiedenis, op dezelfde wyze
ontworpen hadt, als hy ze nu in 't licht geeft; wanneer hem het Werk van SCHRÖCK
nog niet bekend, noch onder de oogen gekomen was; 'er byvoegende, ‘dat men,
by nadere vergelyking, weldra zal ontwaar worden, dat hy zynen eigen weg
bewandelt, en, zonder den arbeid van deezen en andere nieuwe Kerklyke
Geschiedschryvers gering te agten, zo veel mogelyk, uit de bronnen zelve geput
heeft.’
Eene derde bedenking, betreffende de wydloopigheid zyner Onderneeming,
veelligt by veelen opwellende, daar dit Eerste Deel de Geschiedenis niet verder
brengt dan de Eerste Eeuw, en MOSHEIM'S Eerste Deel Drie Eeuwen bevattende,
egter diens Werk op Tien Deelen is uitgeloopen, gaat hy te gemoete, op dat niemand
daar door afgeschrikt worde, met de gepaste aanmerking, dat de grond der
breedspraakigheid deezes Eersten Deels gezogt moet worden in zyn doel om het
oorspronglyk Christendom te doen kennen; waar door men te beter in staat zal
weezen ‘om de afwykingen en veranderingen, in volgende tyden, in het Christendom
gebragt, na te gaan, het welk van veel dienst moet zyn, in het beoordeelen wat
eigenlyk Christendom is, welke juiste kennis zo volstrekt noodig is, om de
verdeeldheden der Christenen onderling te verminderen, en de aanvallen van het
Ongeloof, die hunne sterkte meestal ontleenen uit de verwarring van het Christendom
met de Byzaaken, die niet tot deszelfs Weezen behooren, alle kragt te beneemen.’
- In de Geschiededis der volgende Eeuwen zal hy korter kunnen weezen; zo dat
Tien of Twaalf dergelyke Deelen, als het tegenwoordige, dit Werk zullen voltooijen.
Welk een schryfarbeid voor den werkzaamen VAN HAMELSVELD! die, buiten dit,
nog zo veel omhanden heeft; doch, wy spreeken by ondervinding, werken doet
werken, en voor zommigen is arbeid eene behoefte geworden. Gelukkig, indien een
Werk geen lidtekens van die overkroptheid draage! Wy zeggen dit niet, om dat wy
ze in dit Werk meenen aangetroffen te hebben. Verre van daar. In netheid van
bewerking, mogen wy zeggen, steekt deeze Kerklyke Geschiedenis veeleer bo-
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ven veele andere der pennevrugten deezes Mans uit, dan dat dezelve daar beneden
zou moeten gesteld worden.
Eene Inleiding van niet minder dan 86 bladz. opent dit Werk; en zal men zich over
die uitvoerigheid niet verwonderen, als wy verneemen, dat de Schryver daarin V
Hoofdzaaken, niet ter loops, maar breedspraakig, althans voor den Nederduitschen
Leezer, die van de Kerklyke Geschiedenis zyne Studie niet maakt, behandelt. Hy
toont, I. wat zyne Landgenooten door de Algemeene Kerklyke Geschiedenis der
Christenen te verstaan, en dus in dit Werk te wagten hebben; - II. stelt hy de
nuttigheid van eene zodanige Geschiedenis uit allerlei oogpunten voor; - III. ontvouwt
hy de vereischten, die tot eene goede Kerklyke Geschiedenis der Christenen
behooren; - IV. geeft hy verslag van de bronnen en hulpmiddelen, welke wy hebben
en gebruiken kunnen, tot de rechte kennis van deeze Geschiedenis; - V. eindelyk
geeft hy berigt van de orde en schikking, welke hy in het verhaalen deezer
Geschiedenissen zich zelven voorgesteld heeft te volgen, als ook van de wyze, op
welke hy daaromtrent zal verkeeren.
Van dit laatste mogen wy althans onze Leezers niet onkundig laaten, en zullen,
zeer verkort, des eene opgave doen, als ons het plan deezes grooten Werks voor
oogen stellende. Met MOSHEIM stelt hy zich Tydperken, doch dezelve eenigzins
anders voor. Alles vervat hy in zes Tydperken. - Het eerste behelst de Geschiedenis
van het Christendom, geduurende den Leeftyd der Apostelen; of de Geschiedenis
der eerste Eeuw. - Het tweede strekt zich uit tot aan de Regeering van CONSTANTYN
DEN GROOTEN. - Het derde neemt eenen aanvang met gemelden Keizer, en bevat
in zich drie Eeuwen. - Van de komst van MOHAMED strekt hy het vierde uit tot aan
den tyd der Kruisvaarten, en dus van de VII tot de XI Eeuw. - Het vyfde loopt tot de
Hervorming in de XVI Eeuw. - Het zesde gaat van laatstgemelde Eeuw tot op onze
Tyden.
By dit algemeene geeft HAMELSVELD nog dit meer byzondere op, wegens de
rangschikking der byzonderheden. De Kerkgeschiedschryver zal, naa dat hy den
Stichter en het Hoofd van dit Genootschap, JESUS, in zyn persoon, verrigtingen,
leere, bedoelingen en lot-
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gevallen, bekend gemaakt heeft, alle byzonderheden, betreffende dit Genootschap,
moeten opmerken en beschryven. ‘Hier toe behooren de uitwendige lotgevallen,
welke dit Genootschap in de wereld gehad heeft, voorspoedige, in deszelfs Stichting,
uitbreiding en voortgang, tegenspoedige, in de vervolgingen, die het heeft moeten
dulden en doorstaan. Vervolgens het Genootschap zelve beschryvende, voor zo
verre het een Godsdienstig Genootschap, en dus deszelfs Geschiedenis met die
van den Christlyken Godsdienst dezelve is, zal hem voor alle dingen voorkomen
de leere en gevoelens, welke dit Genootschap beleden heeft, waar by in aanmerking
genomen worden de Leeraars, die door hunne schriften die leere hebben
opgehelderd en verklaard, de veranderingen en byvoegzels, van tyd tot tyd in deeze
leere gebracht, de twisten over dezelve gevoerd, en de middelen om die te beslissen,
voornaamlyk door Synoden en Concilien, of Kerkvergaderingen; de scheuringen,
uit die twisten ontstaan, waar by de Geschiedenis der Ketters en Ketteryen in
aanmerking komt. Vervolgens moeten de gebruiken en plegtigheden, met welke de
Christenen hunnen uitwendigen Godsdienst geoefend, en de veranderingen, die
deeze hebben ondergaan, beschreeven worden. Eindelyk zal de Geschiedschryver
dienen te letten op de wyze van Bestuur, waar door de algemeene belangen van
dit Genootschap bezorgd, de Orde en Tucht in hetzelve gehandhaafd, en de band
van vereeniging onderhouden werd. Waar naa alles beslooten kan worden met een
overzigt der Zeden en het gedrag van de Leden des Genootschaps, min of meer
overeenkomstig deszelfs waare gesteldheid en bedoeling, of den toestand van den
Godsdienst, in de onderscheidene Tydperken.’
Dit is de leiddraad, dien HAMELSVELD zich voorstelt te volgen. Hier uit is in dit Deel
de volgende schikking gebooren, dat alles, het eerste Tydperk bevattende, van de
Geboorte van J. CHRISTUS, tot den dood van JOANNES, den laatsten der Apostelen,
in XII Hoofdstukken wordt afgehandeld.
Het I Hoofdst. ontvouwt ons den Toestand der Joodsche en Heidensche Wereld,
ten tyde der Geboorte van JESUS CHRISTUS. Dit zo vaak behandeld onderwerp wordt
met de vereischte beknoptheid en klaarheid voor-
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gedraagen. - Het II Hoofdst. behelst de Geschiedenis van JESUS CHRISTUS, diens
Geboorte en Amptloos Leeven. Over het Jaar en den Dag van 's Heilands Geboorte,
waar uit zo veel geschils wegens de Jaartelling en Feestviering ontstaan is, wordt
hier met eene voegzaame klaarheid gehandeld. - Het III Hoofdst. is aan de Prediking
van JOANNES den Dooper, diens Doop van JESUS, en de aanvaarding van JESUS
Leeraarampt, toegewyd. - Het IV voert ten opschrift, JESUS Leer en Wonderen.
Gaarne zouden wy 't zelve, althans wat het eerste gedeelte betreft, geheel
afschryven, als eene schets geevende van de Leer onzes Heeren, die ons om
derzelver eenvoudigheid behaagde, en veilig ten toetssteen mag genomen worden,
om de Leeringen der Christenheid vervolgens aan te beproeven: ô, hoeveel, voor
Christenleer naderhand uitgegeeven, moet dan wegvallen! en mogt het eens
gebeuren! Dan wy zouden door zulk overneemen te lang worden. - Het V Hoofdst.
behelst de Gevolgen van JESUS Leer en Verrigtingen, geduurende zyn Leeven. Het VI Hoofdst. vermeldt JESUS Dood en Hemelvaart. In de behandeling van deeze
Euangelische Geschiedenissen komen ons verscheide Schriftuurverklaaringen voor,
die, schoon kort, zeer veel lichts verspreiden, en den verlichten Uitlegger kentekenen.
Zo ook behandelt VAN HAMELSVELD, in het VII, de Geloofwaardigheid van JESUS
Geschiedenis.
Met het VIII Hoofdst. gaat onze Kerkgeschiedboeker over tot de Geschiedenis
der Aanhangeren en Belyderen van JESUS, van diens Hemelvaart, tot den dood van
den Joodschen Koning HERODES AGRIPPA. - Het IX Hoofdst. is de Geschiedenis der
voortplanting van het Christendom, byzonder door den Apostel PAULUS, tot deszelfs
eerste Gevangenis te Rome. - Het X Hoofdst. geeft Berigten nopens de verrigtingen
en lotgevallen der overige Apostelen. - Het XI Hoofdst. vervolgt de Geschiedenis
van den Apostel PAULUS, te Rome, tot den Dood van Apostel JOANNES. - Hier
ontmoeten wy een belangryken uitstap over de Vervolging der Christenen ten tyde
van NERO, - over de Opvolging der Bisschoppen. - Onze Kerkgeschiedschryver, dit
stuk in 't breede behandeld hebbende, de reden naspeurende, waarom men van
de Christenen, naa
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de Apostelen, zo weinig leest, verschaft ons deeze bondige aanmerking:
‘Over 't algemeen is men weinig onderricht van de omstandigheden, in welken
de Christenen verkeerd hebben, na den dood der Apostelen PETRUS EN PAULUS, tot
aan de regeering van den Keizer TRAJANUS toe; hier uit hebben DODWELL, en na
hem byzonder VITRINGA afgeleid, dat de eerste yver der Christenen merkelyk verkoeld
zynde, het Christendom ook, geduurende dien tyd, geene voortgangen gemaakt
heeft: wie ondertusschen het natuurlyk beloop van zaaken nagaat, zal zich van
deeze gaaping, die wy hier aantreffen, ligtlyk reden kunnen geeven. De Christenen
hadden, in de eerste tyden, na de Apostelen, geene Schryvers; het Christendom
werkte veeleer, overeenkomstig zyne geaartheid, in stilheid voort; het welk ook de
ware rede was, waarom Heidensche Schryvers, zoo Wysgeeren als
Geschiedschryvers, zoo weinig gewag van hun maaken, en geen acht op hen slaan,
zonder dat men met GIBBON behoeft te denken, dat de oorzaak daar van te zoeken
zy in het klein getal van Christenen op zichzelve, het geen wy reeds gezien hebben,
dat, ten tyde der Apostelen, al vry aanmerkelyk geweest is. Ook hebben de
tydsomstandigheden, de oorlog in het Joodsche Land en de verwarringen in het
Romeinsche Ryk, veel toegebracht, dat de Christenen, in die jaaren, zo weinig
opziens en geruchts in de wereld gemaakt hebben; alhoewel wy, uit het geen in 't
vervolg gebeurde, moeten besluiten, dat zy zich, geduurende deeze schynbaare
stilte, aanmerkelyk vermenigvuldigd hebben.’
De Vervolgingen, welke de Christenen onder de Romeinsche Keizeren te lyden
hadden, worden met veel oordeels behandeld, en dit Hoofdstuk beslooten met
berigten, Apostel JOANNES, den langst geleefd hebbende, betreffende.
Het laatste of XII Hoofdst. is zeer breedvoerig; het voert ten opschrift, Beschouwing
van den inwendigen staat der Christen Kerk, geduurende het Eerste Tydperk. De
oorzaak van deeze breedvoerigheid kunnen wy uit deezen aanhef afneemen: ‘De
Leezer zal in dit Hoofdstuk vinden eene algemeene beschouwing van
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de Leerwyze der Apostelen van JESUS, byzonder van hunne Schriften, welke de
Christenen, benevens de Schriften van twee onmiddelyke Leerlingen der Apostelen,
als Heilige en Godlyke Boeken hebben erkend en aangenomen; waar by een bericht
van de onëchte Schriften, die men, op naam der Apostelen, naderhand heeft
uitgegeeven, eene gevoeglyke plaats zal vinden. Uit deeze Schriften zal hem blyken,
van de Leere, welke de Apostelen, mondeling en schriftlyk, op deeze wyze, met
behulp en ondersteuning van andere merkwaardige Leeraaren, die onder den naam
van Euangelisten, Profeeten, enz. voorkomen, hebben voorgedraagen; van welke
en andere aanzienlyke Leerlingen der Apostelen, die men gewoonlyk Apostolische
Vaders noemt, insgelyks verslag wordt gedaan; waar by men de oorzaaken der
spoedige uitbreiding en voortgang van het Christendom zal kunnen beoordeelen.
Vervolgens zullen wy de Inrichting van de Christen Gemeenten, derzelver bestuur
en uitwendigen eerdienst, zeden en tucht, en de Voorschriften der Apostelen
daaromtrent, beschryven; en eindelyk een verhaal doen van die geenen, welke,
door hunne wangevoelens en dwaalingen, de rust der Christenen hebben gestoord,
en aan welken de Kerklyke Schryvers den naam van Ketters gewoon zyn te geeven.’
Ten aanziene van deeze twee laatstgemelde byzonderheden betoont de Schryver
veel behoedzaamheids en bescheidenheids; met zich, wat de inwendige Inrigting
betreft, strikt tot dien vroegsten tyd te bepaalen, en vooral geen Kettermaaker te
weezen, of in een tegenovergesteld uiterste te loopen.
Over 't algemeen mogen wy zeggen, dat van HAMELSVELD, in het vervaardigen
van dit Deel, steeds gedagtig is geweest aan de vereischten in eene goede Kerklyke
Geschiedenis, in de Inleiding, bl. XXIV en XXVII, opgegeeven. Wy wenschen dat
hy vervolgens op dien voet voortgaa. Want, gelyk hy zich uitdrukt, ‘de
Geschiedschryver zelve, die onderneemt deeze Geschiedenis te boek te stellen,
kan zich moeilyk, ook zelfs met het beste hart, van eenige partydige genegenheid
wachten. Hy is toch, een belyder van den Christlyken Godsdienst zynde, deeze of
geene Gezinte onder de Christenen meer dan
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andere toegedaan, en hoe ligt kunnen zyne genegenheden voor dezelve invloed
hebben op zyne verhaalen van gebeurtenissen, en hem ter zyde afleiden!’

De zeven Kruiswoorden van Jezus, letterlyk en oudheidkundig
beschouwd, door Paulus Vos, Leeraar der Luthersche Gemeente
te Sappemeer. Te Groningen, by L. Bolt, 1800. In gr. 8vo. 202 bl.,
behalven het Voorwerk van 26 bl.
De Eerw. vos, door begunstiging van eenige Amsterdamsche weldoeners, tot het
Leeraarambt geraakt, wilde, door de uitgave van dit Werkjen, 't welk hy aan hun
opdraagt, eenige rekenschap geeven van de wyze, waarop hy de uuren, die van
zyne ambtsbezigheden overschieten, waarneemt, en alzoo aan de beweezene liefde
en opgevatte verwachting tracht te beäntwoorden. Wy willen, wat ons aangaat, 's
mans welmeenende zucht, ter verbreiding van Godsdienstige kennis en waarheid,
gaarne toejuichen. Men mag 't niet in alles met hem eens zyn, ook hier en daar iets
weggelaaten, of anders uitgedrukt, en den schryfstyl over 't geheel wat zuiverer en
vloeibaarer wenschen, men zal hier echter een aantal goede aanmerkingen
aantreffen, die door allen, die in soortgelyke onderwerpen belang neemen, en het
ook ten aanzien van 't leerstellige met den Eerw. vos vinden kunnen, met genoegen
zullen ontvangen worden.
Zie hier, tot eene proeve, een kort uittrekzel van 't geen bl. 160-85 voorkomt over
het zesde Kruiswoord: Het is volbragt. Eerst wordt iets gezegd over den tyd, wanneer
de Zaligmaaker dit woord uitsprak, te weeten onmiddelyk vóór het einde van zyn
lyden. Daarna maakt de Schryver gewag van 't gevoelen van Grotius, die meende,
dat de Heiland, met dit zeggen, alleen wilde te kennen geeven, dat hy binnen kort
zou sterven, en andere uitleggingen, volgens welke dit volbragt alleen op het drinken
van den azyn, en de vervulling der voorzegging Ps. LXIX:22, of op de vervulling van
alle voorzeggingen, aangaande zyn lyden, moet toepasselyk gemaakt worden. Hy
denkt liever, dat Jesus op zyn geheele lyden, nu zoo zoo ten einde gebragt,
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zal gezien hebben. Hy brengt vervolgends, al 't geen hy daaronder verstaat, tot vier
byzonderheden. 1) Alles, wat, door de offerhanden en verdere kerkplegtigheden
des O.T., was voorgebeeld, en dat in den Messias moest vervuld worden, hadt nu
reeds zyn volle beslag gekreegen. 2) Hy hadt alles volbragt, met opzicht tot het
geen 'er geschreeven stond, aangaande de smarten des Messias. 3) Hy hadt zyn
werk volbragt, met opzicht tot den voordragt des Evangeliums. 4) Maar vooral hadt
dit volbragt zyn opzicht op het verzoenende en plaatsbekleedende van het lyden
van Jesus. Daarop volgt eene uitweiding over deze kerkleer, die de Leeraar met
yver voorstaat, en waarop hy meent, dat ook dit overwinningslied des Verlossers
moet toegepast worden, omdat de Apostelen aan zynen dood uitdrukkelyk eene
verzoenende kracht toekennen. 'Er volgen nog eenige aanmerkingen over 't gewigt
van deze ontboezeming voor het geluk der waereld. Vooreerst was dit volbragt het
middel, door het welk het poppenspel der oude waereld, de Joodsche en Heidensche
offerplegtigheden en tempeldiensten, van den aardbodem wierd verbannen. Ten
tweeden, diende dit volbragt tot steun des Evangeliums, terwyl de leer van de
verzoening des Verlossers 't middenpunt en de hoofdwaarheid van 't geheele
Christendom is. By deze aanmerking wordt deze leer op nieuw, met welmeenenden
ernst, verdedigd. Hy staat toe, dat men, met de verklaaring van dit leerstuk, veel te
ver gegaan is, b.v. met te stellen, dat Jesus Gods toorn en gramschap gedraagen,
Gode onze schuld betaald heeft, enz. ‘Het N.T. spreekt,’ zegt hy, ‘de offertaal der
oude Jooden. De Schryvers schikten zich naar de bekrompene begrippen en
kinderdenkbeelden der oude waereld, van God en Goddelyke zaaken. De beelden,
die de Apostelen van de verzoening van den Verlosser gebruiken, loopen lynrecht
tegen elkanderen. Onmogelyk tog kan Jesus onze Altaar, Priester, Hoogepriester,
Offer Gaave, Middelaar, Schuldbetaaler, enz. zyn. Dit toont klaarlyk, dat deeze
trekken niet in een schildery passen; en wy dus aan deeze beelden niet moeten
blyven kleeven. 'Er is een oneindig onderscheid tusschen de Leer des Bybels, en
die der Godgeleerden. Verscheiden uitdrukkingen, die nergens in den Bybel staan,
zyn in de schoolen der Godgeleerden opgenomen. Laat
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ons tog eenmaal ophouden, den Bybel toe te schryven, wat hy niet leert; en dat
voortreflyk boek, dat reeds genoeg miskend en gehaat is, door onze misselyke
verklaaringen niet nog meer in verachting brengen!’
Men ziet uit deze proeve, dat de Eerw. vos, hoewel hy anders tot de rechtzinnige
party schynt te behooren, echter moeds genoeg heeft, om, daar 't pas geeft, van
de gewoone leerwyze nog al eenigzins af te wyken. Dit bespeurt men allerwege in
dit geschrift. De bede van den moordenaar, gedenk myner, als gy in uw ryk zult
gekomen zyn, verstaat hy alleen van het verlangen dezes nadenkenden mans, om
zig zyner te herinneren, en hem zyn lot te veraangenaamen, wanneer hy zyn
duizendjaarig aardsch ryk zou aanvaarden; en het antwoord van den Heiland, heden
zult gy met my in het paradys zyn, niet letterlyk van eene toezegging, dat hy met
hem naar den hemel zou gaan, maar eene belofte van een gelukkig lot in de
eeuwigheid, met een spreektrant, ontleend van de Joodsche fabelleer omtrent 't
schimmenryk. - Het vierde Kruiswoord, myn God, myn God, waarom hebt gy my
ver aaten, verstaat hy in dezen zin: hoe lang hebt gy my laaten lyden! of dus: red
my tog schielyk uit dit bitter lyden! En dit zy genoeg, om de wyze van deze letterlyke
en oudheidkundige beschouwing van de zeven Kruiswoorden van Jesus eenigzins
nader te leeren kennen.

Leerredenen over de Geschiedenis van Ruth. Door Filips Serrurier.
IIIde Deel. Te Amsteldam, by D. en J. Tol, 1799. In gr. 8vo. 293 bl.
Dit derde zevental van Leerredenen, over de Geschiedenis van Ruth, bevat eene
soortgelyke behandeling van Hoofdst. II: 11, 12. - III: 8, 9, uit dit leerryk boek, die
(*)
wy onze Leezers al een en andermaal hebben leeren kennen . Zie hier wederom,
tot eene proeve, de nuttige Leeringen, die in de zestiende Leerrede, over H. II:
13-17, uit den opgehel-

(*)

Letteroef. 1798, bl. 612. 1799, bl. 427.
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derden text afgeleid worden: ‘Het is een groot cieraad voor een man van aanzien,
wanneer hy zich jegens geringen minzaam en vriendelyk gedraagt. - Hoe
beminnenswaardig is dat bestaan, waardoor men anderen meerder, dan zich zelven,
zich zelven minder schat dan anderen. - Matigheid behoort in de maaltyden plaats
te hebben. - In 't houden van maaltyden is 't betaamlyk ook aan de armen te
gedenken. - Na gehoudene middagsmaaltyd voegt het weder te keeren tot den
arbeid. - Den armen op eene wyze te ondersteunen, die hem aan den arbeid houdt,
is eene verstandige en pryswaardige weldaadigheid. - Een welbesteedde dag brengt
een blyden avond aan.’

Allermerkwaardigst en omstandig Verhaal van het voorgevallene
omtrent Johann Kaspar Lavater, Leeraar in de St. Pieters Kerk te
Zurich, in eene Missive van zyn Wel Eerw. aan zyne Vrienden, op
zyn krankbedde gedicteert, drie dagen na de gevaarlyke wonde,
hem door een Franschen Grenadier toegebragt; benevens eene
aandoenelyke Leerrede, door zyn Wel Eerw. gehouden, by
gelegenheid dat hy, den 15 December 1799, voor het eerst weder
den Predikstoel beklom. Te Delft, by J. de Groot, P.Z., 1800. In gr.
8vo. 36 bl.
Naadat de Fransche Troepen, op 26 September 1799, te Zurich waren
binnengetrokken, ontmoette LAVATER Soldaaten, bezig met het pleegen van eenig
geweld aan zeker huis, omdat zy in hunne begeerte, dat hun wyn zou geschonken
worden, niet naar hunnen wensch slaagden. LAVATER, om hen daar van af te trekken,
boodt hun wyn en brood aan, welke zy aannamen, doch weezen het geld, welk hy
hun tevens aanboodt, van de hand. Een dier Franschen, een Grenadier, nevens
zynen kameraat, van den Leeraar scheidende, zeide: Dank, braave, goede Man!
Adieu beste maat! Kort daarop ontmoette hem een ander Soldaat, in eene dreigende
houding hem om geld vraagende. Thans kwamen eenigen op het gerucht
toeschieten, en onder deeze de bovengemelde Grenadier, doch die nu, in weinige
oogenblikken, van vriend in vyand was ver-
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anderd. Want, van helsche woede aangegreepen, loste hy zyn geweer, wiens kogel
den Leeraar in de borst trof, die van de rechter na de linker zyde doordrong,
indiervoege, dat, indien dezelve de breedte van den rug van een mes dieper ware
doorgegaan, de wonde doodelyk zou geweest zyn. LAVATER, op den 15 December,
van zyne wonde in zoo verre hersteld, dat hy, van nieuws, den predikstoel kon
beklimmen, onderhieldt zyne Gemeente met eene Leerrede, naar aanleiding van
DAVIDS woorden, Ps. LXXI:7, 8, loopende over de gronden en de werkingen van het
vertrouwen op God, zoo in 't algemeen, als met byzondere toepassing op des
Zurichschen Leeraars lotgevallen en uitreddingen, in verscheiden omstandigheden
zyns leevens, en vooral in de jongste dooddreigende bejegening. De Leerrede is
in den gewoonen trant van LAVATER, minder beredeneerd dan gemoedelyk en
zwellende. Doorheen ontmoet men 'er de taal van het hart, en eenen Leeraar, die
van de Godlyke weldaaden, te midden van ramp en ongeval hem ten deele gevallen,
een leevendig gevoel heeft. De voorstanders van LAVATER's styl en manier van
denken zullen niet verzuimen, zich ook deeze Leerrede aan te schaffen.

Historisch Handboekjen van den Bybel, door Ysbrand van
Hamelsveld. Te Amsteldam, by J. Allart, 1800. In 8vo. 260 bl.
Om meer dan ééne reden is de kennis der gebeurtenissen, die in de gewyde Boeken
verhaald worden, belangryk, en daarom weetenswaardig; ontelbaare maalen zyn
die redenen ontvouwd, en behoeven door ons niet herhaald te worden. Elke pooging,
aangewend om die gebeurtenissen in een helder licht te plaatzen, en daardoor den
leeslust gaande te maaken, is lofwaardig. De arbeidzaame en doorkundige VAN
HAMELSVELD, behalven zynen overigen heilzaamen arbeid, aan de gewyde Schriften
besteed, heeft daartoe zynen verdienstelyken vlyt van nieuws wel willen besteeden.
Bekend is 's Mans Bybelgeschiedenis des O. en N. Testaments, voor weinige jaaren,
in twee Deelen, in 't licht gegeeven; een Werk, 't geen, egter, aan zommigen te
uitgebreid, en daarom
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te kostbaar, voorkwam: weshalven men het een en ander heeft willen verhelpen,
en voor de behoeften der kindsheid en der minvermogenden zorgen, door de afgifte
van dit Handboekje, in 't welk het gemelde uitvoeriger Werk in een kort begrip is
zamengetrokken, zonder dat, evenwel, eene enkele gebeurtenis uit de
Bybelgeschiedenis is overgeslagen. Tevens heeft men zorge gedraagen, om agter
ieder paragraaf of afdeeling op de breedvoeriger Geschiedenis te wyzen, ten dienste
der zulken, die, van een of ander gewigtig voorval, uitvoeriger verslag verlangen.
Behalven de algemeene verdeeling van Geschiedenis van het Oude en Geschiedenis
van het Nieuwe Testament, verdeelt VAN HAMELSVELD de eerste in zes Tydperken.
Het eerste tydperk bevat de geschiedenis van de schepping der waereld tot
aan den Zondvloed, zynde een tydverloop van 1656 jaaren.
Het tweede tydperk strekt zich uit, van den Zondvloed tot ABRAHAM, 352 jaaren:
van het jaar 1656-2009.
Het derde, van ABRAHAM'S geboorte tot den uittogt der Israëliten uit Egypte,
500 jaaren: van het jaar 2009-2509.
Het vierde, van deezen uittogt tot het bouwen van den tempel te Jerusalem,
door SALOMO, 480 jaaren: van het jaar 2509-2989.
Het vyfde, van den tempelbouw tot het verbranden van den tempel door
NEBUKADNEZAR en de wegvoering van de Jooden na Babel, 430 jaaren: van
het jaar 2989-3419.
Het zesde en laatste, van de wegvoering van de Jooden na Babel tot den
Landvoogd NEHEMIA, en van deezen tot JEZUS, te zamen omtrent 600 jaaren:
van het jaar 3419-4000.
Van de drie Afdeelingen, in welke de-Geschiedenis van het Nieuwe Testament
verdeeld is, bevat de eerste het leeven van JEZUS - de tweede de geschiedenis van
JEZUS aanhangeren tot het jaar 58 naa JEZUS geboorte - de derde eene
aaneenschakeling der gebeurtenissen tot aan de verwoesting van Jerusalem en
diens Tempel door de Romeinen, in het jaar 70 naa 's Heilands geboorte.
Beknopt, gelyk van zelf spreekt, en duidelyk worden de voorvallen verhaald, die
voorts door vierëntwin-
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tig weluitgevoerde Kunstplaatjes worden voor het gezigt gebragt; die, egter, onzes
oordeels, de kostbaarheid van het Werk bezwaaren, onbestaanbaar met het
oogmerk, om hetzelve, gelyk boven is aangeduid, ter onderrichtinge ook van de
minvermogenden te doen dienen. Indien de Boekverkooper Allart konde goedvinden,
om het Werkje ook zonder de Plaaten af te leveren, zou het gemelde oogmerk beter
bereikt worden, en aan veelen geen ondienst geschieden.

Jezus, een Voorbeeld voor de Jeugd; geschetst in eene
Redevoering voor Kinderen, gehouden den 21 van Louwmaand
1800. Door C. Rogge. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1800.
In 12mo. 35 bl.
Alwat uit de pen van den Eerw. ROGGE vloeit, mag wel onder de weinige belangryke
Schriften, welke de tegenwoordige schryfzieke Eeuw oplevert, gerangschikt worden.
Het Opstel, welk wy thans voor ons hebben, levert eene proeve op, dat 's Mans
oordeelkunde en verstand berekend zyn voor het mededeelen van onderrichtingen,
tot welke zeer weinige menschen, in vergelyking, eene voegzaame geschiktheid
bezitten. Dikmaals heeft een Leeraar moeite, om zich van volwassenen te doen
begrypen, by mangel, aan de zyde van deezen, aan de vereischte kundigheden.
Nog grooter is deeze moeite ten aanzien van kinderen, die gemeenlyk moeten
ondersteld worden, nog minder geoeffendheid te bezitten. 't Zyn niet alleen de
zaaken, maar ook de manier van voordragt, zelf ook de woorden, in welke de zaaken
omkleed worden, op welke de Spreeker moet bedagt zyn. Naar ons inzien heeft de
Leeraar ROGGE aan alle deeze vereischten voldaan. Alleenlyk hebben wy, hier en
daar, eene uitdrukking ontmoet, te leenspreukig om van alle kinderen verstaan te
worden: by voorbeeld, daar hy in het slot zegt: ‘En nu, Kinderen, zyn wy ten einde
van den ons voorgestelden weg: nu nog kortlyk het afgelegde pad overgezien.’ En
elders: ‘Byna geen kind zou tot het doel geraken, waar toe het bestemd is:
onafoogbaar is het heir van ongelukken, dat het zich op den hals zou halen.’ By
Kinderen, dunkt ons, moeten alle Leenspreuken vermyd worden. Voor 't
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overige hebben wy met zeer veel genoegen deeze Redevoering geleezen, die ten
onderwerpe heeft het bekende verhaal wegens het verblyf en verrigte van JEZUS in
den Tempel, toen hy twaalf jaaren oud was, en in eene der maandlyksche
byeenkomsten van het Departement Leyden der Bataafsche Maatschappye Tot Nut
van 't Algemeen wierdt uitgesproken. De leeringen, welke ROGGE uit het leerryk
voorval heeft afgeleid, trekt hy, in 't slot, aldus te zamen: ‘Is het my gelukt, uwe
aandacht levendig te houden, en uw gevoel op te wekken; dan zyt gy voorzeker in
nieuwe aandrift ontfonkt, om uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap te
leeren kennen en te vereeren; dan zult gy u naauwkeurig wachten, om uwe Ouders
in eenige angst of verlegenheid te storten; dan zult gy, blakende in leerzucht, alle
gelegenheden tot vordering in kennis yverig waarnemen; dan zult gy, by het behalen
van den hoogsten lof, uwe zedigheid bewaren en uwe Ouders met bestendige
achting en minzaamheid bejegenen; ja wat meer is, ook dan, wanneer gy noch lof
of vergelding verwacht, uit gevoel van pligt onvermoeid blyven voordstreven; dan
zult gy uwe hoogste voortreffelykheid stellen in eene bestendige gehoorzaamheid
aan uwe liefhebbende Ouderen; dan zult gy eindelyk, welk een hoogte in wysheid
en deugd gy ook moogt bereiken, nimmer blyven stilstaan; maar u onvermoeid
bevlytigen, om gestadig te vorderen, u meer en meer te volmaken, en dus aan het
doel uwes Scheppers te beändwoorden.’ Van heeler harte vereenigen wy ons met
den wensch van den agtenswaardigen ROGGE, dat, van tyd tot tyd, opzettelyke
Redevoeringen voor Kinderen gehouden wierden. Wy voegen 'er nevens onzen
wensch, dat, intusschen, ROGGE voortgaa, om, uit den weggelegden schat, de
afgegeevene proeve met soortgelyken te vermeerderen.
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Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der
Heelkunde, te Amsterdam. Vde Deel. Te Amsterdam, by J.B. Elwe,
1799. In gr. 8vo. 320 bl.
Dit vyfde Deel der belangryke Verhandelingen van 't beroemd Amsterdamsch
Heelkundig Genootschap bevat de tien volgende stukken. Eene Waarneeming van
zeldzaame hoornachtige en kalkaartige knobbels, voornaamelyk aan de voeten van
eene oude Vrouw, en verder over het geheel lichaam verspreid: door JOANNES
VELTKAMP. Vier Heelkundige Waarneemingen: door W.G. ALSTORPHIUS. Eene
Verloskundige Briefwisseling, tusschen de Heeren C.M. BUGGE VAN DER BOGE en
G.J. VAN WY. Eene Waarneeming van eene Pisopstopping, door Wormen in de Blaas
veroorzaakt: door F.W. VAN DER LEEUW. Eene Verzameling van Waarneemingen
over de Aangezichts- en Halswonden: door F. JAS, aan welke eene Zilveren Medaille
is toegeweezen. Eene Waarneeming van eene beklemde Darm-Netbreuk: door J.M.
VAN ROGGEN; medegedeeld door R. FORSTEN. Eene Waarneeming eener zoortgelyke
inwendige Breuk: door dezelfden. Eene Vroedkundige Waarneeming, ter betooging,
dat 'er, ook in de beoeffening der Verloskunde, geen regel is, zonder eenige
uitzondering: door G.J. VAN WY. Tien Waarneemingen, betreffende eenige Gebreken
in de boezems der Opperkaaksbeenderen: door W. LEURS. En eindelyk eene
Waarneeming eener benedenwaardsche Ontwrichting van het linker Dyebeen, en
derzelver herstelling, op eene nieuwe en gemaklyke wyze: beide met ontleedkundige
aanmerkingen en gevolgtrekkingen opgehelderd: door A. BONN.
Alle deeze stukken bevatten gewigtige en weetenswaardige zaaken; doch ons
bestek laat niet toe, van alles een behoorlyk bericht te geven. Wy zullen ons thans
alleen tot het volgende bepaalen. De Heer F.W. VAN DER LEEUW geeft op bl. 54 en
volgg. de waarneeming op eener Pisopstopping, door Wormen veroorzaakt, en door
hem gelukkig geneezen. Een man van ongeveer zestig jaaren, gekweld met hevige
buikpynen, flaauwten, droogen hoest, ongerusten slaap, by wien men tef-
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fens blaauwe en gezwollen randen onder de oogen, verwydde oogappels, eene
gezwolle bovenlip, een kleinen onregelmaatigen pols, enz. bespeurde, klaagde
geweldig over eene drukking en menigvuldige inwendige krieweling op het
Perinaeum, welke hem het zitten dikwyls onmogelyk maakte, en niet alleen eene
perssing tot waterloozen, met ontlasting van bloedige pisdruppels, maar ook
menigmaalen eene geheele opstopping van pis veroorzaakte, die doorgaans ook
ras wederom van zelven verdween, en alsdan tot eene ruime pisloozing gelegenheid
gaf. Door middel des Catheters kon men geenerlei tegennatuurlyk lichaam in de
blaas ontdekken, zo dat 'er aan geen Steen was te denken. Dan daar hier alle
tekenen van wormen aanwezig waren, en 'er geene voorbeelden, schoon zeldzaam
voorkomende, ontbreeken van blaaswormen, kwam onze Schryver op de gedagten,
of zulks ook hier het geval niet zou zyn. ‘Na een ruim, doch vruchteloos, gebruik
der Geoffroea, en eenige andere der meest geroemde Antihelminthica, alle
verschynzelen en toevallen dezelfde blyvende, besloot ik, vóór en aleer ik in de
Aanwyzing zelve eenige verandering maakte, de bedoelde middelen onmiddelyk in
de blaas zelve te brengen; en hier in gaf ik de voorkeur aan een afkookzel van den
zo even genoemden bast, en wel omdat dit my voorkwam, de wanden van de blaas
en pisbuis minder, dan wel verscheide andere zoortgelyke middelen, te zullen
aandoen, en omdat proeven, met onderscheiden zoorten van wormen genomen,
my geleerd hebben, dat zy in dit vocht oogenbliklyk sterven.
Ik deed dan eene injectie met het gezegde afkookzel; doch, na dit drie maalen,
binnen vier en twintig uuren tyds, herhaald te hebben, deed 'er zich niets van de
verlangde uitwerking bemerken; dan, in den daar op volgenden nacht, had hy meer
dan gewoonen aandrang en opstopping, verzeld van hevige benaauwdheden:
eensklaps loosde hy eene groote hoeveelheid pis, en, met deeze, drie doode
wormen, welke ik bevond, in alles, met de gewoone ronde wormen in den darmbuis
(Lumbrici intestinales) overeen te komen; alleen hadden zy maar een derde van de
meest gewoone dikte, en was de langste vier en een halve duim.
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De Lyder, zich nu hersteld achtende, weigerde eenige verdere hulp; doch loosde,
nog vóór den avond van dien zelfden dag, twee dergelyke wormen; wanneer ik,
volgens myn verzoek, aanstonds by hem geroepen werd, en de wormen in de pis
nog volmaakt levende bevond; welk leven, naar maate de pis kouder wierd,
verminderde, en eindelyk, na dat dezelve geheel koud geworden was, ook geheel
ophield. De pis zelve had niets, 't geen eenige aanmerking verdient, en de Lyder is
zedert, nu byna zes weeken na het gebeurde, niets verder van dit ongemak gewaar
geworden.’
Onder anderen leidt de Schryver uit dit zonderling geval deeze gevolgtrekking af:
Dat de Wormen, die in de blaas huishouden, door medewerking der naaste deelen,
met welke dit ingewand in een naauw verband staat, alle die toevallen kunnen
veroorzaaken, die gewoonlyk door zodanige dieren, wanneer zy in den darmbuis
huisvesten, verwekt worden.
Met byzonder genoegen lazen wy de Verhandeling van den Hoogleeraar BONN,
over het herstellen eener ontwrichte Dye, door eene byzondere handgreep, na dat
de gewoone wyze van werken, zonder eenig nut, was in het werk gesteld, omdat
in dezelve de tegenstand biedende spieren niet genoeg ontspannen wierden. - ‘De
Lyder werdt, (dus spreekt de Hoogleeraar, bl. 277 en volg.) met ondersteuning der
beledigde Dye, uit het bed opgenomen en op een stoel gezet, waarby hy zelf het
rechter been op den grond vestigde, en de linker voet door my op een kussen
geplaatst werdt, met oogmerk, de knie te doen ryzen, de Dye nader aan den buik
te doen komen, en daar door ontspanning aan de liesch te geeven; terwyl de Lyder,
tot zyn gemak, het bovenlyf nog meerder deed voorover hellen.
Vervolgens werdt, op myn raad, een zagt opgerold beddelaken, van den voorkant,
even boven de schaamte aangelegd, over de beide darmbeenderen naar achteren
gevoerd, en door den Heelmeester PEPERHOOVEN en een ander helper, als tot
tegenrekking, vastgehouden.
Eene dergelyke groote en zagte strook linnen deed ik tusschen de beenen door,
naby den balzak, over en onder de Dye, naar de buitenzyde, overbrengen,
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en aldaar op de gewoone hoogte van den grooten draaijer, door een even kundig
helper, zonder knelling, vereenigd houden.
Eene derde lange en zagte strook linnen aan de Dye, even boven de knie, tot
een strop aangelegd, en ter wederzyde aangevat, diende ter rekking, waar toe de
Heer JAS, die 'er tegenwoordig was, zich gedienstig aanbood, en dezelve benevens
een ander helper verrichtte.
De Heer HUSSEM plaatste zich aan de rechter zyde des Lyders, ten einde, zo 't
nodig ware, de linker knie naar de gezonde zyde te brengen, in het zelfde oogenblik,
dat ik, onder begunstiging der rekking, het bovengedeelte der Dye opwaards zou
bestuuren, waar toe ik my naast den tweeden helper, aan de buitenzyde, geknield
plaatste.
Alles dus overlegd en afgesproken zynde, steunde de Lyder vast met zyne handen
op den stoel, doch zonder zich op te heffen; het bekken werdt zonder moeite
tegengehouden; eene langzaame en gemaklyke rekking was genoeg; de
buitenwaardze maatige optrekking bevorderde de verplaatzing; waarna het beenig
hoofd, onder myne hand, over den onderrand der heupkom en binnen dezelve glipte,
met een schok, die door ons allen niet alleen gevoeld, maar ook gehoord werdt, en
het teken gaf, met de rekking op te houden.’
Na het gelukkig herstellen der ontwrichting, wierden de verslapte deelen, door
passende verbanden en geschikte middelen, gesteund en hersteld, met dit gevolg,
dat de Lyder, na verloop van vyf en twintig dagen, zonder schraagen, krukken, of
eenige andere ondersteuning, wederom onbelemmerd kon wandelen. Vervolgens
toont de Schryver, op eene zeer oordeelkundige wyze, de voordeelen der
beschreevene zittende herstellingswyze, in dit geval, en oordeelt dezelve
overwaardig, om insgelyks by andere ontwrichtingen beproefd te worden. Daar
verder zodanig eene handelwyze, zo veel hy zich kan herinneren, door niemand is
voorgesteld of beschreeven, schroomt hy niet, dezelve nieuw te noemen, en zich
dezelve, zonder verhovaardiging, toe te eigenen.
Eer wy van deeze stoffe afscheiden, moeten wy nog met een woord spreeken,
over de Verzameling van
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Waarneemingen over de Aangezichts- en Halswonden, van den Heer F. JAS; dewyl
dezelve het grootst gedeelte van dit boekdeel uitmaakt. Wy vinden dezelve zeer
leezenswaardig, van wegen de menigvuldige zonderlinge gevallen, die hier by
elkander zyn verzameld. Onder anderen kan men 'er zeer overtuigende uit zien,
hoe zomwylen gevallen, die wanhoopig scheenen, onder eene verstandige
behandeling, op eene gewenschte wyze afloopen. Tot een voorbeeld verstrekke de
volgende Waarneeming, door den Schryver uit TRIOEN overgenomen.
‘Een Jongen, 5 jaaren oud, viel, in het Jaar 1730, van het boord, door de luikgaten,
tot onder in een schip, en kwam met den kleinen ooghoek op den poot van eene
vuurtreeft neder, die zo diep in den oogrand was ingedrongen, dat zeker smid, daar
omtrent woonachtig, en gevallig op dit ongeluk aankomende, denzelven niet kon
uitneemen, doch met voorzichtigheid en beleid, ten einde by het uitneemen van den
poot het oog niet uit zyne holte te trekken, denzelven, als haaksgewyze daar in vast
zittende, rechtboog, en met de grootste zorg daar in gelukkig slaagde; waarop
terstond bloeding, ontsteeking, zwelling des geheelen aangezichts, koorts en
ylhoofdigheid volgden.
Om de toevallen af te weeren, liet de Geneesheer TRIOEN eene aderlaating in het
werk stellen, en schreef het Lydertjen ontsteekingweerende en verkoelende middelen
voor; terwyl een' Heelmeester de uitwendige behandeling bleef aanbevolen: zynde
eindelyk het jongetjen van alle deeze toevallen, met behoud van zyn volkomen
gezicht, zonder eenig lidteken, in eene maand geneezen.’

Over het nut der Knevels by Viervoetige Dieren. Door G. Vrolik.
Te Amsterdam, by W. Holtrop, 1800. In gr. 8vo. 15 bl.
Het algemeen gevoelen, dat Katten, wanneer zy van haare knevels of baarden
beroofd zyn, geheel ongeschikt worden om op muizen jagt te maaken, bragt den
Hoogleeraar VROLIK op de gedagten, dat by de Katten in de knevels het zintuig van
het gevoel geplaatst zou
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kunnen zyn, 't geen zy in de toppen haarer pooten missen. Om hieromtrent iets met
zekerheid te bepaalen, oordeelde de Hoogleeraar het in de eerste plaats noodig,
te onderzoeken, of 'er ook iets byzonders in het maakzel deezer deelen plaats had;
gelyk hem ook ras bleek, dewyl hy spoedig ontdekte, dat tot ieder wortel deezer
knevels een byzondere zenuwtak liep, dien men gemaklyk tot aan zyn oorsprong,
de onderoogkuilsche of de voorhoofdszenuw, kon vervolgen. Hetzelfde maakzel
ontdekte hy in den Zeehond en in 't Konyn, 't geen hem verder op den inval bragt,
om proeven met geblinddoekte gebaardde en van hunne baarden beroofde Konynen
te neemen, die volkomen aan zyne gissingen beantwoordden. Want na te hebben
waargenomen, dat een Konyn zich, in een donker vertrek, wist te redden, uit eene
zoort van Doolhof, door middel van boeken gemaakt, beproefde hy, hoe een
geblinddoekt Konyn zich daar uit zoude redden; 't geen bleek zeer gemaklyk te zyn,
dewyl het Dier, met de beweeging van den kop, de afstanden der voorwerpen scheen
te meeten; zo dat het, aan dezelve genaderd, met het zydelingsche gedeelte, waar
aan de langste snorren geplaatst zyn, langs de boeken heen streek, zich geduurig
op zo verren afstand houdende, dat de baarden naauwelyks met derzelver punten
aan de oppervlakte der boeken konden raaken. Doch toen dezelfde proef herhaald
wierd met een geblinddoekt Konyn, welks snorren waren afgeknipt, was het Dier in
de grootste verlegenheid; het liep nu tegen de voorwerpen aan, en gooide ze
omverre; moetende het nu, om voort te komen, onmiddelyk langs de boeken heen
stryken, gelyk een blind mensch, langs een muur of balustrade, al voortschuivende
den weg zoekt.
Met genoegzaamen grond besluit de Hoogleeraar hier uit, dat de baarden of
snorren zeer gevoelige werktuigen zyn, welke by de Dieren, die dezelve bezitten,
dan eens de plaats van het zintuig des gevoels, dan wederom dat van het gezicht
vervullen, en zomwylen het gemis van beiden tevens vergoeden. Met zeer veel
reden gist hy ook, dat het zogenoemde zesde zintuig der Vleermuizen, waar over
reeds zo veele gissingen zyn gemaakt, ook in deeze baarden gezogt zal moeten
worden; waaromtrent de Hoogleeraar by gelegenheid nadere proeven hoopt te
neemen.
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Beschryving van den Watersnood van het Jaar MDCCXCIX, in
verscheidene gedeelten van ons Vaderland door Ysverstoppingen
veroorzaakt. Met Kunstplaaten en een Rivierkaart. Door Cornelis
Zillesen, Lid van de Bataafsche Maatschappy der Weetenschappen
te Haarlem. Te Amsterdam, by J. Allart, 1800. In gr. 8vo. 364 bl.
Wanneer wy vernamen, dat de Burger ZILLESEN de Beschryving van den jongsten
Watersnood, in verscheide gedeelten van ons Vaderland, op zich genomen hadt,
verheugden wy ons, dat die taak stondt volvoerd te worden door eenen Man, die
zich by de twee aanzienlyke Maatschappyen in ons Vaderland, de Hollandsche
Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, en het Bataafsch Genootschap,
met lof, in het vak der Rivierkunde, bekend gemaakt hadt; wy verheugden ons te
meer, dewyl in de aankondiging deezes Werks de belofte kwam van Middelen tot
voorkoming van schadelyke Inundatien. Niet weinig stonden wy versteld, in de
Opdragt, bl. XIII, eene plaats waar wy zulks althans niet verwagt hadden, eene
overwyzing te vinden tot bl. 243, enz. de redenen vermeldende, waarom hy van dit
laatste hadt moeten afzien, en zich schriftlyk verbinden, over geene Middelen van
Herstel in deezen te mogen schryven.
Onverwyld sloegen wy die bladzyde na, en lazen 'er: ‘Zie daar zo kort my mogelyk
was deze stoffe behandeld. Een stof gewigtig voor ons Vaderland, vooral indien
men in aanmerking neemt, alle de schaden, welke de Inundatien dezen Winter en
in voorige opgegeevene jaaren aan ons Vaderland hebben toegebragt. Zeer pryslyk
was daarom de vraag van het Bataafsch Genootschap, in den Jaare 1785
opgegeeven, ter voorkoming van het schadelyke der Inundatie, welke vraag door
my in 1786 is beantwoord en door gemelde Genootschap bekroond geworden. Doch
op dien tyd geen eenheid van Bestuur in den Waterstaat van ons Land plaats
hebbende, bleef dit, om de byzondere belangen van deze en geene Districten,
buiten werking, en daar men volgens onze Staatsregeling mogt hoopen dat men
eens in dezen op middelen van herstel zou acht geeven,
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zette zulks my aan om by de Advertentie van dit Werk op my te neemen de middelen
van herstel voor de Rivieren aan te wyzen, te meer, daar ik dan gelegenheid zou
hebben om nadere verbeteringen, welke aan myne Prysverhandeling ontbraken,
op te geven. Doch daar ik, vooral tot de gebeurtenissen dezen Winter voorgevallen,
de origineele rapporten noodig had, stond ik, by het verzoek om 't gebruik daar van,
niet weinig verwonderd, dat ik dezelve niet krygen kon, dan onder een schriftlyk
verband, van over de middelen tot herstel niet te mogen schryven, met het
vernederend Compliment, dat ik daar geen kunde genoeg toe hadt. Het strekt zeker
dan niet tot eer van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen en van het
Bataafsch Genootschap, dat zy over de middelen tot verbetering der Rivieren - en
voorkoming van schadelyke Inundatien, de Verhandelingen van een onkundigen
met den Gouden Eerprys bekroond hebben. Dit verband voor eenen Burger, om
over de middelen tot herstel niet te mogen schryven, strydt ook tegen Articul 16, 57
en 60 der Staatkundige Grondbeginzels onzer Staatsregeling, en is strekkende om
alle lust en yver voor altoos uit te dooven. Ik heb my verpligt gevonden dit een en
ander aan het publiek bekend te maaken, ten einde aan de Natie te doen zien,
waarom ik aan myne belofte in dezen niet voldaan heb - schoon ik het publiek kan
verzekeren, dat even gelyk men door kunst de Inundatie by opwater heeft weeten
voor te komen, men ook niet minder zeker het Land voor schadelyke Inundatien,
door Ysverstoppingen veroorzaakt, kan behoeden, - hulpmiddelen, waar door 'er
schatten voor den Burger en 's Lands Finantien zouden gespaard worden, intusschen
(*)
dat nu boven de geleden schade der Inwoonderen, hier agter opgegeven , het Land
wederom voor eenige jaaren vrydom van Verpondingen moet geven, met uitstel
van betaalingen in de extraordinaire belastingen, voor dezulken, welke deelgenooten
in deze rampen zyn geweest, en dat alles in een tyd, waar in 's Lands Kas geheel
is uitgeput. Hy, die eene gevoelige ziel omtrent de rampen zyns Vaderlands heeft;
Hy, die belangloos jaaren herwaards met zyne bekroon-

(*)

Deeze beloopt geheel, zie bl. 557, f 1758, 210-6-4-:
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de en andere Schriften aanhoudend werkzaam was over alle middelen van herstel
voor ons diep vervallen Gemeenebest; nog eens hy, die een publieke voorstander
der tegenwoordige orde van zaaken is - en zo iemand te stremmen in zyne
werkzaamheid tot nut zyner Medeburgers, strydig tegen onze Staatsregeling, is
eene daad, waardig de veragting van alle weldenkenden, ja! dus voortgaande te
handelen, zullen de Weetenschappen, in plaats van aanmoediging, onder Vryheid,
Gelykheid en Broederschap hun graft vinden.’ - Dit hem onaangenaam denkbeeld
komt, in den loop der Beschryvinge, wanneer de gelegenheden tot het voordraagen
van Hulpmiddelen zich aanbieden, by ZILLESEN gestadig opborrelen, en doet hem
steekelige uitdrukkingen bezigen; zie bl. 31, 59, 126, 130, 244 en 309.
By gelegenheid van Berigten wegens Geldinzamelingen by vroegere
Watersnooden, ontvingen wy te meermaalen een verslag van den loop der Rivieren;
hiermede maakt ook ZILLESEN eenen aanvang, daar hy den loop onzer Rivieren
aanwyst, de Dykbreuken, in dezelve voorvallende, opgeeft, welke Landen daardoor
overstroomd worden, alsmede, waar zodanig Inundatiewater zich zelf, of met behulp
van Sluizen en Watermolens, ontlast. - Ten tweeden, wat (zogenaamde) Ysdammen
of Ysverstoppingen zyn - waardoor die veroorzaakt worden - hoe de werking daarvan
is, en wat schadelyke gevolgen dezelve kunnen hebben. - En eindelyk, ten derden,
welke akelige Gebeurtenissen, in den bedoelden Winter, by Ysverstoppingen,
hebben plaats gehad.
Het eerste gedeelte is kort, en wordt door de agtergevoegde Kaart toegelicht; het tweede breedspraakiger. ZILLESEN is een voorstander van het zogenaamde
Heus of Grondys. Men noemt de Opstopping, door het Ys veroorzaakt, doorgaans
een Ysdam; ‘deze benaaming,’ zegt onze Schryver, ‘is onnatuurlyk, en dit maakt
dat veelen zich daar van een denkbeeld vormen, even als of 'er dan een zigtbaare
Dam van Ys zich in de rivier vertoonde, en hier of daar een hooge opkruijing van
Ys ziende, beschouwen zy dit voor een Ysdam; daar 'er dikwyls op die plaats geen
de minste verstopping plaats heeft. Neen! de meeste Ysverstoppingen zyn
onzichtbaar, en alleen kenlyk aan het hooger water voor de verstopping en laager
water agter dezel-
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ve.’ - De werking dier Ysverstoppingen wordt beschreeven, en hangt ZILLESEN een
Tafereel op van een Ysverstopping en Doorbraak in 't algemeen; een Tafereel, te
meermaalen ook wel eens met een dichterlyk penseel geschilderd. Niet ongelukkig
is hy hierin geslaagd, en ware het zo uitvoerig niet, dat het te veel plaats besloeg,
wy zouden het hier ophangen. - Daarop laat de Schryver een kort verslag volgen
van de Inundatien en Ysverstoppingen, die op onze Rivieren, zints den Jaare 1573
tot 1796, plaats gehad hebben. Dit besluit hy met deeze aanmerking: ‘Het is zeer
opmerkelyk, dat de Ysverstoppingen en Inundatien daar door veroorzaakt, in deze
Eeuw zo grootelyks zyn toegenomen, blykbaar uit hier boven daar van opgegevenen.
Ja! daar de ondervinding in dezen leert, dat al veeltyds de Ysverstoppingen op
dezelfde plaatzen voorvallen, zo doet dit met grond denken, dat 'er in zulke
riviervakken gebreken moeten weezen, welke daar oorzaaken van zyn, het zy van
ondiepten, kromten of kribben, welke, als hinderpaalen, het Ys keeren, en daar door
geboorte aan Ysverstoppingen geven: wenschlyk ware het daarom, dat altoos
naauwkeurig de plaatzen der Ysverstoppingen, uit dagelyksche waarneemingen
der onderscheiden water-hoogten opgegeven, en door deskundigen die plaatzen
vervolgens onderzogt werden: want uit de (op bl. 28) opgegeven berekening der
perssing van het water, tegen eene Ysverstopping, is genoeg op te maaken, dat
een Ysverstopping al een stevig steunpunt moet hebben om die zwaare perssing
te kunnen wederstaan, en van daar ook dat dezelve zo menigmaalen opbreekt, of
zich verzet. Zeldzaam zal men zien, dat eene verstopping boven 10 voet waters
keert. De allerongelukkigste omstandigheden by Ysverstoppingen zyn, als 'er op
afstanden onder elkander verstoppingen plaats hebben: want dan keeren dezelve
ieder het water, even als onder elkander liggende schutdeuren. By voorbeeld, stel,
dat het uiterste vermogen van opstopping is 10 a 12 voet, dan kunnen drie onder
elkander liggende Ysverstoppingen byna 30 voet water keeren, en wyl een
Ysverstopping nooit zo digt is, of 'er gaat nog water door, zo ontstaat daar uit een
waterverdeeling in de perssing, die veroorzaakt, dat de een zo wel als de andere
Ysverstopping stand kan houden, en dit is juist het geval
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in dezen winter geweest; verscheide Ysverstoppingen zaten 'er boven elkanderen,
waardoor dan het water tot eene hoogte kwam, welke ééne enkele Ysverstopping
onmogelyk hadt kunnen keeren.’
Hiermede komt onze Schryver tot zyn derde hoofdzaak, de Gebeurtenissen van
den Winter van 1799, in welker behandeling hy de Gebeurtenissen in die orde
plaatst, dat de een de andere ontwikkelt; te regt aanmerkende: ‘dat een oppervlakkig
Geschied-verhaal ons in dezen van geen nut kan zyn; maar wel een zodanig verhaal,
waar uit Natuurkenners nut kunnen trekken. - Ik zal,’ vervolgt hy, ‘om die reden de
gebeurtenissen in diervoege rangschikken, dat ik, in de eerste plaats, zal opgeven,
den staat der boven-rivieren vóór den tyd der Ysverstoppingen; hoe de watershoogte
geweest is op onderscheiden plaatzen, kort vóór en by de Ysverstoppingen, om
daar uit te kunnen opmaaken, waar de verstoppingen in de rivieren plaats hadden,
en welke gebeurtenissen 'er in den Boven-Rhyn hebben plaats gehad ten tyde der
Ysverstoppingen, gebeurtenissen die den grond lagen van het geen 'er vervolgens
in de beneden-rivieren is voorgevallen, en welke gebeurtenissen ik dan naar de
tydorde zal opgeven.’
ZILLESEN maakt, eer hy tot dit laatste gedeelte zyns besteks treedt, uit het
bygebragte in de eerste afdeeling dit gevolg op: ‘Uit dit slechts aangestipte, wegens
de waarneemingen der afwisselingen van de waterhoogte in de rivieren, en de
gebeurtenissen daar door veroorzaakt, ziet men van wat nut het zou zyn geweest,
indien men, op onderscheidene distantien, het wassend en vallend peil der rivier
dagelyks had kunnen waarneemen, en het is daarom te hoopen, dat, onder onze
tegenwoordige algemeene directie des waterstaats, op dit alles in 't vervolg de
noodige voorziening zal genomen worden; te meer daar men dezen winter al het
nuttige en noodzaaklyke van een algemeen bewind heeft ondervonden, in de op
hooge order gedaane examinatie der dyken en magazynen, en voorzieningen
deswegens. Al het welke nog aanmerkelyk staat te verbeteren, indien op dit alles
een geregeld plan gemaakt wordt, en men vervolgens de middelen van herstel zoekt
ter plaatze daar dezelven zeker te vinden zyn. - Dit doende zou onze nieuwe
Staatsregeling in dat vak der Burgeren welvaard, groote verbetering kunnen
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toebrengen; doch waar over ik my niet zal uitlaaten, alzo ik verpligt ben, dit aan
deskundiger over te laaten.
‘Waarschynlyk,’ voegt hy 'er nevens, ‘zouden in dezen Winter nog veel meer
Inbraaken hebben plaats gehad, indien de Dyken niet zo hard waren bevrooren
geweest, waar door zy als steen verhard, twee en meer voeten overloop van water
weerstonden. Eene hoogte van water en overloop, daar een onbevrooren dyk
onbestand voor zou zyn; doch de dooy niet agter elkanderen doorgaande, maar by
afwisseling door sterke vorst vervangen wordende, zo behielden de dyken hunne
sterkte.’
De vervolgens naar tydorde by ons te Lande voorgevallene Inundatien worden
naauwkeurig beschreeven, met inmengzel van hartroerende tafereelen der gevolgen
van dit Waterleed op de meeste plaatzen; wy kunnen tot geene byzondere vermelding
ons inlaaten van treffende gevallen, noch ook tot het ophaalen der bekende en
weder zo heerlyk betoonde hulpvaardig- en liefdaadigheid onzer Bataafsche
Medeburgeren.
Van overal heeft ZILLESEN de beste bescheiden ingewonnen, en verwerkt. Die
van het Land van Heusden geeft hy ons op, van bl. 144 tot 225, met het woordlyk
berigt, hem opgegeeven door den Burger LEEMANS, Representant in de Eerste
Kamer van het Wetgeevend Lichaam des Bataafschen Volks, en Dykgraaf aldaar;
een berigt, 't geen wy, om de wyze van voordragt, met veel genoegen geleezen
hebben. - Ten aanziene van die dus breed beschreeven Doorbraak hadt de Drukker
deezes Werks een berigt van den Burger S. HOEK, te Aalburg, ontvangen; de Schryver
neemt het voornaamste over; men zal het niet zonder treffende belang- en
deelneeming kunnen leezen.
Naa dat het voorste gedeelte van dit Werk was afgedrukt, werden den Schryver
eerst ter hand gesteld de Aantekeningen der Watershoogte, op onderscheide
Plaatzen, voor de Maanden January, February en Maart, gelyk ook de aanmerkelyke
gebeurtenissen in die Maanden voorgevallen. Deeze korte Aantekeningen, Origineele
Rapporten behelzende, heeft de Schryver 'er bygevoegd. Hy doet ze vergezeld
gaan van Aanmerkingen, betreffende de Aantekeningen van de hoogte der Wateren,
volgens de Peilpaalen in de Rivieren, op
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de daarin gemelde plaatzen. In dezelve verklaart hy: ‘Indien men nu op kortere
distantien, by voorbeeld van uur tot uur, waarneemingen naar peilpaalen of andere
vaste tekens gedaan hadt, op beide de Rivieren, zou men zeer na hebben kunnen
ontdekken, waar toen Ysverstoppingen plaats gehad, opgebrooken of zich verzet
hebben; en of 'er in die Rivieren ook oorzaaken van natuurlyke gebreken, van
kromten, ondiepten, kribben of andere stroom- en ysbreekende hindernissen te
vinden waren, die te verbeteren zouden zyn. Ik weet wel dat ik volgens het verkregen
Compliment, op bl. 243, geen kunde (genoeg) bezit om middelen van herstel te
kunnen opgeeven - doch het is ook aan den anderen kant te wenschen, dat de
waterstaat van ons Vaderland, een der gewigtigste vakken van Studie, niet mag
toevertrouwd worden alléén aan dezulken, welke de Waterbouwkunde enkel door
Theorie kennen, en naauwlyks Rivieren gezien hebben; maar aan die geenen, welke
van der jeugd af de werken van de Waterloopkunde hebben naagespoord. - Het
gaat in de Weetenschappen als in de Navigatie, de regte Zeeman moet by zyne
Theorie Ondervinding paaren: want de rivieren ondergaan dagelyksche
veranderingen. Ja! een enkele storm, of zwaare Ysgang, verlegt dikwyls het gansche
Vaarwater in de Rivier. - Onze Rivieren, wanneer dezelve zo hoog zyn, dat men
dykinbraaken te dugten heeft, voeren dan stoffe met zich, welke ten nutte gebruikt
tot goudmynen voor den Landbouw kunnen dienen. Zelfs geeft ons de natuur de
middelen aan de hand, byzonder aan de Nieuwe Maas, om de nadeelen der hooge
Vloeden, door stormen uit zee veroorzaakt, grootendeels voor te komen, en waar
door Rotterdam, en alle Steden na beneden, welke door geen Sluizen de hooge
Vloeden in staat zyn te keeren, bewaard kunnen blyven voor schaden, welke dikwyls
eenige tonnen gouds bedraagen, en zouden dan ook de Uiterwaarden in dat
Riviervak geene overstroomingen van zout water, zo nadeelig voor de Landeryen,
meerder verkrygen: maar ik kan of mag my hier over niet verder uitlaaten.’
Eene opgave van den algemeenen staat der schaden in het Departement van de
Dommel is hier voorhanden. Ten slotte wordt 'er bygevoegd het berigt van C.E.
VAILLANT, wegens de gedaane en nog in werking
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zynde uitdeeling der Liefdegaven, verstrekt om deeze ongelukkigen te gemoet te
komen; waarin hy te verstaan geeft, ‘dat de schade, voor Behoeftigen alleen, op
meer dan tweehonderd overstroomde Plaatzen berekend, ruim zeven en een halve
Tonnen schats, en alzoo het vierdubbeld der Inzameling beliep.’ Wy weeten van
goeder hand, dat de ingezamelde som thans (in Hooimaand deezes Jaars)
genoegzaam geheel is uitgedeeld.
Kunst-plaaten staat 'er op den Tytel - men leest dit meermaalen, wanneer het
zien der Plaaten geen kunst altoos aan 't oog vertoont, maar elendig broddelwerk;
dan hier zal elk bekennen moeten, dat dit woord in eenen eigenlyken zin gebezigd
is. De zes Plaaten zyn zo veele kunststukken, om het Waterleed, in verscheide
gedaanten, af te beelden. Allermeest heeft ons, wat de Beeldjes betreft, de Inbraak
en vlugt der Inwoonderen by Hedikhuizen getroffen.

Biographisch Woordenboek der Nederlanden; bevattende de
Leevensbeschryvingen van voorname Staatsmannen, Krygshelden,
Geleerden in allerlei vakken van Weetenschappen, Dichters,
Schilders en andere Konstenaaren, enz. enz. Opgemaakt uit
Handschriften, enz. enz. Met Pourtraiten en Plaaten. Door J.A. de
Chalmot. IIIde Deel. Te Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 368 bl.
Op denzelfden verbeterden voet, als wy, het Tweede Deel deezes uitvoerigen Werks
(*)
aankundigende, vermeld hebben , gaat DE CHALMOT voort, en verdient zyn arbeid,
gevolglyk, aanpryzing.
Voor den Boekbeoordeelaar zyn geen Werken moeilyker dan Woordenboeken,
van dien aart als hetgeen wy hier voorhanden hebben. Elk Artykel maakt eene
hoofdzaak uit, en zou men, alles, wat 'er in voorkomt, in eene juiste schaale willende
opweegen, ieder Persoon, althans die van eenig spreekend aanbelang is, afzonderlyk
ter schaale moeten brengen. Een,

(*)

Zie hier boven, bl. 25, en over het Eerste Deel onze Vaderl. Letteroef. voor den Jaare 1798,
bl. 632.
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zo niet ondoenlyke, zeker een zeer lastige arbeid, die gewis verveeling in de hoogste
maate zou te wege brengen, en eene omslagtigheid ten gevolge hebben, welke het
bestek van geen Boekbeoordeelend Werk gedoogt.
Alles wat wy in dit geval kunnen en mogen doen is, naa het doorleezen van elk
Deel, algemeen te spreeken, en, indien de gelegenheid zich aanbiedt, op eene en
andere byzonderheid meer bepaald stil te staan. Het algemeen oordeel hebben wy
reeds in de weinige regels by den aanvange gestreeken.
Eene en andere byzonderheid willen wy hier kortlyk aanroeren. Gewis behoort
de Opsteller eens Werks van dien aart zich te bevlytigen, om het zo verre volkomen
te maaken als mogelyk is; de tyd geeft 'er onmiddelyk en onvermydelyk
onvolkomenheden te over aan. Van nog leevende Persoonen kan de Schryver niet
altoos nalaaten te gewaagen, en doet hy het doorgaans, by voorkomende
gelegenheden, kortlyk, waarmede men zich ook, om reden, meestal te vrede houdt.
Doch op dien algemeenen regel vallen uitzonderingen. Wy willen het met een
voorbeeld ophelderen.
Van QUIRYN DE BLAU gesprooken hebbende, vervolgt DE CHALMOT: ‘Zyn jonger
Broeder THEODORUS BRUNSVELD DE BLAU, gebooren te Leeuwaarden den 23 October
1729, wierd, na zyne Academische Studien zo te Franeker als te Utrecht voleindigd
te hebben, in het Jaar 1755 met grooten lof Proponent, en den 29 October van het
zelfde jaar tot Predikant te Oudeschoot bevestigd: van daar in Juny 1756 naar
Amesfoort beroepen, en ten Jaare 1758 tot Predikant in de Gemeente te Groningen,
doende aldaar zyne Intreepredikatie den 24 December; alwaar hy ook nog als oudste
Herder en Leeraar, met een onvermoeiden yver en vuurige liefde, zyne hem
aanbetrouwde Kudde is bestierende. 's Mans bekende zedigheid weerhoudt ons,
zyne verdere beminnelyke hoedanigheden, die hem met het grootste regt zo geliefd
en dierbaar by zyne Gemeente maaken, te vermelden. Hy huwde den 10 July 1759
te Amsterdam met ANNA VISSCHER, gebooren den 10 September 1729, onlangs
overleden.’
Wy willen de zedigheid van den Leeraar BLAU ZO min kwetzen als de Schryver
des Woordenboeks; maar
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verdienden openlyk ten zynen aanziene gebeurde zaaken, die geen gering gerugt
baarden, niet vermeld en hier aangetekend te worden? De Stukken zyn 'er van
voorhanden, en door DE CHALMOT zelven in 't licht gegeeven, in zyne Verzamel. VII
D. bl. 144-164; waaruit de Schryver der Vaderlandsche Historie ten vervolge van
WAGENAAR des een Verslag ontleende, in het XXII Deel diens Werks, bl. 99-115.
Daarenboven heeft de Kerkleeraar DE BLAU het pligtmaatig gekeurd, om, naa de
Omwenteling in 1795, tot zyn Ampt weder geroepen, zyn' Herstelden Predikdienst
te vieren met eene Leerreden, die het licht ziet, waarin hy een kort verslag geeft
van zyne Ampt-ontzetting, en van zyn gedrag geduurende den stilstand van zyn
Stedelyk Leeraarampt; om niet te gewaagen van een Stukje, getyteld: Groningens
oudste Predikant, niet Kerkelyk, noch Regterlyk, maar by Politieke Resolutie der
Stadsregeering, zyn Ampt ontzegd. Wie zou, by het vermelden van dien Kerkleeraar,
niet eenig berigt deswegen verwagten?
Spaarzaam anders is DE CHALMOT doorgaans niet, om van de jongste tyden te
spreeken; men leeze het breede Artykel van den Leeuwaardschen Leeraar KORNELIS
BLOM, wiens zonderling character de Schryver met deeze woorden opgeeft: ‘Van
natuur was hy goedaartig en yverig dienst doende; doch bemoeide zich gaarne met
een ander zyne [beter met eens anders] twistzaaken; en wanneer het op de
regtzinnigheid aankwam, of dat hy dagt eenige inbreuk op het kerkelyke regt te zyn
geschied, dan schoot hy 't harnas ter verdeediging aan, en kende geen vriendschap
meer. Doch hoe yvervol en heldhaftig hier toe zyne poogingen ook waren, kreeg hy
doorgaans, door onbezonnenheid bestierd, en aangevuurd door zyne zogenaamde
Vrienden, die, zelfs agter het scherm zittende, hem 'er aan waagden, zo als men
zegt, den bout op den kop: en wanneer dan de zaak kwaalyk was uitgevallen, lieten
zy den goeden BLOM in de pekel zitten.’ Waarop twee bekende gebeurtenissen tot
staaving worden bygebragt.
Een Artykel van eenen anderen aart, tevens strekkende om te toonen, hoe vry
DE CHALMOT over de laatste Gebeurtenissen in den Vaderlande schryft, is dat van
wylen den Raadpensionaris PIETER VAN BLEISWYK.
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Genoegen schenkt het ons, in dit Werk breede en welgestelde Berigten, wegens
Persoonen van onzen Leeftyd, aan te treffen. Men moet ze in een Werk van deezen
aart zoeken en vinden. Zo lazen wy met smaak het Artykel over den
Amsterdamschen Advocaat NIKLAAS BONDT.

Verzameling van Crimineele Stukken, betrekkelyk zekeren
Misdadigen en en jongst Geëxecuteerden, binnen de Stede
Beverwyk, den 1 February 1800. Te Alkmaar en Amsterdam, by
J.A. van Harencarspel en W. Brave. In gr. 8vo. 140 bl.
BRUIN BRINKMAN, zeker een der grootste misdaadigers, die immer op aarde waren,
en ons in deze Verzameling, volgens zyne eigene bekentenis, wordt voorgedragen,
was van arme en deugdzaame Ouderen te Velzen geboren; aan wier zorgen hy
echter, in zyne eerste kindsheid, door hunlieder vroegtydigen dood, onttrokken is
geworden, en alstoen aan het publiek Armbestuur vervallen zynde, wierd zyne
verdere opvoeding aan dezen ofte geenen Landman, by wien hy bestedesing was,
toebetrouwd. Tot zekere jaaren gekomen zynde, wierd hy als lidmaat het Roomsch
Kerkgenootschap ingelyfd; dan zyne veronachtzaamde jongelingschap had hem
vatbaar gemaakt voor kleine ondeugden, die hem vervolgens eigen geworden zynde,
eerst tot zedenloosheid, en eindelyk tot een volmaakt ongeloof bragten. In deze
gesteltenisse ontwikkelden zich de zaaden van ondeugd al meer en meer in zyn nu
geheel bedorven hart; en de man, die niet lui, gelyk andere boosdoenderen, maar
een yverig arbeider was, wierd nog in den bloei zyner jaaren de gruwelykste
booswicht. Hy veroorloofde zich nu, zo als hy nog weinige dagen vóór zynen dood,
na dat zyne verhooren reeds gesloten waren, heeft bekend en beleden, de stoutste
misdaaden, die, ieder op zich zelven genomen, boosaartig en hoogst strafwaardig
waren, en alle welken, gezamenlyk genomen, hem allengskens en trapsgewyze
hebben opgeleid tot die hoogte van buitenspoorigheid en woestheid, voor welke
weinig stervelingen vatbaar kunnen worden. Men vindt deze omstandigheden zeer
gepast vermeld, in het kort bericht voor dit Werkjen, door Mr. JAN VAN BLARKOM,
Hoofdofficier der Stede van Beverwyk en Bailluw van den Lande van Bloys, als
uitgeever daar van, geplaatst.
De zaak, over welke deze BRUIN BRINKMAN, door het gerecht der Stede Beverwyk,
civiliter werdt gearresteerd, toen hy op zyn vertrek stond, om zich naar Amsterdam
ter woon
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te begeeven, bestond in een vermoeden, als of hy, op den morgen van den 16
November 1799, op de Boerdery van GERRIT DUINHOVEN aldaar, by wien hy mede
als knecht werkte, aan het boveneind van zekeren styl van de binnendeur op de
dorsch brand zoude gesticht hebben. Zyne weiffelende andwoorden, op de aan
hem gedaane vraagen, toonden genoeg, dat dit vermoeden zeer gegrond was
geweest; doch niemant zyner rechters had zich immer kunnen verbeelden, dat deze
man zulke snoode misdaaden gepleegd had, als hy vervolgens heeft beleden. na
in zyn vierde verhoor gezegd te hebben, dat hy niet bepaaldelyk konde opgeeven,
waarom hy brand gesticht had, vermids zyn hoofd, om voorig gepleegde gruwelen,
als geheel op hol was, zo dat hy op het laatst zelfs niet meer wist wat hy deedt, en
ook zich zelven niets meerder vertrouwde.
Uit alle de Verhooren, bekentenissen, Confrontatien en eisch tegen dezen
misdaadiger gedaan, blykt: dat hy, in den avond van Donderdag den 7 November
1799, ten half 10 uuren te bedde gegaan, en in dien zelfden nacht, na gissing ten
half 12 uuren, schrikkende wakker geworden zynde, op de gedachte is gekomen,
dat zekere JAN VAN TUNE, de oude, hem had onthouden, en hem nog schuldig was,
één gulden, welke hy BRINKMAN by denzelven verdiend had, door voor denzelven
aardappelen-land om te spitten. Om welke gulden hy gemelden JAN VAN TUNE
onderscheidene reizen had gemaand, die dezelve echter, onder verscheidene
voorwendsels, zoude hebben geweigerd te betaalen. Dat hy, sedert twee jaaren,
daar om zeer verbitterd en wraakgierig was geweest op dien man, doch niet
weetende hoe zich te wreeken, en ondertusschen zich in denzelfden nacht mede
herinnerende, dat deze JAN VAN TUNE, by gelegenheid dat zy te samen over het
kaartspeelen twist hadden gekreegen, hem had verweeten, dat 'er geen slechter
op voeten liep dan hy was; hy daar door tot het denkbeeld is gekomen, om het
zaadvak van zynen Slaapbaas, waar in deze JAN VAN TUNE eenige rog en haver had
liggen, in den brand te steeken, ten einde denzelven daar door een pots te speelen.
Verder dat hy, zo om dat hy zelve agttien guldens in dat zaadvak verborgen had,
als mede om dat het goed van JAN VAN TUNE niet alleen, maar ook dat van zyn
Slaapbaas, dus zoude hebben moeten verbranden, terwyl nog drie zielen, die onder
hetzelve dak gerustelyk lagen te slaapen, daar door mede gevaar liepen, hy daar
van tot inkeer is gekomen, en den aangestooken brand zelve weder heeft gebluscht.
Verklaarende hy, voor zyne rechters, dat hy zulks niet zoude gedaan hebben, indien
hy eenigzins had kunnen berekenen, dat het goed van meergenoemden TUNE alleen
had kunnen verbranden, zonder dat zulks aan anderen schade hadt toegebragt.
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Afgryzelyker was intusschen de vrywillige bekentenis van dezen snoodaart, hoedanig
hy zyne familie, woonende aan den Assendelverdyk, vermoord had. Zyn verhaal
kwam deswegens zaaklyk hier op neder. Hy was op Zondag 22 Maart 1795, des
morgens na kerktyd, benevens zyne Zuster MARRYTJE, van de Beverwyk gegaan
naar den Assendelverdyk, met oogmerk, om by zyn Zwager GERRIT JANSE NUNNINKS,
als in huwelyk hebbende AALTJE BRINKMAN, zyne Zuster, ter gast te gaan. Na gissing
om elf uuren of half twaalf daar gekomen zynde, was na het eeten, en wel om twee
uuren, daar mede gekomen AREND JANSE NUNNINKS, welke toenmaals vrydde naar,
en vervolgens getrouwd is met, zyne bovengenoemde Zuster MARRYTJE. Hier te
samen in gesprek geraakt zynde, verhaalde zyn Zwager GERRIT JANSE NUNNINKS
aan hem en de andere daar tegenwoordig zynde persoonen, dat hy by den inval
der Franschen zyn geld had geborgen: vraagende hem tevens om eenige puist
willige poten, midsgaders om een mooijen jongen appelboom, welken BRUIN BRINKMAN
in den tuin van GERRIT SONNEVELD had staan, doch aan hem toebehoorde. Welk
een en ander hy, BRUIN, beloofde in den avond van Maandag daar aan volgende te
zullen brengen; zullende zyn Zwager hem dan, tot digt by de Beverwyk, langs een
bepaalden weg te gemoet komen. Die dag verscheenen zynde, wierdt hy des
middags om twee a half drie uuren, geduurende zyn werken op het land van JAN
LYNSLAGER, onder de Ambachte van Wyk aan duin, eerst bedacht en belust, om het
geborgen geld van zyn Zwager, ofschoon hy niet wist, hoe veel hetzelve bedroeg,
weg te neemen en te steelen; willende eerst zyn Zwager of Zuster uithooren waar
hetzelve lag, en hun dan beiden vermoorden. Hy verkoos daar toe den beraamden
tyd, dat zyn Zwager hem zoude ontmoeten, en ging des avonds ten zes uuren van
het land van JAN LYNSLAGER, naar zyn eigen huis in de Peperstraat te Beverwyk,
het welk hy alleen bewoonde. Hier zogt en vondt hy zyn byl, welke hy tot het doen
der moorden bepaald had; en ging met deze, doch zonder de willige poten of het
appelboompjen mede te neemen, langs de Breestraat door de Bloksteeg, den
Pruimendyk over, tot aan den Hem, en verder het pad langs, dat op den
Assendelverdyk uitloopt. Dan, in weêrwil van de gemaakte afspraak, ontmoette hy
zynen Zwager hier niet, weshalven hy over den dyk tot aan deszelfs voordeur is
voortgegaan, die hy gesloten vondt. Luisterende hoorde hy dat 'er meerder volk in
huis was, en maakte uit de spraak op, dat het zyn Zwagers buurvrouw, de huisvrouw
van LOUW KLEYBROEK, was, weshalven hy besloot, om geen achterdocht te
verwekken, aan de voordeur te wachten, tot dat gemelde vrouw vertrokken was. Dit
geschied zynde door de achterdeur over
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een plankjen, klopte hy aan; wordende door zyne Zuster de deur geopend, aan
welke hy zeide, dat, vermids hy volk gehoord had, hy den boom en poten aan geene
zyde van den dyk had nedergelegd, als willende niet gezien zyn, voorgeevende
dezelve gestoolen te hebben. Welk vertelzel hy ook vervolgens aan zyn Zwager,
die, een Wever zynde, in het achterhuis aan deszelfs weefgetouw zat, heeft verhaald,
om denzelven daar door uit te lokken om met hem te gaan, ten einde dien dan
afzonderlyk te kunnen vermoorden. Zyn Zwager hem beloofd hebbende om met
hem te zullen gaan, om die poten en boom te helpen haalen, zo dra hy zyn rol had
ingeleid, ging hy BRUIN weder by zyne Zuster; vraagende, onder anderen, of zy haar
geld wel voorzichtig genoeg had verborgen, alzo de Militairen allerley listen hadden
om hetzelve te vinden: zy andwoordde, zonder de som te noemen, dat zy het onder
de bedstede, in zeker kistjen, in de turf hadden verborgen. Zyn Zwager, zynen ray
ingelegd hebbende, kwam nu by hun, en ging met BRUIN, welke de byl in zyne hand
hield, om, zo hy zeide, de poten af te hakken, de voordeur uit, de kluft op, over den
dyk, en vervolgens den dyk af, tot omtrend 30 roeden van zyne wooning aan den
benedendyk; wanneer hy door BRUIN, met het huis van de byl, zodanig in den rug
werd gestoten, dat hy voorover viel; waar na hy, door twee slagen aan het hoofd
met die byl ontvangen te hebben, zonder eenig geluid te geeven, dood nederviel.
Hierop keerde de moordenaar daadelyk, langs denzelfden weg, tot zyne Zuster,
door de voordeur, te rug, welke alstoen aan eene tafel in de keuken zat brood te
snyden, nadien zy coffy zouden drinken en een stuk brood daar by eeten. Zy hem
alleen ziende, vroeg waar GERRIT was, waarop hy andwoordde: dat deze buiten
stond te wateren; geevende haar daarop, met dezelfde byl, mede twee a drie slagen
aan het hoofd, zo dat zy van haaren stoel, zonder eenig geluid te geeven, mede
dood ter aarde viel. Ook dezen moord verricht hebbende, trad hy naar het bed, om
de aldaar verborgene gelden te ligten; doch hier vondt hy zyn Nichtjen MAARTJEN,
oud agt jaaren, nog gerustelyk slaapen. Te vergeefs getracht hebbende, dat kind
slaapende van het bed te neemen, wierd hetzelve wakker en stond op, ziende haare
moeder liggen, die hy zeide te slaapen. Dan, daar dit kind hem kende, en hy dus
bevreesd was, dat het zyne misdaad zoude uitbrengen, en bovendien zyne hoop
te leur stellen, om het geld te roven, gaf hy dit kind, met dezelfde byl, mede twee
slagen op het hoofd, zodanig dat hetzelve mede dood ter aarde nederzeeg. - Nu
gelegenheid gevonden hebbende, om het geborgen geld te zoeken, haalde hy het
beddegoed en stro uit de bedstede, nam de onderlagen
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op, en vondt in zeker kistjen, dat onder de turf lag, twee drie-guldens en twintig
enkele guldens, benevens eenig goud en zilver; van welk laatste hy veel op den
vloer liet liggen. Van daar ging hy in zeker klein kamertjen naast de keuken, alwaar
hy uit zeker kastjen, in het welk hy wist dat zyn Zwager gewoon was deszelfs geld
te leggen, twee Zeeuwsche ryksdaalers en agt sesthalven nam. By die gelegenheid
zag hy daar ook nog de twee overgeblevene kinderen van zyn Zwager; zittende het
oudste, van vier jaaren, in de krebbe van de bedstede, en het ander of jongste, oud
één jaar, in een kinderstoel by de glazen; doch deze deedt hy niets, ofschoon dezelve
beiden wakker waren, vermits hy zich vleide, dat deze kinderen, wegens hunne
jongheid, hem niet hinderlyk konden zyn; geevende het jongste kind nog een zoen.
Wyders de voordeur uitgegaan zynde, heeft hy zich weder begeeven naar het lyk
van zynen Zwager, welk hy de gouden hemdsknoopen ontnam; begeevende zich
van daar naar zyn huis in de Beverwyk, alwaar hy des avonds om half negen
aankwam. Waar na hy het gestoolene geld, zilver en goud, op verschillende plaatsen
heeft geborgen, en het laatste, in 't vervolg van tyd, zo te Haarlem als te Amsterdam
verkogt, ten einde men geene kwaade gedachten op hem zoude maaken: hebbende
van het beloop derzelve zyne schulden betaald, en eenige klederen gekogt.
Dit monster, want mensch mag hy byna niet genoemd worden! - deze euveldaaden
verricht hebbende, was schaamteloos genoeg, om den volgenden morgen naar zyn
Zwagers huis te gaan, dat hy gesloten vondt; als mede, om alle verdenking te
ontgaan, mede het begraven zyner vermoorde familie by te woonen; ofschoon AREND
JANSE NUNNINKS hem naderhand altyd van die moorden verdacht heeft gehouden,
om dat het hem byzonder was voorgekomen, dat BRUIN juist had afgesproken, dat
zyne Zuster dienzelfden avond in de Schans moest komen.
Het vonnis, over deze afgryzelyke daaden geveld, werdt op den 1 February 1800
aan dezen BRUIN BRINKMAN ter uitvoer gebragt: wordende hy op een Schavot, voor
het Huis der Gemeente te Beverwyk opgericht, door een Scherprechter op een kruis
gebonden, met affictie van een byl, en een ontstoken geweest zynde turf, boven
zyn hoofd; vervolgens van onderen op levendig geradbraakt, zyn hoofd met een byl
van het ligchaam geslagen, en boven het kruis op een pen gestoken, en alzo met
het ligchaam eenigen tyd ten toon gesteld, en daarna afgenomen en begraven.
Deze Verzameling van Stukken toont, dat men, in het onderzoek der daar in
voorkomende gruweldaaden, met alle vereischte naauwkeurigheid den weg van
rechten gevolgd
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heeft. Alleenlyk hebben de vraagpoincten ons wat lang toegescheenen, het welk
voor een gevangen, in zyne beandwoordinge, altyd moeilyk is, en aan de zyde van
den Bailluw eene dubbele oplettenheid vordert. Ook zouden wy het allen
Rechtbanken niet aanraaden, en vooral de zodanigen niet, voor welken veele
gevangenen zyn, die by elkanderen moeten worden opgesloten; dat men dezelve,
na dat zy begonnen zyn om tot confessie te komen, weder eenigen tyd zonder
verdere ondervraaging laat blyven. Dus zouden wy het voor zodanige Rechtbanken
beter achten, dat op een gezegde, zo als deze gevangen gedaan heeft, dat zyn
hoofd geheel op hol was, om te vooren gepleegde gruweldaaden, daadelyk gevraagd
wierd: welke die gruweldaaden waren; en geenszins twee dagen naderhand, wanneer
het ontwaakt geweeten van zulk een boosdoener welligt door de gesprekken met
anderen weder zoude kunnen inslaapen, en hem een voorneemen zou hebben
kunnen doen vormen, om die wanbedryven nimmer aan zyne rechters te ontdekken.
Men zie deswegens de verhooren van 4 en 6 December. Vraagpoinct 8 en 3. De
tusschentyd, aan dezen gevangen gegeeven, schynt hem echter tot geen ander
denkbeeld gebragt te hebben; maar hy was denkelyk alleen in de gevangenis - en
onnozel - iets dat niet altyd plaats heeft.

Redevoering ter gelegenheid van de plegtige Promotie van de
Leerlingen der Stads Armen-Schoolen, gehouden op Woensdag,
den zeven-en-twintigsten van Sprokkelmaand 1799, des
voormiddags ten tien uuren, in de Kerk van het St. Pieters
Gasthuis. Door Willem Wagtendorp Eekman, Medelid van de
Commissie van Bestuur derzelve Schoolen, als Examinator.
Uitgegeeven ten voordeele van de voorschreevene Schoolen. Te
Amsterdam, by J. ten Brink, Gerritz. In gr. 8vo. 47 bl.
Gewis zal ieder menschenvriend, zich over elke pooging, om de opvoeding der
kinderen, vooräl van minvermogende of behoeftige ouderen, te verbeteren, hartlyk
verblydende, met welgevallen bemerkt hebben, dat de inrichting en het onderwys
op de Armen-Schoolen dezer Stad, naa de staatkundige omwending van den Jaare
1795, zeer voordeelig veranderd zyn. Alzins luisterryk, zoo door het aanzienlyk getal
Hoorers en Hooreressen, als door het streelend muzyk, 't welk dezelve vergezelde,
was dan ook de plegtigheid, waarby de Burger W. WAGTENDORP EEKMAN de
bovenäangekondigde Redevoering hieldt, waarvan de buitengewoone toevloed
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van daaglyksch uitkomende geschriften ons belet heeft een spoediger verslag te
geeven, doch die wy belangryk genoeg achten, om daarvan aan onze Leezeren
den hoofdzaaklyken inhoud mede te deelen; hy is deze:
Naa eene gepaste Inleiding, waarïn de gewigtige waarheid, ‘dat de zorg voor de
opvoeding der jeugd eene der eersten van alle de maatschappyelyke pligten is,’
met eenige juiste aanmerkingen wordt toegelicht en ontvouwd, verdeelde de
Examinator EEKMAN de werkzaamheden dezer plegtigheid in de drie volgende
hoofdbezigheden:
o
1 . Deedt hy, uit eene korte opgave van den tegenwoordigen staat der Stads
Armen-Schoolen, zien, welke verbeteringen by dat gedeelte van het
Schoolwezen dezer Stad zyn daargesteld.
o Schikte hy, ter voldoening aan de gedaane uitspraak van Curatoren, en der
2 .
Commissie van Bestuur der gemelde Schoolen, by gelegenheid van een
examen door hem over alle deze Schoolen gehouden, aan een aantal leerlingen
voor hunne naarstigheid eenige eerepryzen en bevorderingen toe; en
o Besloot de Verhandelaar deze plegtigheid met eenige opwekkende
3 .
Aanspraaken aan zyne Toehoorers, om, in hunne onderscheidene betrekkingen,
tot de instandhouding en bevordering der Stads Armen-Schoolen het hunne
by te draagen.

De eerste hoofdbezigheid werdt volvoerd, door de beäntwoording der drie volgende
Vraagen:
A.) Wat is de aanleidende oorzaak geweest van de dáárstelling van dat bestuur,
waarönder de Armen-Schoolen dezer Stad thands staan?
B.) In hoedanigen staat waren die Schoolen, ten tyde toen dat bestuur eenen
aanvang nam? en
C.) Welke verbeteringen zyn 'er, sints dat tydstip, by dat gedeelte van het
Schoolwezen dezer Stad, ingevoerd en in werking gebragt?
A. Ter beäntwoording der eerste Vraag, betoogde de Burger EEKMAN, dat de
werkzaame poogingen der Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen, inzonderheid
naa de staatkundige omwending van den Jaare 1795, hier te lande voorgevallen,
de aanleidende oorzaaken zyn geweest van de dáárstelling van het tegenwoordig
bestuur en oppertoevoorzicht der Stads Armen-Schoolen, bestaande hetzelve in
een Collegie van agt Curatoren over de Nederduitsche Schoolen binnen deze Stad,
en eene Commissie van tien leden tot het daadlyk bestuur van de Armen-Schoolen
te Amsteldam, waartoe op den 31 Mey des Jaars 1797 door den toenmaaligen Raad
der Gemeente alhier het besluit gevormd werdt.
B. Wegens den voormaaligen staat dezer Schoolen verwyst hy

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

391
zyne Hoorers na de Bylagen tot het Dagblad der Vergaderingen van den Raad der
Gemeente, III Deel, bladz. 169 en volg. en bl. 349 en volg., alwaar, in eene voordragt
van eene Commissie uit de beide Amsteldamsche Departementen der Maatschappy
tot Nut van 't Algemeen, zoo wel als in een bericht van eene daaröp geformeerde
Commissie van twaalf leden, (als zes leden uit den toenmaaligen Raad, en zes uit
de voornoemde Amsteld. Departementen) deze staat is afgeschetst.
C. Onder de by het uitspreeken dezer Verhandelinge reeds dáárgestelde
verbeteringen in meergemelde Schoolen noemt de Burger EEKMAN voornaamlyk:
een nieuw Schoolreglement, voorschryvende een Classicaal en een afzonderlyk
onderwys, benevens de manier van dit onderwys zelve; terwyl hy deze afdeeling
dus besluit: ‘Verbeeldt u, waarde Toehoorers! twintig, dertig, ja meêr. zes- à
zevenjaarige, geheel en al ongeöeffende, wigten, als om stryd, den letter, welken
de meester hun, op een zwartgeschilderd bord, vóórschryft, en alzoo in hunne
tegenwoordigheid schept, en weder herschept in anderen, in hunne lesboeken te
zien opzoeken, om denzelven, het eerst van allen, den meester aan te wyzen, en
naa te stamelen; anderen werken met eenen voorbeeldigen yver, om zich in het
spellen zoo bekwaam te maaken, dat zy te eerder eene plaats aan de lees- en
schryf-tafel bekomen; terwyl de leerlingen der hoogste classe van de beide sexen,
van tien jaaren ouderdom af, uitmuntende blyken geeven, van hunne vorderingen
in de gronden der Nederduitsche taal, naamlyk: het buigen en vervoegen van
woorden, mitsgaders het aanwyzen der onderscheidene reden-deelen. - Aangaande
dit alles, heb ik, by het Examen in Slagtmaand laatstleden, in deze Schoolen
gehouden, en waaräan ik niet dan met de levendigste aandoening van blydschap
kan denken! de zekerste proeven genomen; welke proeven, myne verwachting en
die van myne medebroederen, mitsgaders de Curatoren, ten overstaan van welken
ik dat Examen hield, zoo zeer hebben overtroffen, dat, wanneer wy den betoonden
yver, en gemaakte vorderingen, onzer braave leerlingen, naar onzen wensch, hadden
mogen bekroonen; wy het aantal der pryzen, welken by het reglement, voor elk der
schoolen, is bepaald, welligt zouden hebben moeten verdubbelen.’
De tweede hoofdbezigheid werdt door den Verhandelaar begonnen met eene
Aanspraak aan de by deze gelegenheid bedoelde Leerlingen, en gevolgd van eene
prysuitdeeling (naar de Classen der kinderen gewyzigd) aan 85 hunner, waaronder
2 Jongens, en één Meisje, die, het gebruik van de regtehand missende, met de
slinke het schryven leerden; terwyl tevens, door hem, 66 kinderen uit de tweede na
de derde, en 103
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uit de eerste na de tweede Classe bevoorderd, en eindelyk aan 14 kinderen, de
Schoolen toen verlaatende, elk twee paar kousen en twee hembden benevens een
loflyk getuigschrift, uitgereikt werden; zynde dit met heilwenschen door den
Verhandelaar beslooten.
In de derde plaats richtte de Burger EEKMAN zyne opwekkende Aanspraaken tot:
A.) De Vaders en Moeders der bekroonde Leerlingen.
B.) De Leermeesters en Leermeesteressen.
C.) De Hoofden en Opzieners der byzondere Kerkgenootschappen binnen deze
Stad.
D.) De Leden van het Bestuur dezer Stad.
E.) De Curatoren der Nederduitsche Schoolen binnen deze Stad.
F.) Het afzonderlyk Bestuur der Stads Armen-Schoolen alhier.
G.) De Toehoorers in het algemeen.
Achter aan deze Verhandeling is geplaatst een aartig Dichtstukje, by deze
gelegenheid, ter dankbetuiging, opgezegd, door eenen der Scholieren, zoo voor
zich, als uit naam van alle zyne medeleerlingen.
Wy hebben de keuze des onderwerps by deze plegtigheid alzins gepast gevonden,
en de Verhandelaar is, naar ons inzien, in de bewerking van hetzelve zeer wel
geslaagd: de styl is zaaklyk en eenvouwig, (want eene bloemryke of zwellende
voordragt zoude hier kwalyk te pas gekomen zyn, zoo wegens de daar tegenwoordige
persoonen van allerlei standen en rangen, als de voorwerpen, voor welken eigenlyk
de plegtigheid bestemd was.) De onderscheidene Aanspraaken zyn hartlyk en zeer
gepast, en wy oordeelen, dat de Burger EEKMAN aan het oogmerk van den dag
volkomen heeft beäntwoord. De éénige aanmerking van belang, die ons onder het
leezen dezer Redevoering inviel, is deze: dat wy gaarne gezien hadden, dat de
Verhandelaar, in zyne aanspraak aan de kinderen, welke op dien dag eerepryzen
ontvingen, of bevorderd werden, ook een afzonderlyk woord gesproken had tot de
kinderen, welke dit eervol lot thands niet te beurte viel, omtrent de gevoelens en
voorneemens, die deze openbaare bekrooning van veelen hunner medeleerlingen
by hen behoorden te verwekken of te verlevendigen. Dan deze byzonderheid schynt
den anders zeer nauwkeurigen Verhandelaar ontglipt te zyn. - Hartlyk wenschen
wy, dat eene zoo nuttige inrichting, als die der Armen-Schoolen, door Gods besten
zegen, en de medewerking van braave menschenvrienden, moge bekroond en in
stand gehouden worden.
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Dichtkundige Mengelingen. Iste Deel, 1ste en 2de Stuk. In gr. 8vo.
te samen 260 bl.
Eenige godvruchtige gedachten, in rym voorgedraagen, maaken den voornaamen
inhoud uit van deze twee Stukken Mengelingen, welke men met den naam van
dichtkundig heeft bestempeld. Schoon men noch den naam van den Uitgeever,
noch de plaatse waar dit Werk gedrukt is, in eenig opzicht kan ontdekken, is uit een
voor hetzelve geplaatst Pourtrait, en daar onder gesteld byschrift van PETRUS HAACK,
voorheen Predikant der Hervormden te Amsterdam, nu te Altona, duidelyk genoeg
op te maaken, dat deze Mengelingen geenen anderen maaker hebben, dan J.A.S.
HOEKSTRA, voorheen Leeraar der Doopsgezinden te Edam en Utrecht, en nu mede
te Altona. Uit welke omstandigheid wy byna zouden gelooven, dat deze Stukken
ook te Altona gedrukt zyn.
De onderwerpen, welke in deze beide Stukken voorkomen, zyn, 1ste Stuk:
Morgengezang, Avondgezang, de Lentemorgen, Lof van JEZUS zondaars-liefde, in
tegenspoed gelukkig, aan myne vrienden, des Christens zegepraal over den dood,
Christenvreugd, Gods alomtegenwoordigheid, de zalige staat van een Christen, het
zalig afsterven van een Christen, des Christens roem in GOD, aan DORIS, ELIZE op
het graf van DAMON, LYKANDER op het graf van ZELMIRE, DAFNIS, CELIA, de
Sterrenhemel, aan GOD, aan ELIZE, aan de schoone DORINDE de kragt van 't geld,
de gunsteling van GOD. 2de Stuk: Myn Zon, myn Hoop, myn Wensch, myn Borg en
Middelaar, GODS grootheid, de grootste held, JEZUS in Gethsémane, de Christen,
CHLORIS, de Waereldling, de Christen, de Wandeling, voor GODS en JEZUS vrienden,
de Christen in tegenspoed, CICILIA, doopserinnering, algemeen gebed JEZUS lyden,
naby de wanhoop door JEZUS gered, het bestaan en de werkzaamheden der Engelen,
het goede kind, DORIS, de zelfsmoordenaar bekeerd, aan de deugd, myn Heiland,
Borg en Heer, de Gods en Menschenvriend, aan GOD, CHLORIS, tegens den
zielenslaap, aanspooring, en GOD in 't Vleesch geopenbaard.
Wanneer men alle deze Stukken met oplettenheid leest, en herleest, dan ziet
men zekerlyk in de meeste van dezelve eene strenge zedekunde, en in allen een
stichtelyk oogmerk doorblinken; maar zelden die verhevenheid van gedachten, die
fraaije wendingen, welke den waaren Dichter kenmerken - en in verscheidene dezer
onderwerpen zo luisterryk hadden kunnen uitmunten. Hier en daar komt wel eens
eene pooging voor, die aanwyst dat de Eerw. HOEKSTRA den waaren Dichter heeft
willen navolgen; doch zeer zeldzaam komt het by
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hem tot eene wezenlyke verheffing. En ook hier aan blykt, dat ieder voor zich een
bepaalden werkkring heeft, en niemand hooger moet willen vliegen, dan zyne
vleugelen hem kunnen voeren.
Dit raakte enkel de wyze van denken, of het voorstellen van verhevene en
wezenlyk dichterlyke gevoelens; maar ook in het werktuigelyke der verzen, hebben
wy hier en daar, in deze Stukjens, misslagen aangetroffen. Dus leest men, bladz.
176.
Cicilia! - ik schat u waardig!
Niet, - wyl gy schoon, - aanminnig zyt!
Pulcheria was dan meer waardig Schoon zy haar hart de ondeugd wyd.

In deze laatste regel heeft eene smelting plaats, door de ondeugd, het welk
d'ondeugd geleezen wordt, en dus wordt dit vers een half voet te kort. Dan, hoe
gemakkelyk ware dit te verhelpen geweest, daar men hier, in den derden naamval
schryvende, had kunnen zetten:

Schoon zy haar hart aan de ondeugd wydt.
of
der ondeugd wydt.
Taalfeilen hebben wy in dezelve meermaalen aangetroffen, by voorb., bl. 85.
silvre glansen, in plaatse van, zilvren glansen, als een stoffelyk bynaamwoord zynde,
enz.
Wy hebben by den aanvang dezer beoordeeling gemeld, dat de Eerw. PETRUS
HAACK een byschrift voor dit Werk, onder het afbeeldzel van den Eerw. HOEKSTRA,
geplaatst heeft; thans zullen wy het, als kort zynde, ten slotte, overneemen.
Ziet hier een juiste schets van HOEKSTRA's weezenstrekken!
Zyn ziel, door God verlicht, zyn vrindelyken aart,
Die PAULUS yver met JOHANNES lievde paart,
Om 't zorgelooste hart, tot Godsvrucht op te wekken,
Heeft Hy, door Bybelkunde, en schoone taal, al preekend
Aan Rhyn, en Elvestroom, voor de Eeuwigheid geteekend.

Hoedanig de Eerw. HOEKSTRA zyn ziel al preekende getekend heeft, weeten wy niet;
maar dit hebben wy in dit Byschrift opgemerkt: dat zyn mede-leeraar HAACK zich
zorgvuldig gewagt heeft, om van de dichtkunde van zynen Vriend eenige melding
te maaken. Herinnerde hy zich mogelyk, dat rymen geen dichten is; en dat men een
zeer goed en braaf man,
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en zelfs een rechtzinnig Predikant kan zyn, zonder een Dichter te weezen? Wy herinneren ons, verscheidene Stukken, uit deze Mengelingen, reeds voor
eenige jaaren geleezen te hebben, doch, weeten niet meer in welk Werk.

De zes Nieuws-tydingen, of aardige Bekentenissen van zes
bevallige Vrouwen. Uit het Fransch vertaald, en versierd met een
fraaije Tytelplaat. Te Amsterdam, by G. Roos, 1800, In 8vo. 136 bl.
Onder zulk eenen aanlokkenden tytel, zoekt men dit prulschrift aan den man te
helpen, 't welk echter elk eenen, die maar een greintje goeden smaak bezit, naa
het doorloopen van slechts eenige bladzyden, moet doen geeuwen, zoo om de
lafheid van het onderwerp, als wegens den slegten styl, waarin het boek vertaald
is. Eene jonge Gravin, die in 't huwlyk getreeden is, deels om van het kloosterleven,
't welk haare ontuchtige bedryven haar veröorzaakt hadden, ontslagen te worden,
en deels om tot rang en schatten te geraaken; die zich, naa den vroegen dood haars
Echtgenoots, aan alle de vermaaken der groote waereld wydt, en zich een paar
jonge losbollen, benevens vyf ligtzinnige vrouwen, ten gezelschap kiest, onthaalt
deze haare vrienden en vriendinnen op zekeren avond, en daar men overëenkomt,
dat elke der Dames het getrouw verhaal haarer eerste vermaaken zoude doen,
begint de Gravin haare zedenlooze geschiedenis op te disschen, terwyl de overige
Dames vervolgends hetzelfde doen; waaruit dan deze zes nieuwstydingen, of
bekentenissen, ontstaan. Van deze verhaalen maaken losbandigheid en verboden
minnehandel den hoofdinhoud uit; geevende dus, vooräl aan jongelieden, waarlyk
geene stichtelyke, maar veelëer verderflyke indrukken: En, ofschoon deze bevallige
Vrouwen, volgends het Voorbericht, in Frankryk zeer bekend moeten zyn, zouden
wy echter liefst gezien hebben, dat haare ontëerende bedryven by onze
Landgenooten onvermeld waren gebleven; dan de Uitgeever G. Roos heeft dit
anders begrepen, en stoot dit prul in de waereld, als bydrage tot een Magazyn van
kleine Romans, Verhaalen, en Geschiedenissen; 't welk van tyd tot tyd zal aangevuld
worden. Wy hoopen, echter, dat het gevoel voor zedenlykheid over de laage winzucht
der Vertaalers en Uitgeevers van zulke onkuische Geschriften weldra moge
zegenvieren opdat men eindelyk eens ophoude, door dergelyke vodden, de liefde
tot deugd en eerbaarheid, byzonder in jeugdige harten, listiglyk te ondermynen, en
daardoor tot de algemeene verbastering bevorderlyk te zyn.
De Plaat, die hier verkeerdlyk Tytelplaat genoemd wordt, is even zoo fraai als het
geheele boekje.
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Adeleide, Gravin van Teck, Ridder-Toneelspel, in vyf Bedryven,
naar 't Hoogduitsch van Elize Burger, geb. Hahn, door D.
Onderwater. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1799. In 8vo.
106 bl.
De tytel: Ridder-Tooneelspel, duidt genoegzaam aan, wat men hier te verwachten
hebbe. Avontuurlyke gebeurenissen, zonderlinge verschyningen, vreemde
voorgevoelens, heldhaftige onderneemingen, ridderlyke oorlogen, en onvoorziene
uitkomsten, naamlyk, maaken den inhoud van dit Stuk uit; de liefde speelt 'er de
hoofdrol in, en alles is zoodanig geschikt, dat de Graaflyke minnaar eindelyk het
hoofdöogmerk zyner manmoedige bedryven, in het bezit zyner geliefde Adeleide,
de heldin des Tooneelspels, bereikt ziet.
Hoedanig dit Ridder-Tooneelspel by het algemeen zal ontvangen worden, valt,
wegens de onderscheidene smaaken der tooneelminnende Leezeren, moeilyk te
beöordeelen; wy, voor ons, betuigen, echter, in al dat vreemde en wonderbaare der
Ridder-historiën weinig behaagen te vinden; dewyl dezelven meestäl, of een
gedwongen, of een onnatuurlyk en overdreeven voorkomen hebben: daarteboven
behoort de verbeelding, in zulke Ridder-tafereelen, door eenen krachtigen en
zwellenden styl opgewonden, en naar het onderwerp gestemd te worden; terwyl wy
hier eenen slechts middenmaatigen, zelfs hier en daar eenvouwigen en verwarden
spreektrant der hoofdpersoonen aangetroffen hebben, die door de Nederduitsche
vertaaling nog meer verlooren heeft; want, behalven dat dezelve somtyds al te
letterlyk is, heeft de Vertaaler ook geene zwaarigheid gemaakt, om hier en daar een
Hoogduitsch woord in een Nederduitsch gewaad te steeken. Ons bestek gedoogt
niet, dit een en ander met voorbeelden te staaven; het gezegde zal elk eenen, zelfs
by eene oppervlakkige leezing, rasch in 't oog vallen.
In onze voorige Letteroefening, Art. Weiland, bladz. 343, reg. 13, is eene
zinstoorende Drukfeil ingeslopen. Aldaar staat: met de tweede, lees: niet de tweede.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Het Kwaad, naar het Fransch van Salchli. Te Amsterdam, by J.
Allart. In gr. 8vo. 383 bl. behalven het Voorbericht.
De Nederduitsche Uitgaaf van dit by veelen onzer Leezeren ongetwyffeld reeds
bekende Werk begint met een uitvoerig Voorbericht van veertig bladzyden, hetgeen
door den Hoogleeraar BERNARDUS NIEUHOFF opgesteld, en grootendeels getrokken
is uit het Voorbericht van den Schryver zelven voor den oorspronglyken Franschen
Druk. Reeds vroeger, in den Jaare 1784, had de Heer SALCHLI, zo als wy in dit
Voorbericht zien, een ander Werk uitgegeven, over de Eindoorzaaken en de
Bestuuring van het Kwaad. Dit werd, door Mevrouwe N.G.M. VAN WESTERVELT
SALENTYN, geb. OP TEN NOORT, in het Nederduitsch vertaald, en deeze Vertaaling,
door den Hoogleeraar overgezien, was byna voltooid, toen het tegenwoordige Werk
in het licht kwam. Men besloot ook van dit laatste de vertaaling te onderneemen,
en den eersten reeds afgewerkten arbeid te plaatzen in het Nieuw Algemeen
Magazyn van Wetenschap, Kunst en Smaak, onder den titel van Gods Wysheid en
Liefde in 't heilig bestuur van het Kwaad, enz.
Dit hebbende laaten voorafgaan, geeft de Hoogleeraar verslag van het
tegenwoordige Werk. De Schryver, na eenige welgegronde aanmerkingen, over de
moeilykheid van deeze ingewikkelde en afgetrokkene stoffe zo te behandelen, dat
dezelve elken Leezer duidelyk zy, en evenwel eene naauwgezette wysgeerige orde
in een Dichtstuk niet al te sterk in het oog valle, geeft zynen arbeid niet op als eene
uitgewerkte Verhandeling. Zodanig, oordeelt hy, moest een Gedicht over het Kwaad
niet zyn (en zekerlyk moet een Dichtstuk anders ingericht worden dan eene enkel
redeneerende Wysgeerige
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Verhandeling, waarin aan de Verbeelding, de ziel der Dichtkunst, of geene, of
naauwlyks eene kleine plaats kan gegund worden) maar, volgens eene uitdrukking
van POPE, ‘eene algemeene kaart, die, door alleen de aanmerklykste plaatzen aan
te stippen, ons te gelyk hare uitgestrektheid, hare grenzen, en haren zamenhang
(*)
deed zien .’
Na eenige andere aanmerkingen, zegt de Schryver: ‘Het stuk, 't welk ik behandel,
(†)
is geheel nieuw .’ Dit moet gewislyk niet zo worden opgevat, als wilde hy daarmede
aanduiden, dat niemand vóór hem eenig soortgelyk onderwerp zoude behandeld
hebben: zelve telt hy verscheiden beroemde Schryvers op (en men zoude die lyst
nog vry veel kunnen vergrooten) welken zich benaarstigd hebben om de overoude
tegenwerping, tegen de voorzienige bestuuring van een volmaakt Wys, Goed en
Almachtig Weezen, uit het bestaan des Kwaads afgeleid, bondig te beantwoorden:
maar hy beweert alleenlyk, daartoe eenen nieuwen en tot nog toe onbetreden wech
te zyn ingeslagen. Zekerlyk heeft hy, in sommige opzichten, zyn stelsel op zichzelven:
maar men kan niet ontkennen, dat de meeste zyner aanmerkingen en stellingen
reeds te vooren bekend waren. Zyne hoofdstellingen zyn, dat het Kwaad der
Onvolmaaktheid van de natuure der schepselen onafscheidelyk is; dat het Natuurlyk
Kwaad daaruit van zelve voortvloeie; dat het Zedelyk Kwaad uit dezelfde bron zynen
oorsprong neeme; dat ondertusschen het Natuurlyk Kwaad op zyne beurt een middel
worde ter geneezinge, of ook wel ter voorkominge van het Zedelyke; dat het
derhalven dient om der menschen volmaaking te bevorderen, en dezelve metterdaad
voor een gedeelte bewerkt in dit leeven; dat die volmaaking namaals zal voortgezet
worden, en gestadig tot eenen hoogeren trap opklimmen; dat de zodanigen, welken
hier, den heilzaamen invloed van het Kwaad en Gods wyze oogmerken
verwaarloozende, zich aan ondeugd en boosheid overgeeven, in een ander leeven
zwaare straffen hunner hardnekkigheid zullen ondergaan, maar ook door die straffen
allengskens tot inkeer komen, en by trappen tot eenen meer gelukkigen staat
geraaken.

(*)
(†)

Bl. XI.
Bl. XIII.
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Schoon nu, misschien, geen ander Schryver dit alles in even hetzelfde verband
hebbe voorgedragen, en het stelsel van den Heer SALCHLI in dit opzicht nieuw moge
heeten, zal men de gemelde byzonderheden, meer of min ontwikkeld, by
verscheidene anderen aantreffen. Wy zullen den Schryver geen ongelyk doen,
indien wy, zo ter ophelderinge van ons gezegde, als tot eene proef van zynen
schryftrant, eene plaats of twee uit dit Voorbericht overneemen. ‘In weerwil van alle
(*)
die zorgen,’ zegt hy , ‘welken ik heb aangewend, om het schoonste stelzel op te
helderen, voorzie ik echter, dat zekere schone vernuften, door den tytel van het
werk afgeschrikt, niet ligt van zich zullen verkrygen om 'er slechts eenen halven
zang van te lezen. Zulke stoffen, zullen zy zeggen, zyn goed voor de twistzieke
schoolgeleerden: maar de zanggodinnen oogsten geen vermaak tusschen de distelen
en doornen van de bovennatuurkunde. ... Die, welken zulke taal voeren, kunnen
wel eene zekere kieschheid van smaak bezitten: maar zy hebben voorzeker gene
verhevenheid van geest. Hoe! een stelzel, waar in alle verhevene waarheden van
de bovennatuurkunde, van de zedenleer, en van den Godsdienst, als in een
middenpunt zamenloopen - dit zoude eene ondankbare en dorre stoffe zyn! - Eene
leer, die, daar zy ons de oneindige wysheid van den Schepper doet bewonderen,
ons noopt, in zyne voorzienigheid te berusten, de kortstondige rampen van 't leven,
en de onrechtvaardigheden van het menschdom, duldig te verdragen, en die, door
duizend schynbare tegenstrydigheden overeen te brengen, eindelyk de gevaarlyke
twyffelingen, die zy in ons verstand verwekt hadden, verdryft, - zou deze van geen
belang zyn voor het hart, en voor de verbeelding? ..... Ik weet niet, of men eene
ontydige schertzery wilde aanvoeren, toen men my te rade was, om het goed, en
niet het kwaad, te bezingen: maar het is zeker, dat, zoo het al eens mogelyk ware,
dat het goed zonder het kwaad konde bestaan, de stoffe van een dichtstuk, waar
in men niet dan van het goed moest gewagen, in zich zelve minder schoon zou zyn,
dan die, wel-

(*)

Bl. XX.
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ke een tafreel aanbiedt, van het kwaad in zyn verband met het goed. - Men bedenke,
dat dikwyls droefgeestige voorwerpen, door de verbeelding met eenen aangenamen
schrik te vervullen, dezelve sterker roeren, haar daarin levendiger en kiescher belang
doen voelen, dan vrolyke en schitterende voorwerpen. Het is in dezen zin, dat men
(*)
gezegd heeft: de nacht is verhevener, dan de dag; het toonneel eener onstuimige
zee, en het geloei van den storm, hebben meer behaaglyks voor het verheven
vernuft, dan het gezicht van eene effene zee ... en van eenen helderen hemel. ......
Men merke vooral op, dat het kwaad de grootheid van het Opperwezen verheft, en
dat, het geen het allerverhevenste is in 't zelve, juist is die oneindige diepte van
wysheid, die het goed uit het kwaad zelve doet voordkomen, enz.’
Verder waarschouwt de Schryver, bl. XXVI, dat zyn Werk niet geschreven is voor
wellustigen, welken ‘de dichtkunst dan alleen beminnen, wanneer zy .... hen in de
betooverende bosschen van Paphos en Idalie rondvoert; - noch voor dorre
taalmeesters en bekrompen uitleggers, die, in kleinigheden zich verliezende, nimmer
het geheel overzien:’ noch ook voor schynvroomen, welken, ‘door het kwaad goed,
en het goed kwaad te noemen, alle verlichting schuwen, welke de wolk van heiligheid,
waar in zy zich hullen, om in het duister te schitteren, zou kunnen doen verdwynen.
.... Maar dit dichtstuk zal misschien gunstig ontvangen worden van die denkende
vernuften, welken een verrukkend vermaak scheppen in de beschouwing van het
heelal, - in de overpeinzing van de algemeene overeenstemming en de bestemming
des menschen.’
Op bladz. XXXV (indien wy wel tellen, want de bladzyden van het Voorbericht
zyn niet genoemerd) vat de Hoogleeraar NIEUHOFF het woord weder op, en geeft
vervolgens bondige reden, waarom hy en zyne Vriendin by de vertaaling de
voorkeuze gaven ‘aan 't dichterlyk onrym of prose:’ gelyk ook waarom de
aanmerkingen en verhandelingen, welken de op-

(*)

[Zo spelt de Hoogleeraar doorgaande, gelyk ook bevoorderen voor bevorderen.]
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steller achter zyn werk heeft gevoegd,’ hier niet gevonden worden: met eene halve
belofte, dat hy dezelve in het vervolg wel met eenige veranderingen, verkortingen,
en, waar het noodig of gevoegelyk is, byvoegfelen en vermeerderingen, zoude
kunnen uitgeeven. Wy noodigen hem daartoe. Met zeer veel reden zegt hy, dat ‘dit
dichtstuk, niet alleen wonder geschikt is voor aanmerkingen, maar die zelfs vordert.’
- Doch het is tyd dat wy nog iets van het Werk zelve zeggen.
Op het Voorbericht volgt een Ontledend Ontwerp van het Werk, hetgeen wy, als
zeer beknopt, in zyn geheel zullen overneemen. Dus luidt het: ‘Het oogmerk van dit
gedicht bestaat in te doen zien, dat het kwaad, het welk in het zamenstel van het
heelal onvermydelyk was, strekt, onder 't bestuur der Goddelyke Voorzienigheid,
tot het geluk van het menschdom in 't algemeen, en tot dat van elk mensch in het
bezonder. Ten dien einde worden in hetzelve twee grote waarheden bewezen.
I. Het verheven ontwerp en het grote doeleind der Voorzienigheid is om alle
verstandige wezens gelukkig te maken: dus is de mensch tot geluk bestemd.
II. Het kwaad is het grote middel, waar van zy zich bedient om den [de] menschen
tot dit algemeen oogmerk op te leiden.
De eerste dezer waarheden maakt den inhoud van den eersten zang uit.
De tweede wordt bevat in de twee volgende zangen.
De vierde [t.w. zang] eindelyk bevat de zedelyke beginzelen, die uit deze leer
voordvloeien, beneffends eenige vermaningen om zich, hoe langs hoe meer, van
deze grote waarheden te overtuigen.
Dus heeft de eerste zang ten onderwerp - het hoge doel der Voorzienigheid; de
(*)
tweede - het bovennatuurlyk en het natuurlyk kwaad; de derde -

(*)

[Zo vinden wy dit meer, ook by andere Schryvers, uitgedrukt: maar zoude het, tot voorkoming
van alle dubbelzinnigheid en misverstand, niet beter zyn, dat men Metaphysica steeds
vertaalde door Overnatuurkunde, en Metaphysicus, a, um, door Overnatuurlyk?]
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het zedelyk kwaad; de vierde - de zedenkunde, en de vermaningen tot beoeffening
van wysgeerte en godsdienst.’
Uit dit Ontwerp kan de Leezer zich eenig denkbeeld van den inhoud des Werks
vormen. Nog beter kan zulks geschieden uit de uitvoerige schets, welke achter het
Ontwerp geplaatst, doch veel te uitgebreid is om door ons te worden overgenomen.
Wy zullen ons vergenoegen met nog hierendaar uit het Werk zelve iets af te
schryven, tot staalen van des Schryvers wyze van denken, en van zyne gedachten
uit te drukken. Misschien zal men op enkele plaatzen iets gezwollens in den styl
vinden; maar over het geheel zal hy, ongetwyffeld, behaagen aan allen, die smaak
hebben in verheven Dichtkunde: terwyl het bedoelde oogmerk de goedkeuring van
alle Vrienden van Godsdienst en Deugd moet wechdraagen, zelfs van hun, welken,
misschien, sommige der stellingen van SALCHLI als gewaagd en onbewezen zullen
beschouwen.
Na eenige aanmerkingen over het kwaad, als veeltyds de bron van onbekend
heil, leezen wy, bl. 119. ‘Wie staat niet in verwondering opgetogen over de
overeenstemming van het grote waereldverband? Het gebrekkige, dat men in een
deel van het geheel meent te zien, strekt, door zyne tegenoverstelling, ter
bevoordering der volmaaktheid van dat geheel. Deze volmaaktheid hangt steeds
van duizend onderscheidene, zich onderling bepalende, werkingen af. Hoe! zou de
mensch mogen vorderen, dat door eene byzondere wet, op éénmaal, de algemeene
wierd vernietigd? dat éénsklaps de zon in haren loop wierd gestuit, om het hartzeer
van een enkel schepzel weg te nemen? Zou hy durven vorderen, dat de Almachtige
den loop der natuur verandere? dat hy het verrukkend hemelgestel verwoeste? en
dat, op elke verzuchting, het ontzettend wonderwerk den grilligen wensch van
trotschen overmoed zou vervullen?
Maar, waartoe zouden deze menigvuldige wonderteekenen anders strekken, dan
om de waereld aan dolingen, toverzieke inbeeldingen, wanorde, los geval en
verwarring over te geven? Waarin zou de menschelyke reden zich oeffenen? Niets
meer kunnende voorzien, besluiteloos omtrent haren tred, zou zy de natuur, zich
naar grilzieke nukken slingerende,
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niet meer eerbiedigen. Zonder haren vasten regelmatigen loop, zonder altyd
eenstemmige wetten, zou wufte grilligheid alleen hare keus beslissen, enz.’
Ongetwyffeld is een Dichter niet gekluisterd aan dien betoogenden redeneertrant,
waaraan de Wysgeer zich moet binden. Zeer veel schoons ligt in de aanmerkingen
des Schryvers, over het nut des natuurlyken Kwaads tot bevordering van zedelyk
goed. Treffende is het voorbeeld, door hem bl. 158 bygebragt, van den deugdzaamen
DAMON, wiens genot van aardsche zegeningen, door eene hem overgekomen
blindheid, werd afgebroken. ‘Op zekeren tyd,’ zegt hy, bl. 164, ‘dat zyne vrienden,
met zyn leed begaan, hem beklaagden, zeide hy: de goedertierne Opperheer heeft
myne ketenen verbroken. Zyne onbegrensde barmhartigheid heeft, na duizend
droeve zuchten, my den heuchlyken voorsmaak van hemelsche vermaken
geschonken. Zekerlyk lachtte my eertyds het ondermaansche, al te zeer verfraaid,
aan: God heeft my eene nimmer eindigende hemelheerlykheid doen bezeffen. Wie
weet, of niet de slinksche kronkelpaden der boosheid myne begeerten tot haar
bedrieglyk lokaas zouden vervoerd hebben? Ja, welligt had ik, vroeg of spade, in
wellust gedompeld, der overheerende zinlykheid den lossen teugel gevierd. Welligt,
dat ik, op den rand des grafs gebracht, met morrend ongeduld had uitgevaren tegen
een onrechtvaardig lot. - Hy, die myn zintuiglyk oog met een' verblindenden sluijer
(*)
dekte, ontsluijerde voor mynen geest de luisteryke loopbaan zyner lievelingen: al
is het, dat, voor myn gezicht, de akelig donkere nacht niet ophoudt, myne ziel
nochtans sluimert niet meer; een nieuwe dag breekt voor my aan. De beminlyke
waarheid verschynt voor myn zielgezicht, Dit aardsche leven is slechts een langzaam
sterven, waarin de ziel steeds vadzig voortsluimert; zy is schier dood voor eene
edelere liefde. Hare onbestendige begeerten doen krachteloze pogingen naar een

(*)

[Weder eene byzonderheid in de spelling van den Nederduitschen Uitgeever. Hy heeft eenige
weinige meer; doch waarop wy niet noodig oordeelen stil te staan.]
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bestendig geluk. Hare vermogens, aan den groven lichaamsband zoo vast vertuit,
kennen geenszins hare ware grootte, en blyven grotendeels werkeloos. Het eigenlyke
leven is het leven van den geest: dat leven, werwaard de dood ons eindelyk voert.
Wat men in dit kortstondig leven liefde heet, is slechts eene flaauwe schets van de
echte, zuivere; zelfs de schitterende schoonheden des uitspanzels, zyn, op zyn
hoogst, slechts weêrkaatzingen van een' hemelschen glans. Door het verlies der
uiterlyke zinnen wordt ons innerlyk wezen met nieuw leven bezield, en verblydt zich
wel eens in het genot van deszelfs verhevene beschouwing. Ja, dikwerf, wanneer
het zien onze oogen begeeft, is de geest niet meer zoo verstrooid, en volgt, min
gestoord, zyne eigene wetten. Een heimelyk vuur ontwikkelt zich in onzen boezem:
de ziel zou schier wenschen, dit haar somber hulzel te mogen verlaten; de liefde
en het ware schoon, dezen zyn de eenige belangryke voorwerpen harer vuurige
zuchten. Voelt zy hare begeerten van de boeijen der zinlykheid ontslagen, dan doet
zy alle hare wenschen op het hoogste goed uitloopen, en baant zich den weg tot
de bron van eeuwig heil. Zy verheft zich, door de zeeghafte poging van haar blakend
yvervuur, tot de gewesten der verheerlykte geesten. Op hare wyd uitgebreide wieken
zweeft zy in de onverwelkbare schoonheden der hemelsche gewesten: naar niets
hakende, dan om zich met haren goddelyken Maker te vereenigen, werpt zy zich,
vol heilig liefdevuur, in zynen schoot. Dank zy den Allerhoogsten, die, door myne
ziel vry te maken, mynen boezem ontvonkte door den reinen gloed eener hemelsche
vlam! ....
Zie daar de wederwaardigheid, de milde kweekschool der wysheid! Ons ontreinigd
hart moet steeds gelouterd worden in den gloeijenden smeltkroes van rampen en
wederwaardigheden. Het verbryzelend onweder, dat ons treft, verbreekt slechts
onze kluisters: de onstuimige storm wordt vervangen door heldere kalmte; en ons
langduurig lyden bereidt ons in het verschiet een duurzamer heilgenot, enz.’
Veele diergelyke treffende schilderyen zal men in dit Werk vinden. Wy twyffelen
niet of het zal doorgaans behaagen. Alleenlyk is by ons de bedenking wel eens
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opgekomen, of een meer eenvoudige schryftrant niet ruim zo geschikt ware voor
het Leerdicht: of ten minsten de uitweidingen eener leevendige verbeeldinge niet
beter van tyd tot tyd zouden afgebroken worden door bedaarde redenkavelinge, en
den Leezer tyd gegeven om weder eenigzins op den adem te komen, na eene poos
den Dichter in zyne hoogstreevende vlucht gevolgd te hebben. Tusschen het
Leerdicht en den Lierzang dient toch onderscheid te zyn.
Gaarne zouden wy nog meer overneemen, in het byzonder des Dichters
bespiegeling van den rampzaligen staat der ondeugenden in een toekomend leeven,
bl. 344. Maar ons bericht is reeds zo lang geworden, dat wy den Leezer omtrent
deeze en andere byzonderheden tot het Werk zelve moeten wyzen.

Leerredenen op Feest-dagen en andere plechtige Gelegenheden
gehouden door Johann Caspar Lavater, Bedienaar des H.
Euangeliums te Zurich. Uit het Hoogduitsch vertaald, door Cornelis
van der Aa. 3de Stuk. Te Leyden, by J. van Thoir, 1800. In gr. 8vo.
75 bl.
Drie Leerredenen bevat dit derde Stuk, allen op het Paaschfeest gehouden. De
eerste Leerrede voert tot opschrift, naar aanleiding van 2 Kor. XIII:4. Opwekking tot
het Geloof aan de Opstanding van JEZUS CHRISTUS; - de tweede, over den zelfden
text: De zaligheid van een Mensch, die geloofd dat JEZUS leeft; en de derde, over
2 Kor. IV:14. De Opstanding van JEZUS CHRISTUS, als het Pand en Zegel onzer
(*)
Opstanding betoogd. Het voorheen aangemerkte , aangaande LAVATER's leer- en
prediktrant, laat zich ook hier toepassen. Zie hier den aanhef van de eerste Leerrede:
‘Sterven, MYNE WAARDSTE TOEHOORDERS! nog heden wil ik met vreugde sterven,
wanneer ik één mensch overtuigd hebbe, dat Jezus leeft! dat de binnen Jerusalem
voor byna 1800 jaaren, gekruisigde, gestorvene, met eene speer doorstookene,
begraavene en bewaakte Jezus, levendig uit zyn graf verrezen is, en thans eeuwig
door de kracht Gods leeft.

(*)

Zie hier boven, bl. 234.
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Dan heb ik lang genoeg geleeft, wanneer ik slechts in myn leeven maar één éénig
mensch van deeze hoofdwaarheid van den Christen Godsdienst volkomen overtuigd
hebbe! En wanneer ik heden verwaardigd wierd, in uwe hand, ô Barmhartige Vader
in Jesus Christus! een werktuig ter overtuiging van deeze heilvolle waarheid ook
slechts voor één mensch te zyn; zoo was het my aangenaam, hier op deeze plaats
myn sterfbed te vinden, en met eenen vroomen Simeon uit te roepen, Laat nu uw
dienstknecht heenen gaan in vreede, want myne oogen hebben uwe zaligheid
gezien; uw heil verkondigd, en geloofd, het welk gy voor het aangezicht van alle
volkeren bereid had! Dan, wanneer ik één mensch van deeze waarheid overtuigd
had, zoo had ik toch ééne onsterflyke ziele tot haaren God en Vader, tot haare
bestemming, tot de zaligheid van Jesus Christus, terug gebracht! ééne ziele, die
meer waardy heeft dan eene geheele waereld; ééne ziele, voor welke Jezus Christus
gestorven is; ééne ziele van deeze onbedenkelyke waarde, had ik dan tot eene
zaligheid gebracht, welks (welker) verhevenheid door geene woorden, welks (welker)
duuring door geene Eeuwen bereekend kan worden.’ Eenigzins nieuw, immers van
den gewoonen weg afwykende, is de manier, op welke LAVATER de waarheid der
Opstandinge van CHRISTUS tragt te bewyzen; zy bestaat in de enkele voorleezing,
zonder eenige byvoegzels of aanmerkingen, van de verhaalen der Euangelisten
aangaande deeze gebeurtenis, als mede van de getuigenissen van PETRUS en
PAULUS, op dit voorval slaande, in de Handelingen der Apostelen geboekt. LAVATER
zelve schynt van het vreemde deezes betoogtrants een inzigt gehad te hebben,
daar hy, voor het eenigzins ongewoone deezer Leerwyze, aan zyne Toehoorders,
by herhaaling, om verschooning vraagt. Met dat alles, zo vast was hy van de kragt
deezes betoogtrants overtuigd, dat hy schreef: ‘Ik bekenne, en betuige voor God,
dat ik, zelfs, wanneer ik nacht en dag studeerde, wanneer ik geheele weeken achter
den anderen predikte, niet in staat zyn zou, om u beter van de Opstanding van
Jezus te overtuigen, dan door deeze voorleezing der Apostolische en Euangelische
getuigenissen!’ Intusschen zy het ons geoorlofd te twyfelen, of dezulken, welke,
aangaande
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de zekerheid van 's Heilands Verryzenisse, eenige zwaarigheden koesteren, door
de bloote voorleezing van de verhaalen der Euangelieschryveren van dezelve zullen
ontheven worden. Want, hoe zeer wy, met LAVATER, niet weinig belangs stellen in
de ongetooide eenvoudigheid der Euangelische verhaalen, en dezelve aanmerken
als een volledig bewys voor de tydgenooten, meenen wy, egter, dat, ter overtuiginge
van het Ongeloof, in deeze laatere tyden, bykoomende bedenkingen met vrugt
kunnen, en, indien zy doel zullen treffen, moeten worden aangevoerd. Voor 't overige
zullen ook deeze Leerredenen, van dezulken, die in LAVATER'S predikmethode smaak
vinden, met genoegen en tot stigtinge kunnen geleezen worden.

Christelyk Magazyn, of Bydraagen ter bevordering van Christelyke
Verlichting en Euangelische Deugd, naar de behoeften van onzen
tyd. Door een Gezelschap van Protestantsche Leeraaren. Byeen
gezameld door Pieter Beets, Pz., Leeraar der Doopsgezinden te
Westzaandam. 4de Stukjen. Te Hoorn, by J. Breebaart, 1799. In gr.
8vo. 95 bl.
Uit het Voorbericht van den Eerw. P. BEETS, die zich nu als Verzamelaar en Uitgeever
van dit Christelyk Magazyn heeft doen kennen, ontvangen wy de aangenaame
verzekering, dat deze nuttige bydraagen, tot bevordering van Christelyke verlichting
en Euangelische deugd, naar de behoeften van den tegenwoordigen tyd, zullen
voortgezet worden, en men ook nog meer volledigheid en bespoediging der uitgave
mag verwachten.
In dit vierde Stukjen zal men wederom eene aangenaame verscheidenheid van
oordeelkundige aanmerkingen over belangryke onderwerpen aantreffen, allen
ingericht tot verdediging, opklaaring, of uitbreiding der Euangelie-leer, en derzelver
regtschapene beoefening. De Schryvers, die, volgends het Voorbericht, tot
onderscheidene Protestantsche Kerkgenootschappen behooren, wachten zich wel
zorgvuldig van verdere behandeling van geschilstukken, die deze of gene Christenen
nog verdeelen, dan in zooverre men daardoor de gemoederen zou kunnen
vereenigen. Men ziet hier, even als
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(*)

in voorgaande Stukken , overal denzelfden geest van Christelyke behoedzaamheid,
dezelfde lofwaardige bedoelingen en edele grondbeginselen, even zeer verwyderd
van eene loszinnige zucht naar veranderingen en nieuwigheden, als van blinde
verkleefdheid aan oude bepaalingen en verjaarde begrippen, doorstraalen.
Eerst wordt, ten vervolge van eene voorige Verhandeling, in het tweede en derde
Stukjen, over de behoefte van wonderwerken, om ons van den Goddelyken
oorsprong der Leere van Jesus te overtuigen, nog nader gehandeld over de
regtstreeksche oogmerken van Jesus wonderwerken, en waarom hy het geloof in
hem daarby dikwyls eischte. Elk wonderwerk moest den Zaligmaker duidelyk
karakteriseeren, als een redder uit nooden en ellenden, als den verlosser van zonde
en dood, en als den verwerver van waare gelukzaligheid. Daarby werd dikwyls het
geloof in Jesus geëischt van hun, op wier verzoek hy wonderwerken zou verrichten.
Wie zonder dit geloof tot hem kwam, was een huichelaar, die begeerde, dat Jesus
iets zou verrichten, waartoe hy hem niet bekwaam oordeelde. En, door middel van
dit geloof, wierden de menschen ook opgeleid tot het geloove aan Jesus
Messias-waardigheid.
Daarop volgen eenige vrye gedagten over de verborgenheden in den Godsdienst.
Hier wordt 1) de vraag, wat zyn toch verborgenheden? beäntwoord, en de bybelsche
en schoolsche beteekenis wel onderscheiden, en de laatste dus bepaald, dat men
'er zoodanige leeringen door verstaa, waarvan wy ons wel eenig begrip vormen,
doch tevens het hoe der zake niet begrypen kunnen; of liever, zoodanige waarheden,
wier hoedanigheid wel niet uit de rede bewezen kan worden, maar welke even min,
door de rede, als onbestaanbaar kunnen worden verworpen; 2) onderzocht, of
diergelyke verborgenheden redelyk, - of dezelve noodzaaklyk zyn, - en wel byzonder,
of zy noodzaaklyk zyn als een kenmerk eener Godlyke Openbaaring. Het antwoord
is: Verborgenheden zyn niet alleen niet strydig met het denkbeeld van Godlyke
openbaaring, maar zelfs wordt het waarschynlyk, dat 'er verborgenheden in
zoodanige openbaaring plaats hebben; dat de ontdekkingen, daarin

(*)

Zie ons verslag, Letteroef. 1799, bl. 13, 101, 428.
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gedaan, in graaden en trappen onderscheiden zyn: - maar een volstrekt noodzaaklyk
vereischte, en zonder welke geene onmiddelyk Godlyke openbaaring kan plaats
hebben, zyn dezelve geensins. In een nader onderzoek, of waarlyk zoodanige
verborgenheden in de leer van Christus voorhanden zyn, wil de Schryver niet treden,
terwyl die vraag alleen uitlegkundig kan behandeld worden; hy vergenoegt zich met
de aanwyzing van eenige algemeene regels, die men omtrent zoodanige
verborgenheden moet in acht neemen. 1) Men behoort by elke Leer, en vooral by
zoodanige Leeringen, die tot de verborgenheden worden gerekend, zich te bepaalen
by de onderwyzingen der H. Schrift. 2) Men moet zoodanige waarheden, waarvan
wy geen volledig en in alle opzigten overeenkomstig begrip kunnen vormen,
voornaamlyk naarspooren in derzelver betrekkingen, invloeden en uitwerkselen,
zonder het wezen der zaake te willen doorgronden. 3) Elk behoort zorge te dragen,
van geene denkbeelden aangaande de verborgenheden te koesteren of aan te
kweeken, strydig met vastgestaafde geopenbaarde waarheden. 4) In het algemeene
Volksonderwys, en vooral in de onderwyzing der Leere van Jesus, zy men spaarzaam
met verborgenheden. 5) Eindelyk mag men op dit onderwerp toepassen de woorden
van Paulus: Elk zy voor zich zelven ten volle verzekerd; doch gy, wat oordeelt gy
uwen broeder?
In de derde plaats vindt men hier eene leezenswaardige opheldering van Hebr.
IX:15-18, meestal overeenkomstig met het gevoelen van Michaëlis, dat, met eenige
verandering, overgenomen en nader gestaafd wordt.
Hierna volgt de voortzetting der beschouwing van de geschiedenis der eerste
zonde, waarvan wy het eerste gedeelte te voren reeds aangekondigd hebben. Hier
wordt nu, op gelegde gronden, de verklaaring der treurige gevolgen van het
gepleegde misdryf gebouwd. Onder de figuurlyke afbeelding van eene zich
schaamende naaktheid, zal het schuldbezef, de schaamte en de vrees voor straf
te kennen gegeeven worden. Het verhaal van de verschyning der Godheid, van de
aankondiging en uitvoering der verdiende straf, zal eveneens uit de aangenomene
theorie van figuurlyke afbeeldingen moeten verstaan worden. Het komt den Schryver
in 't geheel niet onwaarschynlyk voor, dat hier eenige invloed
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van een hooger weezen heeft plaats gehad, 't welk zich van de aangebodene
gelegenheid bediende, om de eerste menschen te verleiden, hoewel deze hieraan
niet zoo zeer schynen gedacht te hebben: waarom zy ook het uitgesproken vonnis
niet anders dan letterlyk, met betrekking tot de slang, hebben kunnen opvatten. De
Goddelyke bedoeling zal zich echter veel verder uitgestrekt hebben. Het is zoo
geheel vreemd niet te denken, dat Moses, met de mededeeling van dit strafvonnis,
over de slang uitgesproken, het volk aanvankelyk opmerkzaam heeft willen maaken
op dien grooten nazaat van onze eerste ouderen, die, in den volsten nadruk, het
ryk en de magt des boozen vernietigen, zyne werken verbreken, en dus de groote
schade, door deze verleiding aangericht, wederom vergoeden zou.
'Er zyn eindelyk nog eenige Bedenkingen bygevoegd, wegens den doop by
overstorting, zoo als dezelve by de Doopsgezinden gebruikelyk is, in vergelyking
met de indompeling, als mede over verbeteringen in den uitwendigen eeredienst
aan het Opperweezen, en een Brief over de Eeuw der Rede, waarvan wy geen
verder uittreksel kunnen geeven. Alles verdient de aandachtige overweeging van
welmeenende waarheid- en Godsdienstvrienden.

Oordeelkundig Onderzoek van oude en nieuwe Leeringen der
Christelyke Kerk, door G.Ch. Oannabich. Uit het Hoogduitsch. Te
Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1800. In gr. 8vo. 157 bl.
Eene nieuwe pooging, tot verdediging van deze en gene verbeteringen van 't
Christelyk leerstelsel, die men sedert eenigen tyd heeft getracht tot stand te brengen.
Derzelver voorstanders hebben zig reeds meermaalen op de overeenstemming van
oude Godgeleerden, van wier leerwyze men in laatere tyden onvoorzichtig zou
afgegaan zyn, beroepen. De Eerw. CANNABICH heeft ook op zig genomen, om aan
te toonen, dat die van de zoogenaamde rechtzinnige party zoo hevig bestreedene
nieuwe leeringen niet nieuw, maar oud, en ouder zyn, dan de zoogenoemde oude
leeringen van het systeem, en der symbolische boeken. Tot dat einde tracht hy te
bewyzen, dat verscheidene nog steeds aan-
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genomene leeringen noch in de H.S., noch ook by de vroegste Kerkvaders, te vinden
zyn. ‘Myne verhandeling,’ zegt hy, ‘is niet voor eigenlyke geleerden, want dan moest
dezelve dieper geput en grondiger uitgevoerd zyn, maar voor zoodanigen bestemd,
welken geene gelegenheid hebben, over het onderwerp zelven natedenken of
wydloopig nateleezen, en zich tog gaarne een begrip van de bestreedene
geloofsleeringen, en derzelver geschiedenis willen maaken.’ Die eenigzins bekend
zyn met de schriften van de zoogenoemde nieuwe Hervormers, en van derzelver
voornaamste tegenschryvers, zullen hier niet veel, dat niet reeds door anderen
gezegd, en ook meermalen beäntwoord is, aantreffen.
Voor nieuwe Leeringen, die men ten onrechte oud noemt, wil de Schryver
gehouden hebben de Leer der Drieëenigheid, van de Erfzonde, van de
Genoegdoening van Christus, van Rechtvaardigmaaking, van den Doop en het
Avondmaal, zoo als dezen nog steeds in de Luthersche Kerk, volgends derzelver
Symbolische boeken, geleerd worden.
Men kan niet ontkennen, dat het zwakke en onvoldoende van sommige veelal
bygebragte bewyzen, tot staving van eenige kerkelyke leerstellingen, in dit Stukjen
op eene overtuigende wyze aangetoond, en over 't geheel aan styfzinnige
verdedigers van het oude nog al stof tot nadenken gegeeven wordt. Echter had de
Schryver wel wat meer onderscheid mogen maaken tusschen kerkelyke begrippen
en godgeleerde bepaalingen van vastgestelde Leeringen, en tusschen de Leer
zelve, zoo als die door verstandige en gemaatigde voorstanders der oude
rechtzinnigheid uit de Heilige Schrift afgeleid en verklaard wordt. Men zou b.v.
kunnen toestaan, dat zich in God noch toorn, noch eigenlyke verzoening, en nog
minder een lydende Godheid laat denken, en evenwel den dood van Christus, als
een offer voor de zonden, kunnen aanmerken, waardoor een openbaar bewys van
Gods onschendbaare rechtvaardigheid is aan den dag gelegd, waarin de Godheid
het volkomenst genoegen genomen heeft, en waardoor wy de duidelykste
verzekering ontvangen hebben, dat God ons onze zonden, zonder krenking van
zyne rechtvaardigheid, kan en wil vergeeven.
Wy onthouden ons van meer aanmerkingen. De twis-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

412
tende partyen zouden, door hooren en wederhooren, en vooral door eigen bedaard
onderzoek, en onbevooroordeelde naspooring der gewyde Schriften, nader by
elkander kunnen komen. Men dryft, veelal, godsdienstige begrippen tot uitersten.
De waarheid , die doorgaans in 't midden ligt, vordert onpartydige bedachtzaamheid.

Godsdienstige Gesprekken, over het regt gebruik van de Leere
van de Ommagt. - Het oude en nieuwe in de Godsdienstleere. Het onderwys der Kinderen en der Jeugd. - Het regt gebruik van
den Bybel. - Het Zedekundig onderwys. - Den Doop. - Het
Avondmaal. Geschikt voor den gemeenen man in de Hervormde
Kerk. Te Amsterdam, by A.B. Saakes, 1800. In gr. 8vo. 197 bl.
Deze Godsdienstige Gesprekken zyn, mogelyk, van denzelfden achtingwaardigen
Schryver, die reeds meer dan ééne pooging heeft in 't werk gesteld, om zyne
Kerkgenooten van verscheidene verkeerde en overdreevene begrippen, omtrent
de Leer der Gereformeerde Kerk, te rug te brengen, en hun eene betere leerwyze,
meer geschikt naar de meerdere beschaaving en aanmerkelyke vorderingen van
den tegenwoordigen tyd, smaakelyk te maaken. Wy hebben althans tusschen den
Schryver der Gedachten over het Predikampt in de Gereformeerde Kerk, over eenige
Volksbegrippen in de Gereformeerde Kerk, en van een Stukjen, ten titel hebbende,
Het Avondmaal van Jesus eenvoudig gemaakt, en eenige anderen, en den Opsteller
dezer Godsdienstige Gesprekken, en de geheele schryfwyze over de daarin
behandelde onderwerpen, zoo veel overeenkomst gevonden, dat men al ligt op dat
vermoeden moet vallen. Wat daarvan zy, het ware gewis allerwenschelykst, dat
veelen van dien stand, waarvoor dit onderricht geschikt is, hetzelve in handen
namen, en onbevooröordeeld nadachten over de belangryke onderwerpen, die
daarin, met zooveel duidelykheid en gepasten ernst, voorgedraagen worden, dat
men waarlyk wel zeer styfzinnig, en, van al wat tot verbetering van aangenomen
begrippen dienen kan, ten eene-
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maal afkeerig moet weezen, om 'er niet door overtuigd, en tot eene andere leiding
van gedachten overgehaald te worden.

Theophilus, of het Christendom.
La nature est muette, on l'interroge en vain,
On a besoin d'un Dieu qui parle au genre humain,
Il n'appartient, qu'a lui d'expliquer son ouvrage,
De consoler le foible, et d'éclairer le fage.

Te Amsteldam, by F. Drayer, 1800. In gr. 8vo. 38 bl.
Theophilus had, in een kort voorbericht, wel iets van het doel van dit geschryf mogen
laaten voorafgaan. Het bevat eene zonderlinge, dikwyls duistere samenspraak,
tusschen Theophilus en Philetas, over deze en gene, naar het inzien van Theophilus,
allergewigtigste leeringen, van de verduistering van het verstand, de onmacht van
den wil, de algemeenheid van dien elendigen staat, en deszelfs oorsprong van de
geboorte af, en anderen, waaromtrent het Christendom alleen ons de regte opklaaring
zal geeven. Men vindt hier nu en dan aanhaalingen en vergelykingen van heidensche
Schryvers, die de menschen, uit onkunde, desaangaande een zeer verkeerd en
gebrekkig onderricht zullen gegeeven hebben, en voorts oplossingen, of althans
beäntwoordingen van ingebragte tegenbedenkingen, die niets nieuws behelzen.
Het leezen van dit Stukjen kan zyne nuttigheid hebben voor hun, die zich gemakkelyk
laaten overtuigen, en in zoodanige schryfwyze, zonder merkbaar plan of orde,
genoegen neemen. Maar soms is eene al te oppervlakkige behandeling van zaaken,
die niet zoo algemeen erkend, en ook uit verschillende oogpunten kunnen beschouwd
worden, meer geschikt, om de vastigheid der overtuiging te verhinderen, dan wel
te bevorderen.
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Pharmacologiae Universae Pars II, quam in usus Auditorum
suorum concinnaverat F.J. Voltelen, dum in vivis esset Med.
Doctor, Med. & Chemiae in Academia, quae Leydae est, Professor
Ordinarius, &c. Dat is. Algemeene handleiding tot kennis der
Geneesmiddelen. 2de Stuk. Door wylen den Leydschen
Hoogleeraar F.J. Voltelen, ten dienste zyner Toehoorderen
opgesteld. Te Leyden, by J. van Thoir. In gr. 8vo. 410 bl.
Met byzonder genoegen hebben wy ook dit tweede Stuk der Algemeene
Pharmacologie, van wylen den beroemden Hoogleeraar VOLTELEN, geleezen. Gelyk
het voorige Stuk bevat hetzelve een ongemeenen schat van beleezenheid en
ondervinding: terwyl men ons hoope geeft, dat ook eerlang, door het uitgeven van
het derde gedeelte, dit voortreflyk Werk geheel zal worden voltooid.
In dit Stuk worden de vier volgende klassen van Geneesmiddelen behandeld. De
Bittere en Bitterachtige; de Speceryachtige en Balsemachtige; de Scherpe en
Brandende; en eindelyk de Bittere en Scherpe Braaken Purgeermiddelen. Om onze
Leezers een denkbeeld te geven, aangaande de wyze, hoe de verschillende artikelen,
die hier voorkomen, zyn afgehandeld, en hun teffens eenige nuttige en
leezenswaardige plaatzen uit dit Werk onder het oog te brengen, zullen wy hier
eenige dier waarneemingen en berichten van den Schryver, vertaald, mededeelen,
op welke onze aandagt onder het leezen voornaamelyk is gevallen.
Het is eene bekende zaak, dat de Geneesheeren het in 't geheel niet eens zyn,
over den aard der Campher; dewyl zommigen haar voor een verkoelend, anderen
voor een verhittend middel houden. Alles wat hieromtrent door verscheidene
Schryvers is te berde gebragt, stelt de Heer VOLTELEN ons voor in een kort bestek,
en laat daarop zyne beslissing, die ons zeer gegrond voorkomt, aldus volgen:
‘De volgende redenen (zegt hy, bl. 140,) schynen te betoogen, dat de Campher
onder de verhittende en opwekkende middelen moet worden geplaatst.
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o
1 . De vlugge, geestige en brandbaare beginzelen, uit welke zy is zamengesteld.
Alles, immers, wat van een vluggen aard is, werkt als een prikkelend middel.
o De overeenkomst met de speceryachtige olien, met welke zy in de planten
2 .
zamenwoont, en wier voornaamste kragt zy schynt uit te maaken.
o Het doorgaand gevoel van vermeerdering van hette, 't geen zy, ingenomen,
3 .
of van buiten aangebragt, veroorzaakt, niettegenstaande het byzonder
[bedriegelyk] gevoel van verkoeling, 't geen zy, in eene kleine hoeveelheid
aangewend, veroorzaakt.
o De uitwerkzels, door haar, in gevoelige en volzappige lichaamen, op een
4 .
onvoorzichtig en ontydig gebruik, te wege gebragt, volgens de menigvuldige
waarneemingen der Geneesheeren. Hoedanige zyn; vermeerdering van hette
en van snelheid in de rondloopende vochten; ophoopingen van bloed, vooral
in het hoofd; hoofdpyn; duizeligheid; slaapzucht; ylhoofdigheid; stuipen;
misselykheid; benaauwdheid; bloedstortingen; hyfsterische toevallen;
miskraamen; een vermeerderde kraamvloed, enz. zie Alexander, enz. en
Quarin; welke laatste meermaalen, door eene groote gift van Campher, heeft
zien te wege gebragt een zeer snellen pols, uitpuilende ontstookene oogen,
stuipen, en eene doodelyke raaskoorts.
o De vermeerdering van kragten der Campher, door haare vereeniging met
5 .
vlugge geestryke middelen: terwyl de laatstgemelde, met Campher vereenigd,
wederkeeriglyk werkzaamer worden. Maar daarentegen de vermindering van
het vermogen der Campher, door haare vereeniging met temperende middelen.
Ten bewyze van het eerste verstrekken de waarneemingen van Hoffman,
benevens de vermeerderde werking van Wyngeest, wanneer daar Campher
in ontbonden is: terwyl de waarheid van het laatste blykt, uit de vereeniging
met Salpeter, door welke het vermogen der Campher verzagt wordt.’

Zeer belangryk vinden wy 's Hoogleeraars waarneemingen, aangaande het gebruik
der wortel van Arnica of Wolverley, vooral in kwaadaardige buikvloeijingen en
roode-loopen.
‘Collin (zegt de Schryver, bl. 222,) heeft het eerst geleerd, dat, door middel van
deezen wortel, de stoffe der roode loop wordt te onder gebragt, verzacht en veran-
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derd in een goedaardig vogt, 't welk geen kwaad meer doet; 't geen, zo het niet,
door een alle vertrouwen waardig man, wierd verzekerd, wel naar een Kwakzalvers
praatje zou gelyken. Volgens myne herhaalde ondervinding kan ik als volkomen
waar verzekeren, dat de kragt der Arnica onbedenkelyk groot is, tot het stuiten van
een geweldigen doorloop, die uit rottige of andere scherpe stoffen zyn oorsprong
neemt. In den rooden loop, die, geduurende den Herfst van het jaar 1780, op het
platte land, rondsom Utrecht, geweldig woedde, en welks behandeling my op
openbaar gezag was aanbevolen, heb ik de heilzaamste uitwerkzels, door het
gebruik van deezen wortel, mogen ondervinden; hoewel ik echter, daar ik het noodig
oordeelde, ontlastende middelen liet voorafgaan. Intusschen moet ik ook bekennen,
dat zomwylen door dit middel geene hulp wierd aangebragt.’ [denkelyk wegens
reeds aanwezende beginzels van versterving.]
‘Zonderling is het, hoe schielyk de dunne bloedige afgang, door het gebruiken
van dit middel, meestentyds pleeg verdikt en gestuit te worden.
Naderhand heb ik meermaalen van dit middel gebruik gemaakt, toen, in dit zelfde
jaar, zich een roodeloopaardige afgang, als een toeval, pleeg te voegen by allerhande
koortzen, en ook zelfs by andere zeer verschillende ziekten, welke ook zeer spoedig
door dit middel wierd gestuit.
Voorts gebeurt het ook, dat, in kwaadaardige ziekten, een overvloedige buikloop
de kragten der Lyders uitput, en de voorgeschreevene braakmiddelen, zo wel als
versterkende middelen, ten spoedigsten door den afgang doet ontlasten; het zy
zulks voortkome uit eene rottige smetstof, welke de darmen boven maate prikkelt;
het zy dat zulks alleen een gevolg is van eene bovenmaatige zwakheid. In dergelyke
gevallen is de Arnica het beste van alle hulpmiddelen, die voorgeschreeven kunnen
worden.’ enz. - Men schryft deezen wortel best voor in poeder, van een half tot eene
geheele drachma, alle uuren, of om het anderhalve uur, in te neemen. Hy verwekt
eene geringe misselykheid, doch werkt anderzins zeer zacht.
Zeer uitvoerig handelt onze Schryver over de Geoffraea Surinamensis. Hy houdt
deezen bast voor het beste der wormafdryvende middelen, en verzekert, dat
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verschillende wormzoorten, en vooral ronde wormen, na dat alle andere
wormafdryvende middelen te vergeefsch waren voorgeschreeven, door de werking
van dit middel, in grooten getale, levendig zyn uitgedreeven: terwyl het ook wel eens
voldoende is bevonden tegen den Lintworm. In andere gevallen, in welke men, uit
een zamenloop van toevallen, de aanwezendheid van wormen vermoedde, bragt
het dit ongedierte wel niet te voorschyn, maar deed daarentegen de Lyders, die
men meende dat aan wormen zukkelden, herstellen, door het ontlasten van eene
ongelooflyke menigte van scherpe slymen. Ook gebeurde het wel in tegendeel, dat
eene sleepende ziekte, waar van men de waare oorzaak niet kon uitvinden, door
dit middel genas, na dat het de ontlasting bezorgd had van een groot kluwen wormen,
als ingeweeven in een nest van allertaaiste slym.
Daarenboven bespeurde de Heer VOLTELEN nog, dat deeze wortel eene zeer
groote waterafdryvende kragt bezat, zodanig zelfs, dat het niet alleen eene zeer
ruime pisloozing bezorgde, maar zelfs een gevoel van prikkeling in den hals der
blaas verwekte. Dit bragt hem op den weg, om de kragten van dit middel te
beproeven in veelerleye sleepende ziekten, die hun oorsprong namen uit een
toevloed van taaije en waterachtige stoffen en verstoppingen van die klasse. Het
gelukte hem hier door ook dikwyls, verschillende waterzuchten, zwaare hoesten,
kortademigheid, 't slymgraveel, en veelerhande andere ziekten, die uit zodanige
bronnen voortvloeijen, voorspoedig te geneezen.
De Hoogleeraar eindigt dit stuk, met de beschryving van den aard en de werking
der Gittegom. Niettegenstaande dit middel over het algemeen zeer geweldig is, en
daarom doorgaans, wanneer het alleen gebruikt wordt, in eene kleine gifte wordt
voorgeschreeven, zo schynt het echter zomwylen in eene groote maate gebruikt te
kunnen worden, zonder nadeel, inzonderheid tot het uitdryven van den Lintworm.
Werlhof gaf dit middel, ten dien einde, zonder onderscheid van sexe, tot twintig
greinen; en zo de worm daar door niet ten eersten wierd uitgedreeven, herhaalde
hy die gifte ten volgenden dage, en zelfs nog wel eens op den derden dag. By deeze
gelegenheid deelt de Hoogleeraar de beschryving van het geheim van Clossius
mede, 't geen dikwyls met goed gevolg, tegen dit ongemak,
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gebruikt is, en 't welk ook voornaamelyk werkt, door eene ongewoone hoeveelheid
van dit geweldig middel; bestaande hetzelve uit de drie volgende voorschriften:
o

1 . ℞ Mercur. Dulc.
Lapid. Caner. ā ā gr. X.
Pulv. Bezoard. Stahlii gr. V.
M.F. Pulv.
o

2 . ℞ Ol. Amygd. Dulc.
Syr. Flor. Persic. ā ā Ʒvj.
M.F. Linctus.
o

3 . ℞ Gummi Guttae gr. XXXVI.
Herb. Card. bened.
Pulv. Marchion ā ā gr. XX.
Rad. Angelic gr. X.
M.F. Pulv. aequal. No. iij.
Hy maakt een begin met het poeder No. 1, 't geen 's avonds ten negen uuren
wordt ingenomen; twee uuren laater, dat is ten elf uuren, neemt de Zieke de likking
No. 2; en ten volgenden dage, 's morgens ten zeven uuren, neemt hy het eerste
poeder van No. 3. Zo de worm hierdoor niet ras wordt uitgedreeven, neemt hy eene
tweede gifte ten negen uuren, en zo zulks nog niet voldoende is, neemt hy zelfs het
laatste poeder, ten half elf uuren voor den middag. Het komt ons intusschen voor,
dat dit middel niet zeer geschikt is voor schraale en gevoelige gestellen.

Beschryving van het Fachinger Mineraal-Water en deszelfs
heilzaame werkingen, door M.G. Thilenius, Doctor in de
Geneeskunde, Lid der Keurmaintzische Academie der
Weetenschappen, enz. Benevens eene Verhandeling over de
gemaklyke en min kostbaare zamenstelling van het Loogzoutig
Luchtzuur Water, (aqua mephitica alcalina) door middel van het
Fachinger Water, van A. van Stipriaan Luiscius, Med. Doct. & Chem.
Lect. te Delft. Te Amsterdam, by de Erven Sligtenhorst en P. van
Rees, 1800. In gr. 8vo. 23 bl.
Oder de tot hier toe, in hunne heilzaame werkingen, nog niet algemeen genoeg
bekende Minerale Wate-
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ren, verdient het zogenoemde Fachinger Water eene aanmerkelyke plaats. De Heer
THILENIUS bewyst, dat hetzelve is een Alcalisch Mineraal Water, 't geen teffens eene
buitengewoon groote hoeveelheid van Luchtzuur bevat, waar door het zeer
aanmerkelyke pisdryvende, laxeerende en verstoppingen oplossende eigenschappen
bekomt, die het van een zeer algemeen gebruik maaken in een groot aantal van
verschillende kwaalen, gelyk nader in dit Werkje wordt aangeweezen. In het
byvoegzel op het bericht van THILENIUS, bewyst de Heer LUISCIUS, dat men van dit
Water een heerlyk gebruik kan maaken, om hetzelve, in de plaats van het gewoone
Loogzoutig Luchtzuur Water, te doen dienen, door in dit Water eene zekere
hoeveelheid van Loogzout te doen smelten, 't geen voorheen met Luchtzuur
verzadigd is.
Van wegen de kleinheid van dit nuttig Stukje, waar van zich voorzeker een ieder,
die hier in belang stelt, zal voorzien, zullen wy 't hier by laaten berusten.

De Aloude Staat en Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden,
door E.M. Engelberts. IVde en laatste Deel. Te Amsterdam, by J.
Allart, 1799. In gr. 8vo. 469 bl.
Tot onze Letteroefeningen voor den Jaare 1791, bl. 438, moeten wy te rug slaan,
om het verslag van het Derde Deel des opgemelden Werks te vinden, toen in den
voorgaanden jaare in 't licht gezonden. Nimmer behoorde de Eerw. ENGELBERTS
onder de Schryvers gerangschikt te worden, wier Werken, door derzelver kort
opeenvolgende uitgave, verbaasden; meerder spoeds heeft men zelden, zo immer,
van klimmende jaaren te wagten: en dit bovenmaatig lang verwyl deedt ons te
meermaalen, de drie voorgaande Deelen, in onze Boekenkas, de Vaderlandsche
Geschiedenissen betreffende, ziende, aan de voltooijing wanhoopen. Gelukkig
vinden wy deeze onaangenaame gedagten ongegrond, en zien met genoegen dit
belangryk Werk voltooid.
In het Voorberigt geeft de Schryver de reden van deeze Vertraaging op. By het
verneemen van dezelve konden wy niet nalaaten ons te verwonderen, dat hy
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nog zo weinig verre gevorderd was, althans in het vervaardigen voor de Drukpersse,
(want zeker is een en ander gedeelte deezes Deels, wat het opstellen betreft, van
eene vroegere dagtekening,) toen het Engelsch en Russisch Krygsgeweld het oude
Noord-Holland bestormde, en de Stad Hoorn, voor eene wyl, vermeesterde. Eene
omstandigheid, die, met andere daar by komende, vertraaging aan de Uitgave
toebragt, en oorzaak was van eene veel grooter menigte Drukfeilen, dan men anders
in een Werk van die aangelegenheid aantreft, en waarvan de Schryver een breede
lyst, met wederzin, ter hand stelt; waarby wy, op verzoek van zyn Eerw., nog de
volgende voegen, die in het Derde Deel, bl. 388, reg. 1, voorkomt; alwaar staat, in
het VYFhonderd-, moet weezen, ZEVENhonderd-vyf-en-dertigste Jaar.
Wy zullen niet herhaalen, wat wy voorheen, tot welverdienden lof deezes Werks,
gezegd hebben; een lof, dien het tegenwoordig Deel niet min dan de voorgaande
verdient, en zo veel te meer, daar de Eerw. ENGELBERTS in verscheide opzigten
toont zyn eigen Verbeteraar te weezen. ‘De Leezer,’ schryft hy, ‘zal zich niet moeten
bevreemden, wanneer hy by eenen Schryver van gevorderden ouderdom, waar in
het geheugen van tyd tot tyd vermindert, in een Werk, dat zo lang onder weg geweest
is, eene enkele herhaaling aantreft, veel min, wanneer hy eene zaak, die bedenkelyk
is, op eene andere wyze vindt voorgesteld. Men leert toch by den dag. Zo zal hy
van den aandrang tot het Huwelyk van AUGUSTUS, waar van in het laatste van het
voorgaande Deel gesproken was, een nader en breeder verslag vinden in 't voorste
van dit Deel. Dan deeze zaak, die altoos by my van het grootste belang gerekend
is, kon wel eene nadere herinnering veelen. Het duister stuk van den Tempel van
TANFANA vindt gy ook hier in een ander licht geplaatst.’
In voorgaande Deelen, als mede in het tegenwoordige, komen zeer veele
uitgebreide Inlassingen van Romeinsche Gebeurtenissen, waaromtrent de Schryver
niet weet, of hy verschooninge moet vraagen. In de daad, ze zyn ons zomwylen,
hoe schoon en ophelderend ook, voor den aart des Werks te lang voorgekomen:
men verliest de Batavieren te zeer uit het ooge; men denkt 'er niet om, als men, by
voorbeeld, het schoon uitge-
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werkt Characterbeeld van AUGUSTUS gemaald vindt. Te meermaalen ook maakt hy
in den loop der Zamenspraaken, als de uitweiding wat breed wordt, des eene
verschooning. Over 't algemeen zegt hy 'er dit van in zyn Voorberigt: ‘Ik heb daar
door, even als TACITUS, de zeden der oude Germaanen te meer doen afsteeken;
de tydvakken, waar in niets of weinig van de Batavieren te zeggen was, aangevuld;
door verandering van stof de leeslust zoeken op te wekken, en egter niet verzuimd,
alles van de Batavieren te vermelden, wat de aantekening waardig was.’
Over gemis van dit laatste zal geen Leezer van eenige kunde klaagen, schoon
hy liever by de Batavieren bepaalder zou hebben willen blyven. Gaarne hebben wy
daarom vertoefd by de Drie-en-twintigste Zamenspraak, welke den Schryver
ongelooflyk veel moeite en nazoeken gekost heeft. Eene aangewende moeite,
waaromtrent hy verklaart te dugten, ‘dat dezelve by veele Leezers, welke op
Vaderlandsche Oudheden als eene dorre liefhebbery nederzien, weinig genoegen
baaren zal, en oorzaak is, dat myn Aloude Staat, zo veel ik weet, minder geleezen
is, dan myne Bespiegelingen, een Werk van vroeger jaaren en minder belang: men
wil ongaarn een boek leezen, dat inspanning vordert.’ Wy laaten deeze waardeering
van eigen Werk voor 's Schryvers rekening, hoewel zeker de bevallige Schoonheden
der Natuur, in de Jaarsaisoenen, zeer eigenaartig veel meer en algemeener moeten
uitlokken, dan de Oudheden met den roest des tyds overtoogen.
De Hoofdinhoud van deeze Zamenspraak, by ons verre de belangrykste, en meest
beantwoordende aan den Tytel, vinden wy dus opgegeeven: ‘De Romeinen brengen
zeer groote veranderingen in deeze Gewesten te wege. Hunne uitgestrekte
heerschappy en onophoudelyke veroveringen hebben zo wel haar nut als nadeel
toegebragt, door de bestuuring der Voorzienigheid. Of de landbouw, koophandel,
scheepvaart, visscheryen en handwerken, hier aan haare verbetering of eerste
grondlegging niet te danken hebben? DRUSUS en GERMANICUS met zyne AGRIPPINA
hebben hier het meest toe gedaan. Verscheide Burgten en andere Gebouwen van
tyd tot tyd gestigt. Overblyfzels van eenige oude gebouwen te Domburg, Brittenburg,
Voorburg, Roomburg, Alphen, Wiltenburg, Nymegen en andere plaat-
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zen. Oudheden en Gedenkpenningen daar van tyd tot tyd gevonden. Byzonderheden
van het Huis te Britten, en het Praetorium van Agrippina. Het Herba Brittannica
nagespoord en beschreeven. Romeinsche Schoolen. In hoe verre dit invloed op de
Zeden en Godsdienst der Batavieren gehad heeft.’
Te veel overneemenswaardigs vinden wy hier, om 'er mede te beginnen: alleen
willen wy onze Leezers niet onkundig laaten, dat de Eerw. ENGELBERTS zich den
arbeid van den geleerden CANNEGIETER, uit onuitgegeeven Brieven, ten nutte
gemaakt, en daardoor de Reiskaarten van PEUTINGER, waarvan 'er eene afbeelding
bygevoegd is, veel ophelderings bygezet heeft, en op het geleide daarvan de oude
Overblyfzels toelicht. Iets plaatzen wy, in 't algemeen, van die oude Gebouwen, wat
derzelver stoffe en maakzel betreft; doch alles by verkorting.
‘De Romeinen waren de Architecten, de metzelaars en timmerlui. Zy voerden
hunne konstenaars en handwerkslieden niet te vergeefsch met zich. - De
Romeinsche Krygsknegten waren, met behulp van zulken, die tot den legertros
behoorden, de eerste Steenbakkers. De Soldaaten waren veeltyds gewoon, by het
vormen van de steenen, die zy vervaardigden, de merken van hunne Legioenen,
waar toe zy behoorden, en de landen, waar in zy guarnizoen hielden, in te drukken
en te bakken, en van die steenen zyn 'er, niettegenstaande de langheid van tyd,
nog verscheide overgebleeven. De stoffen hadden zy toen in dezelfde gronden en
dezelfde rivieren, welke nu nog de kley voor onze steen- en pannebakkeryen
opleveren en toen eerst ontgind wierden. Tot het oprigten van ovens, en het gereed
maaken van steenen, wordt weinig omslag vereischt. Men weet zich hier mee in
Overyssel, en elders, zeer schielyk en met kleine moeite een genoegzaamen
voorraad aan te schaffen, als men die tot bouwen noodig heeft. Gehouwe steenen
konden de Romeinen uit Braband en het land der Tubanten aanvoeren, zo zy die
begeerden. Maar zy hadden die minder noodig, niet alleen, om dat hunne gebouwen
meer tot noodzaaklykheid, dan tot pragt waren, maar om dat ons land toen eene
groote menigte van Duif- of Tufsteen opgeleverd heeft, het geen men uit overoude
gebouwen en gedenktekenen, welke daar van gemaakt zyn, kan besluiten.’
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Op de aanmerking dat de Romeinsche Krygsknegt veel ledigen tyd moet gehad
hebben, hooren wy dit antwoord: ‘Dat hadden zy niet, en dit hebben onze
Krygslieden, wanneer zy in bezetting liggen, veel te veel. De Romeinen waren daar
door aan den arbeid en fatigues gewoon, onze Krygslieden raaken schielyk afgemat
en ziek, om dat zy 'er niet aan gewoon zyn, wanneer men hen sterk moet aanzetten.
Zy hadden daarenboven geen reden, gelyk onze arbeidslui, om het werk te rekken,
en konden 'er vaardig mee voortgaan. Behalven dat zy hunne steenen veel grooter
maakten, hadden zy de gewoonte, by het ophaalen van zwaare muuren, dezelve
aan de binnen- en buitenzyden wel gelyk te maaken; maar tusschen beiden smeeten
zy allerlei steenbrokken, flinten, schulpen, enz. schikten die een weinig, en gooten
de holligheden vol met ongebluschte kalk, welke het binnenste en buitenste
aaneensmolt, en 'er zulk een vast lichaam van maakte, dat het als in een steen
scheen veranderd te zyn.’
Wegens de veelvuldigheid van Duifsteen in ons Land, geeft ENGELBERTS, op het
spoor van PALUDANUS, beligt; en wordt, door alles wat daaromtrent reeds aangemerkt
is, ‘versterkt in het denkbeeld, dat onze kusten zich tot de bank Breeveertien in de
Noordzee hebben uitgestrekt. Het was ondertusschen wel der moeite waard,
hieromtrent nadere naspooringen te doen, en ook die van de Heeren ST. SIMON en
PALUDANUS verder voort te zetten; al weet men nog niet, door wie die muuren of
wegen aangelegd zyn.’
Opmerkelyk kwam ons het slot eener aantekening, de HUNNESCHANSSEN
betreffende, voor. Men weet hoe zeer des getwist is; het van 't zyne verschillend
gevoelen uit CANNEGIETER'S onuitgegeevene Brieven opgegeeven hebbende, vervolgt
de Schryver: ‘Dan hoe kunnen de naamen met den tyd veranderen! CANNEGIETER
schryft zelfs in den laatsten Brief: “Zouden die schanssen ook tegen de Hunnen,
door de Inwooners, opgeworpen zyn, en dus zoo veel als Hudeschanssen
betekenen.”’ Geheime bergplaatzen worden ‘in het Graafschap Zutphen Huden
genaamd. Een Hospes daaromtrend kende den naam van Hunneschans niet; maar
by de Boeren werd het Geburgte genaamd;’ - 't geen wel strookt met het slot eener
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voorheen aangetoogene plaats uit een dier Brieven van CANNEGIETER, waar deeze,
de uitgestrektheid van de Hunneschans by Harderwyk, in de woeste heide, midden
op de Veluwe, opgegeeven hebbende, laat volgen: ‘In deeze ruimte konden niet
veel Hunnen, maar misschien hebben zy daar hunne Vrouwen, Kinderen en Bagage
bewaard.’
Zeer breed is onze Schryver over Nymegen en de Oudheden daar gevonden, en
byzonder over het Valkenhof. Op de aanmerking, hoe jammer is het, dat men in
deezen tyd heeft kunnen besluiten om het te sloopen! gaat hy voort: ‘Van het oudste,
dat men den Romeinen toeschryft, want het andere is waarschynlyk niet ouder dan
de tyd van CAREL DE GROOTE, is nog iets staande gebleeven; maar voor 't overige
schynt in deeze dagen de oude gebouwen een algemeene ondergang aangekondigd,
dat waarlyk te besammeren is, wat hier van ook de oorzaak mag zyn. De
gedenkstukken der oudheid dienden toch aan geen klein en kortduurend voordeel
opgeofferd; zy hinderen niemand, al wil men ze als gedenktekenen van
overheersching aanmerken. Zy geeven eene grootsheid aan het landschap, en de
eenigste gelegenheid op onzen vlakken bodem voor den Schilder, om het anticque
in zyne tafereelen te brengen. - Het eenvoudig Drenthe handelde beter, wanneer
het de laage, de eenzelvige Hunnebedden als oude Heiligdommen wilde
geëerbiedigd hebben.’
Naa een verslag van de daar gevondene Oudheden, en hoe men met dezelve
gehandeld hebbe, van de veelvuldige verzuimenissen deswegen, komt hy, als een
Oudheidsminnaar, weder tot het sloopen van het Valkenhof, en beantwoordt de
vraag, hoe men daar toe heeft kunnen besluiten? in deezer voege. - ‘'Er heerscht
somtyds een geest van verwoesting van al wat oud, grootsch en aanzienlyk is: of
dit zoo zyn moet, om de aarde niet met zaaken van die natuur te overlaaden, en
plaats voor nieuwe in te ruimen, laat ik daar. Die geest heeft ten minsten in Frankryk
(*)
geheerscht, waar de Hunnen van deezen tyd , maar

(*)

‘Het spreekt van zelfs, dat ik hier door het gemeen verstaa, dat overal, vooral in de Steden,
zich zelfs gelyk - gezind is tot plunderen en vernielen, schoon het veel scheelt, of het door
deszelfs leiders wordt aangehitst of tegengehouden.’
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in hun eigen land, al wat ter gedagtenis strekte van Adelyke en Vorstlyke
overheersching in veele fraaije gebouwen - schoone gedenkstukken en
beeldhouwwerken, zoo veel mogelyk, heeft uitgeroeid. Of hier heimlyk dit beginzel
werkte, weet ik niet, 'er was ten minsten geene noodzaake toe in een land, waar in
men, door binnenlandsche en buitenlandsche krygen, meer dan te veel van de
gedenkstukken der oudheid beroofd is. Men gebruikte een ander voorwendzel; ik
zal het u mededeelen. Het Fransch geschut had onder anderen den Burg of het
Valkenhof beschadigd: men gaf voor, dat de sommen, welke tot herstelling vereischt
wierden, de Domeinkas te veel zouden ontblooten; daarentegen kon dezelve
merkelyk aangevuld worden, wanneer men dit gevaarte sloopte, en de onmeetlyke
hoeveelheid van Duifsteen tot geld maakte. - Indien Gelderland, zoo wel als het
gedrukte Holland, in verpligting was geweest terstond eene buitengewoone heffing
te doen, had men eenigen schyn; maar dit was, zo veel ik weet, toen het geval niet
in een land, dat zoo weinig, in vergelyking van het laatste, bezwaard was. Dan dit
lokaas was te sterk. Een dubbel voordeel, in gevalle van verkoop, besliste terstond,
en het vonnis van eeuwige vernietiging wierd met meerderheid van stemmen geveld,
niettegenstaande het billyk protest van de Stad Nymegen - van het Ryk en tusschen
Maas en Waal. Maar wat kon dit protest, helpen, daar baatzugt, en misschien ook
afgunst, dat Nymegen met zulk een onvergelyklyk stuk van oudheid prykte, tegen
hen instemden. Het kon niet meer gelden dan negentigduizend en vierhonderd
guldens. Het Kwartier van Zutphen, dat zich, met anderen, waarschynlyk tonnen
gouds had voorgesteld, wilde in den toeslag niet besluiten. De afgevaardigden van
de Stad en het Ryk van Nymegen met de hunnen wilden 'er in komen, indien de
zogenaamde Reuzentoren, waar men de merken van de Ryks- en Land-dagen,
door de Frankische Koningen en Keizeren daar
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gehouden, nog duidelyk zien kon, en de twee Romeinsche Kapellen met de hofpoort,
voor welke de lyfstraffen gewoonlyk wierden uitgeoefend, en de schilderagtige ruïnen
der ringmuuren, die geen onderhoud behoefden, voor de beminnaars van
Vaderlandsche Oudheden en van de tekenkunst, in hun geheel en buiten den toeslag
mogten blyven. Het Kwartier van Veluwe, waar van Arnhem de hoofdstad is, de
mededingster van Nymegen, gelyk doorgaans twee naast by elkander liggende
Steden, was dit te veel afgestaan, en kon alleen besluiten tot het terrein, en één of
zo mogelyk twee der Romeinsche Kapellen, en dit werd gevolgd, en in Herfstmaand
van 1797 was het werk, tot oneer van die het zoo ver gebragt hadden, afgedaan.
De tyd, welken zy hier aan hebben doorgebragt, en de handen, die 'er na den toeslag
by aanhoudenheid aan werkten, van honderd tot honderd - vyftig man, bewyzen,
dat hier in de daad eene onmeetlyke massa van Duifsteen voorhanden was, en dit
gebouw zulk eene vastheid had, dat het nog eeuwen lang den tyd had kunnen
verduuren. Zoo behoudt de Stad nog de twee Heidensche Kapellen, zoo als zy
doorgaans genoemd worden, en het Terrein tot een wandelplaats.’
Veelmaalen ontmoet onze Vaderlandsche Schryver gelegenheid om een blik op
den tegenwoordigen tyd te slaan, niet altoos zo ongunstig als in het opgemelde
geval; by voorbeeld, van het aanleggen der Dyken en het graaven van Kanaalen
door DRUSUS spreekende, schryft hy het tegenhouden daarvan toe aan het opzien
tegen de kosten, en veelal het eigenbelang van Steden en Gewesten, ja zelfs van
byzondere Persoonen; en laat 'er op volgen: ‘Wanneer de Eenheid en
Onverdeelbaarheid van onze Gewesten eens in werking gebragt, en alle byzonder
belang, dat het algemeene welzyn van het Vaderland nadeelig is, den bodem
ingeslaagen wordt: - wanneer eene heilzaame en algemeene vrede ons gelegenheid
geeft aan het herstel van onze zaaken te denken, dan zal dit een der eerste
(*)
voorwerpen van onze overweeging moeten zyn . In-

(*)

‘Ik schreef dit in 1797, en by het afdrukken van dit blad verneem ik met blydschap, dat jaarlyks
een aanzienlyke som daar toe zal afgezonderd worden.’
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dien maar dezelfde gebreken van onnutte Geldspillingen en ontydige bezuiniging
niet voortduuren.’
De Eerw. ENGELBERTS besteedt de laatste of Vieren - twintigste Zamenspraak,
ten slotte, aan een verhaal van de lotgevallen van GERMANICUS en AGRIPPINA, aan
welken wy zo groote verbeteringen van ons Land te danken hebben.
Dit Deel is, behalven de gemelde Reiskaart, met eene en andere fraaije afbeelding,
zo van oudheden, als anderzins, opgecierd, en met een algemeen Register voorzien.

Iets, over het herstel der Wisselbank van Amsterdam, door A.
Gallas, Med. Doct. Te Amsterdam, by J.R. Poster, 1800. In gr. 8vo.
32 bl.
Een ouden Patient neemt de Med. Doct. hier onder handen. Hy beschryft de kwaal,
waaraan dezelve lang zukkelde, en wyst de oorzaaken aan, die, zints eenigen tyd,
ontdekt zyn; spreekt van de bekende middelen, tot herstel voorgeschreeven en
aangewend, doch met geen genoegzaame vrugt. ‘Dit alles als in een kleinen bundel
by een getrokken hebbende,’ gelyk hy in een kort Voorberigt schryft, ‘hadt hy, onder
dit te doen, zich moeten verwonderen, dat het nog quaestie is van het herstel der
Bank, om dat hy meent, niet alleen de mogelykheid, maar de gemaklykheid te zien,
dezelve volkomen en onmiddelyk haaren ouden luister weder te doen erlangen. Welligt is het waare tydstip reeds voorby, en dus het tegenwoordige daar minder
gunstig toe.’ - Dan, ondanks dit waarlyk niet gunstig, en voor veelen zeker
mismoedigend uitzigt, neemt hy den Patient onder handen, met de betuiging: ‘Ik
heb my tot nu toe onthouden, iets wegens 's Lands Finantien op 't papier te zetten;
thans heeft my de lust bekroopen, dit Iets, zo als het is, goed of kwaad, in de waereld
te zenden; misschien werkt het iets goeds uit; zo neen, in magnis voluisse sat est.’
Wy waren zeer begeerig dit Geneesmiddel te weeten, en te ontdekken ‘wat het
is, 't geen men zomtyds voorby gaat, 't geen, om zo te spreeken, voor de voeten
ligt.’ Onze Leezers hebben zeker dezelfde nieuwsgierigheid; wy kunnen dezelve
met weinig woorden voldoen. Het Redmid-
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del voorgeschreeven bestaat in het uitschryven eener vermeerderde Belasting van
⅜ pCt op de Bezittingen. - Hy vertrouwt ‘dat zulks geen meerdere ontevredenheid
of moeilykheid zou ontmoeten, dan eenige zo zwaare geforceerde Negotiatien.’ ‘Of,’ vervolgt hy, dit geneesmiddel aanpryzende, ‘ligt aan het herstel van het crediet
der Bank de Natie minder geleden, dan aan de Marine, als anderzins, waar toe
dezelve hebben gediend? Zo neen, waarom dan zich zelven niet gelyk gebleeven,
en, in plaats van palliative, en op tyd welkende middelen, zodanige aangewend,
waar van de uitslag niet twyfelagtig zyn kan, en waar door op éénmaal dat zo zeer
noodzaaklyk crediet van de Bank zyne veerkragt kan wederkrygen? Zo ik my niet
geweldig vergisse, geloof ik, dat, indien men de zaak uit haar rechte oogpunt
beschouwt, men vinden zal, dat de Natie, althans het aanzienlykste gedeelte van
dezelve, van wat denkensaart men ook zy, met geen ongenoegen zou zien eene
zodanige Heffing, waar van men het emploi zo zeer kent, en waar van men de
nuttigheid zo tastlyk bevroeden kan.’
Wy voor ons gelooven, dat dit Middel ‘eener geforceerde Negotiatie van ⅜ pCt
speciatim ad hoc’ niet zo gereed zou ingenomen worden door de Natie, al ware het
ook, dat men, op 's Doctors voorslag, ‘nog iets bedagt om eene zo nuttige Negotiatie
meer genoeglyk en voor den Lande gemaklyker en vry voordeelig te maaken, het
zy door het formeeren van een niet verliezend kansfonds of anderzins.’
De Geneezing der Bank door dit middel geslaagd zynde, wil de Doctor den Patient
voor wederinstorting bewaaren, door eene meerdere ontdekking van den Staat der
Bank; of zo dit, om staatkundige redenen, ongeraaden was, de oude inrigting te
volgen, om het geen men in de Bank heeft van de Bank zelve te rug te vraagen, of,
zo als in laatere tyden pleeg te geschieden, dat de Bank zelve het in omloop zynde
Bankgeld inkoope, zo dra de Agio onder de 3 of 3½ pCt liep.

Rapport van de Operatien der Divisie van den Luitenant-Generaal
Daendels, zedert den 22 Augustus tot op de geslooten Capitulatie
met de Engelsche en Russische Armée, den 18 October 1799. het
5de Jaar. In den Haage, by I. van Cleef, 1799. In gr. 8vo. 55 bl.
By zo veele verhaalen als van deeze Gedenkwaardige Gebeurtenis voorhanden
zyn, by zo veele Redenvoeringen daar over gehouden, moet het den
Geschiedenislievenden hoogst welkom weezen, dat een der voornaamste
Deelhebberen in dit Krygsbedryf een Verslag daar van in het licht zende;
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dit doet de Luitenant-Generaal DAENDELS in het bovengemeld Rapport, 't geen met
de vereischte orde en duidelykheid is opgesteld, en zeker geene aanpryzing behoeft,
daar de nieuwsgierigheid elk zal beweegen om het zich eigen te maaken. Voor een
uittre zel is het niet geschikt. Wy vergenoegen ons met twee byzonderheden te
vermelden.
Onze aandagt viel terstond op het niet betwisten der Landing. Wel hadt DAENDELS
dit voor, en des maatregelen genomen, ook andere voorgesteld. ‘Op dien tyd hadt
hy,’ 't zyn de eigen woorden van den Luitenant-Generaal, ‘eene lange Conferentie
met de Officiers van de Marine op de Helder gehad; de Schout by nagt STORY en
de Capiteins VAN BRAAM, CAPELLE, DE JONG en KOLFF waren daar tegenwoordig;
allen verzekerden zy, dat zy buiten staat waren, niettegenstaande het vuur van de
battery de Revolutie en alle andere dispositien, welke men hun voorstelde, om het
inkomen van het gat van Texel te beletten.
Op deze verzekering schreef de Luitenant-Generaal den 24 Augustus aan den
Admiraal STORY, om hem voor te stellen eenige oude schepen in het gat te doen
zinken, en het indringen op die wyze aan den vyand te beletten.
De Commandant van de Genie, KRAYENHOFF, verzekerde, dat dit zinken geen
schade aan onze scheepvaart zoude toebrengen; de Officiers der Marine omhelsden
het voorstel, en de Luitenant-Colonel KRAYENHOFF bewerkte gemeenschaplyk met
hun deszelfs uitvoering, die egter niet gevolgd is, uit oorzaake, van welke men nog
(*)
de eerste beweegreden niet kent .’
Twee dagen daar na verscheen de Engelsche Vloot, ‘die,’ gelyk DAENDELS schryft,
‘eene lengte van omtrent anderhalf uur besloeg, en zo kort onder den wal lag, dat
haar geschut den wal bestreek, en het onmogelyk maakte, hetzelve aan den vyand
te betwisten, zonder de troupen te waagen.’
De andere byzonderheid is het gebeurde naa den Slag op den 9 September, 't
welk dreigde alles in verwarring te brengen. - ‘Drie uuren na den aftocht, en na dat
de troupen reeds in de Cantonnementen verspreid lagen, schreeuwde, tegen het
vallen van den avond, een Sergeant van de Jaagers, ongetwyfeld door kwaadwilligen
omgekogt, dat de Engelsche Kavallery op den Langendyk was doorgedrongen, en
al wat haar ontmoette ter neder sabelde.
Op den Langendyk, verscheide dorpen een defilé van meer dan twee uuren in
de lengte formeerende, was het onmogelyk daadelyk de valschheid van het gerugt
te bewyzen,

(*)

‘De Luitenant-Colonel KRAYENHOFF, die bezig is met de Geschiedenis deezer Campagne te
beschryven zal dit stuk nader ophelderen.’ - Om die opheldering en veele andere te bekomen,
verlangen wy zeer na deeze Beschryving, en hoopen eerlang dezelve te ontvangen.
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het welk ligtlyk dus vrees verspreidde onder troupen, die vermoeid waren en
ongewapend zich verrascht rekenden op den tyd van rust, en in de huizen uit
elkander zich bevonden; zy sloegen in wanorde op de vlugt, spoedden zich met
geheele troupen, om uit deeze Dorpen te komen, en stortten als een stroom op St.
Paneras, waar de Luitenant-Generaal zyn hoofdquartier hadt genomen. - Hy bragt
daadelyk een bataillon der 5de halve brigade onder de wapenen, en zyne
tegenwoordigheid was genoegzaam om de orde te herstellen; doch een gedeelte
der vlugtelingen was tot de agterhoede en het artillerypark doorgedrongen, waar
de karreknegts in hunne vrees deelden, welke met hunne paarden tot Alkmaar, ja
zelfs zommigen tot Haarlem, doordrongen, waar zy een van allen grond ontbloot
allarm verspreidden.’

Dagverhaal van het voorgevallene in den Tooren van den Tempel,
geduurende de Gevangenis van Lodewyk XVI, Koning van
Frankryk, door M. Clesy, Kamerdienaar van den Koning. Uit het
Fransch. Te Amsterdam, by J. Allart, 1800. In gr. 8vo. 221 bl.
Wat 'er, ten aanziene van eene menigte byzonderheden, van de waarde of onwaarde
des opgemelden Dagverhaals zyn moge, - wat de gepast- of ongepastheid der
Nederduitsche Vertaaling, ten deezen tyde, betreffe, - waaromtrent wy noch van
Vertaaler, noch van Uitgeever, een enkel woord berigts aantreffen, - willen wy in
deezen niet beoordeelen, hoewel omtrent het een en ander vry veel zou aan te
merken vallen.
Genoeg is het, onze Leezers te berigten, dat in hetzelve, gelyk de Titel uitwyst,
een Kamerdienaar van wylen LODEWYK den XVI de pen voert - een Kamerdienaar,
die deezen Vorst, en diens Gezin, geduurende de geheele Gevangenisschap
vergezelde, en by de veelvuldige zeer aandoenlyke tooneelen, welke, geduurende
dien langen en bangen tyd, voorvielen, tegenwoordig, en dus van veele oor- en
ooggetuige was. - CLERY vondt zich dus in de mogelykheid om alles te kunnen
verhaalen; of hy onpartydigheids genoeg bezeten hebbe, om het te willen doen, zal
door veelen, en misschien niet zonder toereikenden grond, in twyfel getrokken
worden. - Schoon 'er noodwendig, uit den aart der omstandigheden, waarin zich de
Schryver geplaatst vondt, veele kleinigheden, by herhaaling, in voorkomen, die in
een aandoenlyk licht geplaatst worden, zyn het juist die kleinigheden, welke veele
Leezers zullen treffen - meer treffen, dan zy verdienen. Met daar tegen de Leezers
van dit Werkje gewaarschuwd te hebben, willen wy dit Stukje, welks Vertaaling niet
meer dan tamelyk goed is, wel ter zyde leggen.
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Nieuwe Hoogduitsche Spraakkunst voor Nederlanders, door J.C.
Feigler. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon, en te Deventer, by
J.H. de Lange, 1799. In 8vo. 398 bl.
De Overeenkomst tusschen het Nederduitsch en het Hoogduitsch is zo groot, zo
duidelyk dat iemand, die in de algemeene regelen der Spraakkunst bedreven is, en
eene der gemelde Taalen wel verstaat, om de Schryvers in de andere met vrucht
te kunnen leezen alleen opmerkzaamheid, en in het begin de hulp van een goed
Woordenboek schynt te behoeven. Maar anders is het, wanneer men tot het fyne
der eene of der andere Taale wil doordringen, of de bekwaamheid verkrygen van
ze vloeiend te spreeken, en fraai te schryven. Men heeft dan, by eene belezenheid
in de beste Schryveren, ook eene juiste kennis van het byzondere Taaleigen noodig,
en hiertoe kan men eene goede Spraakkunst niet ontbeeren. Indien men deeze
verwaarloost, wordt juist de verwantschap der beide Taalen eene bron van
menigvuldige misslagen. Deeze is eene der oorzaaken, dat zo veele Vertaalingen
uit het Hoog- in het Nederduitsch zo deerlyk slecht worden uitgevoerd, en krielen
van Germanismen, of verkeerdlyk overgezette woorden en spreekwyzen. Kostbaare
en uitmuntende Werken zyn daardoor jammerlyk geschonden, en op veele plaatzen
voor den Nederduitschen Leezer onverstaanbaar geworden, indien hy niet de Taal
van het Oorspronglyke wel genoeg versta, om zich te kunnen voorstellen, hoe de
Schryver daarin zich hebbe uitgedrukt.
De Burger FEIGLER verdient, derhalven, dank voor het Werkjen, dat wy thans
aankondigen. Hetzelve is verdeeld in twee Hoofdstukken, waarvan het eerste weinig
minder dan twee derdendeelen van het geheel bedraagt. Dit Hoofdstuk bevat ook
het eigenlyke Grammaticaale, en bestaat uit Vier Afdeelingen, welke ieder weder
in haare Onderdeelen, of, gelyk de Schryver ze noemt, Stukken, gescheiden zyn.
Aan het einde des Boeks vindt men een Tafeltjen van den Inhoud, waarvan wy
alleenlyk zullen zeggen, dat het de weezenlyke deelen der Spraakkunst in eene
voegelyke orde voordraagt, zynde de drie eerste Afdeelingen geschikt voor de eerste
noodzaakelyke begrippen en oeffeningen; voor de verscheiden deelen der reden
(partes orationis) in 't algemeen, en voor de nadere verklaaringe van elk deel der
reden in 't byzonder: en de vierde voor de schikking der redendeelen, of de
beginselen der Syntaxis. - Het Tweede Hoofdstuk bevat, 1. Eene Verzameling van
veele zelfstandige Naamwoorden. 2. Korte en aangenaame Verhaalen. 3.
Verscheiden soorten van Brieven. 4 Verzameling van Hoogduitsche Spreekwoorden.
En 5. Eenige Proeven van Hoogduitsche Dichtkunst, meest, zo niet alle, (want wy
hebben, op dit oogenblik, geene gelegenheid om het naauwkeurig na te gaan)
genomen uit de Werken van den beroemden GELLERT.
In het algemeen vinden wy de voordracht duidelyk en wel
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geschikt ter onderwyzinge. Zo zyn in het byzonder de Leesoeffeningen, in het tweede
Stuk der eerste Afdeelinge: de Oeffeningen in het vergelyken der Hoog- en
Nederduitsche Woorden, in het derde Stuk: de onderscheiden Oeffeningen ter
Vertaalinge uit het Hollandsch in het Hoogduitsch, bl. 70-84 112-116. 131-135.
196-203. Zo ook de Opstellen van Brieven, enz.
Eenige Aanmerkingen moeten wy echter den Schryver voorhouden; misschien
kunnen zy dienen om by eene volgende uitgaave sommige misstellingen te
verbeteren.
Bladz. 43 brengt hy tot het Onzydige Geslacht alle woorden, die in thum uitgaan.
Dit is zekerlyk te algemeen gesteld: de Hoogduitsche uitgang in thum laat, even als
de Nederduitsche in dom, twee Geslachten toe, het Mannelyke en het Onzydige.
Onder de woorden door den Schryver bygebragt, is zeer zeker het woord Reichthum
mannelyk. Voorbeelden daarvan behoeven wy niet elders te zoeken: zy komen in
dit Werkjen zelve meermaalen voor. Zie bladz. 225, reg. 11. bl. 233, r. 19, bl. 260,
r. 16, bl. 306, r. 12. v.o
Op bladz. 50 env, handelende van de Buiginge der Geslachtwoorden, merkt de
Schryver aan, dat, volgens de gewoone wyze, Zes Naamvallen geteld worden, in
alle zo Geslachtals Naamwoorden, doch dat men deeze buiging gemaklyker kan
maaken door slechts Vier te stellen, alzo de Vyfde toch altoos is gelyk de Eerste,
en de Zesde gelyk de Derde. In zyne Voorreden, bl. VI, zegt hy: ‘De grootste
zwaarigheden, die een Nederlander, welke de Hoogduitsche Taal leert, ontmoet,
zyn, behalven de toepassing van het Geslachtwoord, de zeer verschillende
Buigingen. Ik heb dus lang overwogen, of, en welke veranderingen 'er in de buigingen
der woorden met grond konden gemaakt worden; ik heb dezelve gevonden, zo als
ik die in deeze Spraakkunst heb medegedeeld, te weeten, in plaats van zes
naamvallen, heb ik 'er maar vier,’ enz. Wy willen den Schryver zyne uitvinding niet
betwisten; het is zeer mogelyk, dat twee of meer menschen omtrent het zelfde
onderwerp op de zelfde gedachten vallen, zonder van elkander te weeten: maar de
eer der eerste uitvindinge kunnen wy hem niet toestaan. Terwyl wy dit schryven ligt
voor ons de Deutsche Sprachlehre von J H. HEYNATZ, gedrukt te Berlyn in het Jaar
1770, op welker bladz. 79 wy leezen: ‘Die Kasus sind 1) Nominativus, die
Nennendung, 2) Genitivus, die Zeugendung, 3) Dativus, die Gebendung, 4)
Ackusativus die Klagendurg. Die meisten thun noch den Vokativus oder die
Rufendung hinzu, der aber immer, wo er gebräuchlich ist, der Ne nendung gleich
lautet. Die Nehmendung, Ablativus, musz nothwendig im Deutschen wegfallen.’
Bladz. 121 leezen wy, over de Persoonlyke Voornaamwoorden: ‘In de Hollandsche
taal is alles gy, of men met een bejaard man of met een kind .... spreekt ... men zegt
gy.
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Deeze manier van spreeken is ook zeer goed en natuurlyk, vermits gy, zynde de
tweede persoon van het enkelvoudige, op alles toepasselyk is.’ De wyze van
spreeken is gewettigd door langduurig gebruik

Quem penes arbitrium est, & jus, & norma loquendi.
inzoverre is zy goed: maar dat zy natuurlyk, of dat gy de tweede persoon van het
enkelvoudige zoude weezen, zal geen kenner van het Nederduitsch toestaan. Het
enkelvoudige is du, en gy het meervoudige, dat door misbruik van zogenaamde
beschaafdheid in trein is geraakt, en het waare enkelvoudige allengskens heeft
verdrongen; gelyk de Franschen hun vous, in plaatze van tu, de Engelschen you,
in plaatze van thou, gebruiken. Du is zedert omtrent twee eeuwen allengskens
verstoten. Zie LELYVELD Aant. op HUIDECOPER'S Proeve van Taal- en Dichtkunde, I
Deel, bl. 470. Men vindt het evenwel nog in C. HUYGENS Biddaghs bede, 1624; en
in het spreeken is het in sommige deelen van ons Vaderland nog niet geheel
vergeten.
Bladz. 136 wordt in de beschryving van het Werkwoord gezegd: ‘door een
byvoeglyk naamwoord wordt aan het zelfstandig iets bygelegd, of van hetzelve
gezegd, zonder betrekking op den tyd. Zo dra nu het denkbeeld van tyd te pas komt,
kan men geene byvoeglyke naamwoorden, maar wel werkwoorden gebruiken.’ Dit
is waar; maar het is niet eene volkomene beschryving Een Werkwoord bepaalt niet
alleen den tyd, maar bevat eene hoedanigheid van doen, of lyden, of van eenigen
bepaalden toestand.
Bladz. 188. Letter F. staat: Tydvoeging van wederhoorige Werkwoorden; wy
beschouwen dit als eene grove drukfeil voor wederkeerige: want dat de Schryver
dit, zo als hy moest, bedoelde, blykt uit hetgeene hy vervolgens zegt. Maar die zelfde
drukfeil ontmoeten wy, bl. 189, by No. 1. bl. 192, by No. 2. 195, by 3 202, by 6. en
zelfs in het Tafeltjen achter het Werk geplaatst. Dit kondigt juist geenen
naauwkeurigen Corrector aan.
Op bladz. 221. No. 2. wordt gezegd, dat men het Geslachtwoord niet zet voor
eigen naamen van persoonen ... wanneer zy zonder byvoeglyke naamwoorden
staan. Dit is alleen waar ten opzichte van den eersten Naamval (of Nominativus),
in de overige neemen ook de eigen naamen van persoonen gewoonlyk het
Geslachtwoord aan, indien zy aan het einde niet volgens de wyze der Latynsche
taal gebogen of op eenige andere manier veranderd worden. Zo kan men zeggen
CALOVIUS has gegen GROTIUM geschrieben. of gegen den GROTIUS; HO AZENS
Gedichte, of die Gedichte des HORAZ. Zie HEYNATZ als bov. bl 141.
Bladz. 250, reg. 16. zouden wy in de uitdrukking, das haus ist grosz, het laatste
woord niet houden voor een Bywoord, maar voor een byvoeglyk Naamwoord; men
zette ze over in het
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Latyn, dan zal men zeggen, domus est magna. Het zelfde mag men zeggen van
Eingedenk, froh, schuldig, en andere diergelyke woorden, welke op bladz. 252 als
Bywoorden voorkomen.
Etlyke andere aanmerkingen gaan wy voorby, om nog iets te zeggen van eenige
der Hoogduitsche Spreekwoorden, bl. 372 env. Op evengemelde bladzyde staat:
Es ist noch nicht aller Tage Abend, en dit wordt vertaald: Het is alle dagen nog geen
avond. Onzes achtens zoude het moeten zyn, het is nog niet de avond aller dagen,
omtrent zoveel als de waereld staat nog, of het is nog de jongste dag niet. - bl. 373.
Wer alles erschnappen will, verliehrt oft alles, betekent niet, zo als 'er staat: Wie
alles waagt, verliest alles: maar, wie alles hebben wil, verliest dikwyls alles: of, naar
ons gemeen spreekwoord: Wie het onderst uit de kan wil hebben, krygt het deksel
op den neus. - Sommige deezer Spreekwoorden konden ook, behalven de letterlyke
vertaaling, wel overgezet worden door andere van gelyken zin, die by ons in gebruik
zyn: by voorb. bl. 373. Wenn der kranke todt ist, kommt der Arzt, door, Als het kalf
verdronken is, dempt men de put. bl. 382. Er ist ihr kein Klostervleisch gewachsen,
door, Zy heeft geen Nonnenvleesch aan 't lyf. Somtyds is de Schryver buiten
noodzaaklykheid ver van de woorden afgeweken. Waarom, bl. 376. Er musz es alle
Tage auf dem Brode essen, niet vertaald door: Hy moet het alle dagen op zyn brood
eeten; eene figuurlyke uitdrukking, die ook by ons in den zelfden zin gebruikt wordt?
bl. 379. Einem durch die Hechel ziehen, door, iemand over den hekel haalen? bl.
383. Wem nicht zu rathen ist, dem ist auch nicht zu helfen, door, Die zich niet laat
raaden, is ook niet te helpen?
Wy maaken deeze aanmerkingen niet om het Werkjen van den Burger FEIGLER
als niet geschikt tot gebruik te doen verwerpen. Integendeel, in het geheel genomen
beschouwen wy het als nuttig en wel tot zyn oogmerk ingericht. Maar wy wenschen
de aangestipte en eenige andere misstellingen verbeterd te zien in eene tweede
Uitgaaf, wanneer ook het Papier en de Letters wel wat meer in kleur van elkander
mogen verschillen.

Kleine Prosaïsche en Poëtische Bydragen. Te Arnhem, by J.H.
Moeleman Junior, en Comp. 1800. In 8vo. 182 bl.
Deze Bydragen bestaan uit twaalf onderscheidene, zoo groote als kleine Stukjens,
waarvan de opschriften deze zyn 1) De weg door dit leven. 2) De Nachtwaker en
zyne Dochter. Eene Vertelling van HENDRIK STILLING. 3) De dag der Liefde.
(Dichtstukje.) 4) Aan een Nachtegaal (In rymlooze maat.) 5) Idylle. Men vindt dezen
Herderszang te Ermenonville - de waarlyk Arcadische Lustplaats van den Burger
M. DE GIRARDIN, beroemd voornaamlyk door het verblyf en de Graftombe van J.J.
ROUSSEAU - aan den ingang van een groen, van hazelaaren gevlochten, priëel, tegen
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een grooten Eikenboom, onder een landschaplyk Monument, geschreeven. 6) Salgar
en Mora. Eene Ekloge. (Uit het Engelsch.) 7) Het geluk der Liefde. Eene Epigramme
van Antipater. 8) Byzonderheden uit het Leven en Character van EMMANUëL KANT.
9 en 10) Een paar Luimen in rym. 11 en 12) Twee Fabelen. Gelyk het doorgaands
met dergelyke mengelingen gaat, zoo ook zyn deze Bydragen ons zeer
onderscheiden in waarde voorgekomen. Onder de stukjens, die ons by voorkeur
behaagden, tellen wy het eerste, tweede, en agtste stukje. Wel is waar, dat in het
eerste, 't welk geheel in eenen dichterlyken trant is opgesteld, sommige beelden
onëigenäartig gekozen zyn; by voorbeeld; al in 't begin lazen wy: ‘ik heb den laafdronk
gesmaakt, dien de Godheid ons toereikt; - ook heb ik gedronken den beker met
galle vermengd, - den teug des ongeluks, ten bodem toe, uitgeleêgd!’ voor welk
laatste wy liever het volgende zouden kiezen: ‘ook heb ik gedronken den teug des
ongeluks, - den beker, met galle vermengd, ten bodem toe, uitgeleêgd!’ of iets
dergelyks; dewyl de woorden hodem en uitleêgen eigenäartiger by den beker, dan
by den teug kunnen geplaatst worden: ook kwam ons de elfmaalige herhaaling van
den slechts middenmaatigen aanhef dezer Zang verveelend voor. Intusschen zyn
'er elders ook fraaië gedachten en welgekozene metaphors in te vinden, en het
geheele stukje dient om den met tegenspoeden worstelenden sterfling met de
schikkingen des Alwyzen te bevredigen, en hem opmerkzaam te maaken op de
veelvuldige zegeningen en heerlyke vooruitzichten, die hem, ook by de
onäangenaamste lotverwisselingen, ten deel vallen.
Ons bestek gedoogt niet, van de overige stukjens (waaronder zich ook eenige
weinig betekenende bevinden,) en dus ook niet van de aandoenlyke, en, om
derzelver zedenlyke strekking, leezenswaardige Vertelling, getyteld: de Nachtwaker
en zyne Dochter, hier in het breede te gewaagen; te meêr, daar wy voorgenomen
hebben, ten genoegen onzer Lezeren, dit ons verslag te besluiten met een verkort
afschrift van het achtste stukje, bevattende (als gezegd is) eenige byzonderheden
uit KANT'S leven en character; byzonderheden dus van eenen Gryzaart, die, door
zyne philosophische en metaphysische schriften, de aandacht van veelen tot zich
getrokken heeft. Het gemelde stukje dan luidt hoofdzaaklyk dus:
Hy (KANT) bewoont een klein huis in eene der stilste hoeken van Koningsbergen,
de Princesse-plaats genaamd, naby het oude Slot.
Zyne gestalte is verre af van die aanzienlyke grootte, die onze verbeelding zich
zoo gaarne by beroemde mannen voorstelt. Een klein, mager, mannetjen, dat altyd
voorover gebukt gaat, en wiens oogen, zoo wel als de overige trekken van zyn
wezen, in de daad eene ernstige tegenwerping
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schynen op te leveren tegen alle physiognomische berekening, - Zie daar het waare
beeld van EMMANUëL KANT!
Dewyl zyn naam overal bekend is, en ieder vreemdling hem zien wil, wordt hy
menigvuldig bezocht; en, schoon, onder deze bezoekers, natuurlyk de meesten
niets meer van hem weeten, dan dat hy KANT heet, ontvangt hy elk zeer minzaam,
- en spreek met hem, naar dat het u belieft, over de verhevenste, of ook over de
gemeenste en triviäalste voorwerpen; gy ziet hem nooit buiten zyn humeur, al houdt
men hem ook nog zoo lang aan de praat.
Heeft iemand brieven van aanbeveeling aan KANT, of hy zelf schept vermaak in
uwen omgang, dan noodigt hy u tot zyn klein middagmaal: want zelden eet hy alleen,
en, schoon hy wel nooit een talryk gezelschap heeft, men ziet tog altyd een of twee
zyner Vrienden by hem aan tafel. KANT beyvert zich dan altoos, om zyne gasten
een goed discours te verschaffen; wanneer men zich nu voorstelt, dat hy, by zyn
(*)
alles omvattend verstand en een' ryken voorraad van de uitgezochtste kennis in
alle vakken van menschlyke weetenschap, eene zeer uitlokkende wyze van
voorstellen bezit, en daarby veel spreekt; - dan zal het niet vreemd voorkomen, dat
men vergenoegd zy met toe te luisteren, en zich de symposiën van het wyze
Griekenland, zonder dezelven te betreuren, herïnnert. - En wanneer men hem aan
eenen maaltyd noodigt, waar toevalliger wyze meêr bons vivans, dan philosophen,
van de party zyn is hy wel eens gewoon schertsende te zeggen: goed eeten en
drinken is de waare metaphysiek des levens!
Hy spreekt gaarne over politieke onderwerpen. Staatszaaken zyn zyne
uitspannings-studie. Zyn scherpzinnig oordeel ten dezen aanzien verliest, in den
doolhof der diplomatie, niet ligtlyk het juiste gezichtpunt. Hem hierover te hooren is
interessant en leerryk. Hy is met de ligging, het klimaat, de staatsgesteldheid, de
burgerlyke inrichtingen, het merkwaardige en de byzonderheden van alle landen,
ja zelfs van byzondere provinciën, districten en steden, en met het character, de
zeden en gebruiken der inwooneren, zodanig bekend, dat eens een Reiziger, die
uit China kwam, toen hy onzen Professor over dat Keizerryk hoorde spreeken, hem
in goeden ernst vroeg: hoe lang het geleden ware, dat hy in China was geweest?
- Het is natuurlyk, dat elk mensch van verstand en een' geoefenden geest het
gezelschap van zulk eenen man zoekt: De voornaamste kooplieden der stad
noodigen hem in hunnen kring, en daar hy het gezellig leven bemint, voldoet hy
gereedlyk aan deze uitnoodigingen, en is de waare ziel van het gezelschap, waarïn
hy zich bevindt.
RUPERTI heeft gemeend, dat KANT, alleen om zich by de

(*)

Is dit niet den mensch iets toekennen, 't welk alleen het hoogste wezen bezit?
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voornaame Militairen in Koningsbergen beliefd te maaken, het tweegevecht in zyne
bescherming zou genomen hebben; maar deze beschuldiging doet dien Schryver
geen eer aan. ‘Vleijers, (zegt KANT zelf, waar hy van den hoogmoed spreekt:)
‘Ja-Broêrs die eenen man van geboorte gaarne het hoogste woord laaten voeren,
geeven aanleiding, dat deze zich aan laaghartigheid en een' vernederenden trots
overgeve; zulke lieden zyn bedervers van de grooten en machtigen, die zich door
die betovering der hartstochten laaten vervoeren.’ By KANT is geen aanzien des
persoons! Hy is een man van de waereld, ja, en gedraagt zich zeer wellevend jegens
ieder, die daar aansprank op heeft; maar niemand, dan die God vreest, en
rechtvaardig handelt, kan staat maaken op zyne hoogächting; deze alléén is hem
byzonder aangenaam! Zulk eenen eert hy met al zyn hart. En, dat KANT niet maar
enkel in theörie philosooph is, kan men uit de volgende Anecdote duidelyk ontwaaren.
- Men hadt hem eens in verdenking gebragt, als zoude hy stellingen beweeren, die
gevaarlyk voor den Staat konden worden. De laatstoverleeden Koning van Pruissen
gaf, op dat bericht, der Regeering van Koningsbergen in last, om KANT de bewuste
stellingen openlyk te doen ontkennen, en, ingeval van weigering, hem niet alleen
met het verlies van zyn Professoraat, 't welk zyn geheel inkomen uitmaakte, te
bedreigen, maar hem zelfs aan te zeggen, dat hy, zich niet onderwerpende, niet
langer in de Pruissische Staaten zoude geduld worden. Zyne Majesteit, de Koning,
- dus was het antwoord van onzen Wysgeer: mag ten mynen opzichte een besluit
neemen, zoo als hy goedvindt; maar hy kan my niet noodzaaken, om dat geene te
ontkennen, waarvan myn geweeten my getuigenis geeft, en 't welk ik voor waarheid
houde! De Koning, nadat hy onderricht was geworden van dit antwoord, en van de
standvastigheid des Wysgeers, trok zyn bevel in, en liet hem van zyne achting
verzekeren
KANT schynt zyn ligchaam voor niet veel meer, dan een instrument, aan te zien,
't welk men stemmen kan, tot welken toon men wil. ‘Ik heb,’ zegt hy in zyn
laatst-uitgekomen Werk: der streit der Facultäten, getiteld: ‘uit hoofde myner platte
en enge borst, die, voor de beweeging van het hart en de long, te weinig speeling
overlaat, een' natuurlyken aanleg tot hypochondrie, welke in vroeger jaaren byna
zoo verre ging dat ik verdrie in myn leven begon te krygen. Maar de overweging,
dat de oorzaak van deze beklemdheid des harte misschien enkel mechanisch, en
dus niet te geneezen ware bragt my al rasch zoo verre, dat ik er my niet meer door
liet aftrekken, en dat, terzolver tyd dat ik my benauwd op de borst gevoelde, myn
hoofd evenwel opgeruimd en bedaard bleef; zoodanig zelfs, dat ik ook in gezelschap,
niet met afwisselende luimen,
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(zo als by de Hypochondristen wel meer plaats vindt) maar natuurlyk en met overleg,
vrolyk en welgemoed kon zyn. En, daar men meer genoegen in zyn leven schept,
uit het geen men, by het vrye gebruik van hetzelve, doet, dan uit het geen men
geniet, zoo kunnen de werkzaamheden van den geest een ander soort van
bevorderend levensgevoel aan de hand geeven, in tegenoverstelling van de
belemmeringen, die het lighaam alleen raaken. De benauwdheid op de borst is my
bygebleeven; want de oorzaak daarvan ligt in myn lighamelyk gestel; maar den
invloed, dien zy voorheen op myne gedachten en daaden oefende, ben ik meester
geworden, door myne opmerkzaamheid van dat gevoel af te wenden, even als of
het my in 't geheel niet aanging.’
Daar KANT zeer onderhoudend in gezelschap is, zoekt hy, wanneer hem in eenen
gezelligen kring de eene of andere belangryke gedachte invalt, den leiddraad daarvan
niet zoo verre naar te spooren, dat hy geheel afgetrokken raakt van dat geen, 't welk
by en rondsom hem omgaat. - Op zyne studeerkamer is hy de diepdoorzoekende
Wysgeer; maar in eenen kring van vrouwen, kan men van hem zeggen: in arundine
equitavit ipse Socrates. - Zonderling is het echter, dat eene nauwlyks
noemenswaardige kleinigheid den geleerden man in zyne oeffeningen kan hinderen;
de volgende trek wordt hiervan ten opzichte van KANT, verhaald: Hy heeft nooit eene
sterke stem gehad, maar, by zyne toeneemende jaaren, werdt dezelve nog veel
zwakker. Zyne toehoorders waren dus genoodzaakt, om zoo naby mooglyk aan
zynen spreekstoel te schikken; want, op eenen afstand van vyf schreden, moest
men reeds zeer oplettend zyn, wilde men hem hooren, en, agt schreden verre, kon
men byna geen enkel woord van hem verstaan. Uit dien hoofde, namen die geenen,
welke eenigzins wilden naaschryven, altyd hunne plaats in de naaste banken. KANT
hadt dan de gewoonte, hen styf en sterk aan te zien, en gemeenlyk hieldt hy zyn
oog in 't byzonder op een' hunner, die vlak tegen hem over zat. Nu wilde het geval,
dat deze een' knoop van zyn' rok verlooren, en, uit achteloosheid, een' tydlang,
verzuimd hadt, 'er weder een' anderen aan te laaten zetten. KANT was nu gewoon
geworden, juist op die plaats van den rok, zyn oog te vestigen, waar de knoop af
was, en zyn aandacht bleef ongemoeid. Eenige dagen laater evenwel liet de student
een' nieuwen knoop aan zyn' rok zetten, en vervoegde zich weder op zyne oude
plaats. Nu was KANT, het gantsche Collegie-uur door, verstrooid van gedachten, hy
verloor menigmaal den draad van zyn voorstel, en in zyne bewys-gronden heerschte
geen zamenhang. Toen de voorleezing was afgelopen, liet hy den student by zich
komen, en zeide hem, dat hy een' tydlang hadt opgemerkt, dat 'er een knoop van
zyn' rok was! De jongeling viel hem in de reden, en verzocht hem verschooning, dat
hy 'er den knoop niet eerder weêr hadt laaten aanzetten. Neen! neen! hernam KANT,
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dat is myne meening niet; ik zou liever wenschen, dat gy 'er dien knoop weder af
liet snyden: want hy hindert my! - Het is jammer, dat een zoo onvermoeid werkzaam
man thands voor de Universiteit te Koningsbergen zoo goed als verloren is. Zyne
hooge jaaren en gryze ouderdom maaken het hem ondoenlyk, om zyne openbaare
lessen langer voort te zetten. Reeds vóór eenige jaaren verloor hy het gebruik van
zyn linker oog, en werdt door een soort van verlamming aan de eene zyde overvallen.
Hy heeft zyn ambt aan Prof. PÖRSCHKE overgedraagen.

Liederen voor Dorp- en Stedelingen, door Jan van Eyk, Predikant
te Loosduinen. 2 Stukjens. Te Amsterdam, by J. Allart, 1798 en
1799. In 8vo. 74 en 70 bl.
De Eerw. VAN EYK, voor eenige jaaren begonnen zynde, om voor de Gereformeerde
Land- en Akkerlieden gepaste Liederen te vervaardigen, en dezelve wel bevallen
zynde, vervolgt nu, in den zelfden trant, om ook voor Dorp- en Stedelingen van die
Gezindte geschikte Liederen te dichten, die eene zelfde strekking hebben, als die
voor de Land- en Akkerlieden: van welke laatsten wy, in onze Letteroef. van 1794
en 1795, ook aan onze Lezeren bericht gegeeven hebben.
In evolge zyn ontwerp, vindt men, in het eerste Stuk en, na een kort Voorbericht,
en eenige dichtregelen aan de Dorp- en Stedelingen, twintig byzondere Liedjens,
ten opschrift hebbende: de Winkelier, de Koopman, de Visscher, de Timmerman,
de Verwer, de Bakker, de Rentenier, de Herberg, het luiden van de Poortklok, het
Verhuizen, het Schoonmaaken, het Wasschen, de Rechtsoefening, de verstandige
Ryke, de vergenoegde Arme, het Gastmaal, Reislied en Sabbathslied. En, in het
tweede Stukjen, na eenige dichtregelen aan myne Landgenooten, mede twintig
Stukjens, onder de volgende tytels: de Nachtwacht, de Daglooner, de Kledermaaker,
de Doctor, de Apothecar, de Chirurgyn, de Spiegel, de Afbraak, de Kermis,
Geboortezang, de Bruiloft, de Begraafnis, de Gelukwensching, het Rouwbeklag,
het Sterfhuis, Saturdag avond, Zondag, Zondag avond, en Maandag morgen.
Tot eene proeve kiezen wy de middenste coupletten, uit het Lied

De kermis.
- Het hart eens wyzen zal tyd en wyze weeten.
b

PRED. VIII:5 .
Hoe veel jonge lieden raakten
Door de kermisdolligheid
't Spoor der eedle reden byster,
Eer zy 't wisten, ach! verleid;
Die, voor 't ingebeeld genoegen
Van een wilde kermisvreugd,
Al te jammerlyk verspilden,
Geld en goed en eer en deugd!
'k Heb
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'k Heb niet tegen ryke kraamen,
Daar verscheidenheid van waar
De aandagt opwekt van den kooper
En den stillen wandelaar.
'k Heb niet tegen zeldzaamheden,
Die het groot natuurryk biedt,
Of onschadelyke kunsten,
Die men op de kermis ziet.
'k Mag wel lyden, dat de menschen
Bezigheên, en zorg, en pyn
Op de kermis eens verpoozen,
En betaamlyk vrolyk zyn.
'k Mag wel lyden, dat men samen
Door genoegen liefde bouw;
Dat men door een maatig gastmaal
Gulle vriendschap onderhou.

Maar: zoo lang de kermisdagen
Feesten van de dronkenschap,
Oeffenschoolen van de (den) wellust,
Woest getier en zotgeklap,
Godsdienststooring, Sabbathschennis,
Zedepest, en zielvenyn
Voor de jongheid zullen weezen,
Zal ik daar ook tegen zyn.

In de korte Voorrede bericht zyn Eerw. dat onze wenk, hem in onze opgenoemde
beoordeelingen gegeeven, om namenlyk niet enkel voor de Gereformeerden, maar
ook voor lieden van onderscheidene denkwyze te schryven, hem tot nog toe niet
heeft kunnen beweegen, om dit te doen; ten eersten, om dat zyn ontwerp dit niet
medebrengt; ten anderen, om dat hy zich ambtshalve verpligt rekent om eerst aan
de huisgenooten van zyn geloof te denken. Nu, wy zullen met hem deswegens geen
stryd voeren, zo min als hy dien met ons tracht te voeren, over eene bedenking toen
door ons opgegeeven. Evenwel kunnen wy, voor ons, nog niet zien, dat Gen. III:17
een voldoend bewys oplevert voor des Dichters stelling: dat de Dieren ziek zouden
moeten zyn, en smarten draagen, om het kwaad dat de menschen bedryven. En
ook dit schynt zyn wel Eerw. te gevoelen, daar hy 'er de denkbeelden van zyn
Kerkgenootschap, in gevalle hy twisten wilde, zoude byvoegen; denkbeelden, die
wy in deezen niet zullen bestryden. Wy zyn 'er verre af, om zyne rechtzinnigheid
eenig geweld te willen aandoen: doch wy verbeelden ons, dat hy, als Dichter,
algemeen nuttig hadde kunnen zyn, het geen zyn Eerw. echter niet verkiest te
wezen.
In onze voorige Letteroefening, in de Beoordeling van CHALMOT'S Biographisch
Woordenboek, hebben wy, op bl. 382, reg. 26, eenen misslag overgenomen, dien
wy verzogt zyn by deezen te herstellen. Aldaar staat, dat de Eerw. THEODORUS
BRUNSVELD DE BLAU geboren is den 23 October 1729; moet zyn: den 23 December
1729.
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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. VIIIste Deel. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1799. In gr.
8vo. 313 bl.
De Hoogleeraar BONNET is onvermoeid in het voortzetten van zynen uitvoerigen,
bykans hadden wy gezegd wydloopigen, arbeid. Dit Achtste Deel loopt alleenlyk
over de eerste negentien versen, dus pas over de helft des Elfden Hoofddeels van
den Brief aan de Hebreën. Zo dikwyls hebben wy reeds van dit Werk verslag gedaan,
naarmaate de onderscheiden Deelen, het ééne na het andere, in het licht kwamen,
dat eene bloote aankondiging nu bykans voldoende konde schynen. Ons oordeel
over den arbeid van den Utrechtschen Hoogleeraar is by het leezen van dit Deel
niet veranderd. Dezelfde aankleeving aan de Leere der Hervormde Kerke, dezelfde
bescheidenheid jegens andersdenkenden, dezelfde zucht om over ieder gedeelte
van den Brief aan de Hebreën niet alleen te zeggen alles wat ter ophelderinge
noodig is, maar alles wat men 'er van zeggen kan, zonder voor den enkel
Nederduitschen Leezer onverstaanbaar te worden, dezelfde beleezenheid, dezelfde
spaarzaamheid in het aanhaalen van andere Schryveren, waarvan wy meer dan
eens hebben gesproken, ontdekken wy hier weder.
Evenwel zal het, misschien, onzen Leezeren aangenaamst weezen, en komt,
inderdaad, ons welvoegelykst voor, dat wy met dit Deel handelen als met de voorigen,
eenig verslag van den inhoud, en eenige staaltjens van des Schryvers wyze van
behandeling opgeeven.
Zeer gereedlyk onderschryven wy de aanmerkingen, over het aanbelang van dit
Hoofddeel, waarmede de Hoogleeraar aanvangt: ‘Dit elfde HOOFDDEEL bevat
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in zich ryke en allernuttigste stof voor ons verstand en voor ons hart.
Wy moeten, volgens deszelfs inhoud, onze aandacht bepalen by
alleraangelegenste waarheden van den geopenbaarden Godsdienst. Doen wy dit,
gelyk het behoort, wy zullen, te gelyk, eene aangename overeenstemming, (wat
het wezenlyke der zaligmakende leer betreft,) kunnen opmerken, tusschen de waare
Godvereerers, voor, en na, de komst van 's werelds Heiland.
Vinden wy dus voedzel voor ons verstand, het zal, hier, vooral, niet ontbreken
aan heilzaam onderwys voor ons hart. Trouwens, heeft een Christen, op zynen weg,
met veel stryd, vele moeilykheden, te worstelen; hier leert hy, hoedanig het
aanbiddelyk bestuur der hoogste Wysheid meermalen geweest zy, omtrent de beste
menschen, ter hunner heilzaame beproeving: en te gelyk, niet alleen, hoe loflyk
deze menschen, in de zorgelykste gevallen, zich gedragen hebben, maar ook, welk
middel hen in staat heeft gesteld, om moeilyke pligten blymoedig te betrachten - in
kommerlyke vooruitzichten, zonder vrees, te leven - om, in zwaare beproevingen,
standvastig te blyven - om, in langwylig uitstel van beloofde zegeningen, met
genoegen, lydzaam te zyn - om, in nood en dood, de overwinning te behalen - en,
in dit alles, de Godlyke goedkeuring wegtedragen.’
Bladz. 4 geeft de Schryver eene bepaaling van Geloof, waarover wy meenen iets
te moeten aanmerken. ‘GELOVEN,’ zegt hy, ‘is een daad van ons oordeel, waardoor
wy toestemming geven aan iemands getuigenis, zoo dat wy, 't geen ons getuigd
wordt, schoon wy 'er geen onmidlyke kennis van hebben, voor waarachtig houden.’
Is deeze bepaaling wel volkomen? Strekt het geloof zich niet verder uit, en wel tot
alle stellingen, waaromtrent wy geene wiskundige zekerheid, noch het ontwyffelbaare
getuigenis onzer zintuigen hebben, en welke wy nogthans voor waar houden? Van
dien aart zyn, b.v., veele gevoelens in veelerlei takken van weetenschap, waarin
het getuigenis van anderen met ons geloof niets te maaken heeft. De bepaaling des
Schryvers behelst dus slechts ééne soort van geloof, welke, trouwens, ook meest
of alleen
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te pas komt in het onderwerp, waarover hy handelt. Maar het zoude by zyne gewoone
uitvoerigheid niet kwalyk gepast hebben, indien hy dit stuk wat naauwkeuriger had
ontwikkeld.
Na eenige goede aanmerkingen over het eerste vers en de betekenis der woorden
ὑποςνσις en ἒλεγχος, maar welke niets nieuws bevatten, vervolgt de Schryver, bl.
16. ‘Naar den aart nu van het geloof, is de onderwerplyke zekerheid ... zeer
onderscheiden. Dat geen, 't welk men een historisch geloof noemt, is niet meer dan
een bloote toestemming; en zulks alleen, omdat men de zaak niet ontkennen kan.’
Dit is niet volkomen naauwkeurig. Eene zedelyke of historische blykbaarheid kan
wel zo groot zyn, dat het ontkennen eener zaak volslagen dwaas en ongerymd
zoude weezen. Maar zy behoeft niet altoos zo groot te zyn, om een historisch geloof,
en dit redelyk, voort te brengen. Dat FREDERIK de II in deeze Eeuw geleefd, en groote
daaden uitgevoerd heeft, kan niemand ontkennen zonder ongerymdheid: maar dit
kan men niet zeggen van veele byzonderheden, welke van dien Vorst verhaald
worden, waarvan zekerlyk veele nogthans geloofwaardig zyn. Doch wy willen
voortgaan. ‘By voorbeeld, deze waarheid, JESUS CHRISTUS is op Golgotha gekruist,
behoort, ten onzen opzichte, onder de dingen, die niet gezien worden. Een
naamchristen erkent dezelve; waaröm! omdat hy ze niet kan tegenspreken; en dit
is 't al.’ Om deeze waarheid te erkennen, behoeft men geen naamchristen te zyn.
By de Heidenen werd zy oudtyds niet in twyffel getrokken, noch hedendaags by de
Jooden of de meeste Deïsten. Door eenen naamchristen verstaat de Schryver,
indien wy hem wel begrypen, iemand, die wel de waarheid van den Godsdienst
gelooft, maar aan deszelfs voorschriften geenen invloed gunt op zyn hart en wandel.
Ten minsten, dit is het denkbeeld, dat wy aan het woord zouden hechten. En dan
had gewisselyk het voorbeeld gelukkiger kunnen gekozen worden.
Over des Schryvers uitvoerigheid kan men oordeelen, wanneer men ziet, dat hy
aan het enkele tweede vers twintig bladzyden, van bl. 22-42, besteedt. De
hoofdzaaken, welke hy daarin verhandelt, zullen wy met een woord aanstippen: ‘De
Apostel hadt twee byzonderheden van het geloof gemeld, deze naamlyk, dat het
de toe-
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komende zaligheden als tegenwoordig doet beschouwen - en dat het zulk eene
overtuigende zekerheid aangaande onzienlyke dingen geeft, als of ze zichtbaar
waren. ... Hadt hy gezegd, het geloof is een bestaanlykheid der dingen, die men
hoopt; zie hier zyn bewys: want door het zelve hebben de Ouden getuigenis
bekomen. (bl. 22, 23). ...
Laat ons eerst, (bl. 24) 't geen de Apostel, in het tweede vers, als zeker opgeeft,
in overweging nemen - En dan, ... hoe, het geen hy zegt, een bewys oplevert, voor
deze stelling, het geloof is een vaste grond .. der dingen, die men hoopt.’
By het eerste oppert de Schryver vooreerst drie vraagen: ‘Wie zyn deze Ouden?
- Waarom worden de bedoelde personen dus genoemd? - Wat mag het oogmerk
van den Apostel geweest zyn, om ... hen dus te benoemen?’ Deeze vraagen worden
beantwoord van bl. 24-28. - Dan volgt, bl. 28, dat ‘die Ouden hebben, door het
geloof, getuigenis bekomen.
Doch, dan is de vraag, voor eerst, waaromtrent zy getuigenis bekomen hebben?
- ten tweeden, van wien?’
Het eerste verstaat de Schryver niet dus, ‘dat ze een godlyk getuigenis ontvangen
hebben, aangaande zekere waarheden ... betreklyk de dingen, die men hoopt ....
Zy hebben zeker zulke getuigenissen, aangaande de leer en belofte van 't Euängelie,
bekomen, doch, niet door het geloof, maar opdat ze die zouden geloven. ...
Wat dan? Buiten twyfel was dit getuigenis, 't welk zy bekomen hebben, een
getuigenis, aangaande hun bestaan en gedrag.’ Dit wordt bevestigd door hetgeen
vervolgens raakende ABEL en ENOCH voorkomt, vs. 4 en 5.
‘Zoo dan, de Ouden hebben, aangaande hun bestaan, hun gedrag, als menschen,
die den Heere vreesden, die zyne bevelen gehoorzaamden .... een goed, een loflyk
getuigenis verkregen.’ Voorbeelden, waarin het getuigenis betekent een goed
getuigenis, worden vervolgens bygebragt.
‘Een tweede vraag is, van wien de Ouden zulk een getuigenis ... bekomen hebben?
Ik antwoorde, God zelve heeft hen hier mede vereerd: 't zy door een woordlyke
verklaring, 't zy door
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zulk een bestuur zyner Voorzienigheid omtrent hen, 't welk anderen verpligtte, om
hen voor gunstlingen des Hemels te houden.’ Beide wordt door voorbeelden
opgehelderd.
Maar ‘zy hadden ook een loflyk getuigenis by menschen.’ Schoon ‘niet zelden
aan haat, aan smaad, aan snoode lasteringen ... blootgesteld, ze wierden, echter,
van de besten geprezen, en hunne gedachtenis bleef in zegening. ....
Nu staat ons nog te onderzoeken, hoe men het te verstaan hebbe, als de Apostel
leert, dat zy zulk een getuigenis ... door het geloof verkregen hebben? ... 't Geen
hy vervolgends leert, in het 6de vers, doet ons klaar begrypen, dat de Ouden
getuigenis bekomen hebben, niet over hun geloof, als zoodanig, maar, over het
geen zy door het geloof verricht hebben.’
Dit geeft den Schryver aanleiding, om te zeggen (bl. 34) dat ‘de rechte beoefening
van waare Godvrucht geen plaats kan hebben, zonder een zekere vaststelling,
aangaande waar geluk en genoegen, alleen langs dezen weg te verkrygen ...’
Om dit te doen begrypen, legt de Hoogleeraar twee byzonderheden ten grondslag.
‘Voor eerst, de mensch kan, als een redelyk schepzel, niet werkzaam zyn, dan
overeenkomstig zyne begeerte naar geluk en genoegen. ... Het tweede is: De
mensch is, van natuure, in eenen zedelyken zin, zoo bedorven, dat de beloften en
voorschriften van den geopenbaarden Godsdienst niet overeenkomen met zyne
denkwyze en kwalyk bestuurde eigenliefde.....
Het .. volgt derhalven: zal iemand gehoorzaam worden aan de voorschriften van
het Euängelie, dat hy, niet alleen, eene groote verandering moet ondergaan, maar
ook .... door een levendig geloof (geboren uit rechte kennis van waarheid en pligten)
.. bestuurd worden.’
De Hoogleeraar ontwikkelt dit verder in byzonderheden, welke wy slechts met
een woord zullen aanstippen. De mensch moet daartoe ‘ten vollen overreed zyn,
aangaande eenen toekomenden staat, en eene rechtvaardige vergelding van goed
en kwaad. ... Hy moet die beloften ... welke het Euängelie in zich vervat, voor ten
hoogsten dierbaar, en voor ontwy-
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felbaar zeker houden. ... Hy moet ook genoegzame overtuiging hebben, aangaande
de bevelen van het Euängelie, met dit gevolg, dat hy zich daar aan onderwerpe,
om, in dien eenigen weg, zyn heil ... te vinden ...’ eindelyk ‘een mensch ... is, in de
beoefening van Godzaligheid, al dikwyls aan vele beproevingen blootgesteld. ... Zal
hy nu, in zulke omstandigheden, getrouw blyven aan zynen pligt ... dan moet zyn
geloof in God, en zyn vertrouwen op de beloften, levendig zyn.’
Na nog eenige aanmerkingen, waarin wy hem niet zullen volgen, sluit de Schryver
zyne verhandeling over het 2de vers in deezer voege: ‘Ondertusschen het geen hy
hier leert, dient ter bevestiging van 't geen hy gezegd hadt, aangaande het
rechtvaardigend geloof. ... Trouwens, nooit zouden de Godvruchtige menschen zulk
eene gehoorzaamheid hebben kunnen oefenen ... indien 'er niet, in hunnen geest,
een volkomen zekere, en ook min of meer levendige, vertegenwoordiging was
geweest, van beloofde zaligheden, .. Die vertegenwoordiging konden zy niet hebben,
dan door het geloof, in zoo ver als het een bestaan geeft, in de ziel, aan goederen,
die nog te wachten zyn.
Zoo dan, het geloof is een vaste grond, het is als de bestaanlykheid der dingen,
die men hoopt. Want door het zelve hebben de Ouden getuigenis bekomen.’
Over vers 3 handelt de Schryver, bl. 42 tot bl. 59. - over vers 4 van bl. 59 tot bl.
80. Hier oppert hy, bl. 65. twee vraagen, welker eerste is: ‘Hebben KAïN en ABEL
hunne offerände den Heere toegebracht, uit hoofde van een godlyk, en wel, een
stellig gebod? of moet deze plegtige Godsdienstoefening uit eene andere oorzaak
worden afgeleid?’ - De Schryver verklaart zich voor het eerste, en, zo wy denken,
met reden. Het is ons altoos onbegrypelyk voorgekomen, dat, in die vroege tyden,
de menschen door eigene bespiegelinge op de gedachten zouden gekomen zyn
om der Godheid eenige geschenken aan te bieden. In laatere eeuwen, toen de
waereld beschaafder en verdorvener was geworden, toen men niet zonder
geschenken tot zyne meerderen mogt naderen, toen men Koningen na hunnen
dood vergoodde, en aan het hoogste Wee-
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zen menschlyke onvolmaaktheden toeschreef, ware dit mogelyk geweest. Maar het
valt niet, immers naar onze gedachten, in den smaak der eerste eenvoudigheid.
Het stilzwygen van MOSES doet hier niets af, zo als de Hoogleeraar, bl. 69, te recht
aanmerkt. - Maar wanneer werden de offeranden eerst ingesteld, voor of na den
val onzer eerste Ouderen? Die oordeelen dat zy enkele afschaduwingen waren van
de Verzoening, welke eenmaal door tusschenkomst van den Messias stond bewerkt
te worden, of tekens van het geloof in deszelfs toekomst, zullen zekerlyk zich voor
het laatste verklaaren. Doch wanneer men hiervan niet zo duidelyk overtuigd is, zal
men in het eerste misschien minder zwaarigheid vinden. De verwachting der eerste
menschen op eene toekomende verlossing konde alleenlyk rusten op het vonnis
over de slang uitgesproken: immers wy weeten geenen anderen grond. En uit dat
vonnis konde vooral niet meer worden besloten, dan de Eerw. STINSTRA 'er uit afleidt
in zyne Oude Voorspellingen opgehelderd, D.I. bl. 8 env. waarin, evenwel, niets
komt, hetgeen op de offeranden het kenmerk van het geloof in eene zodanige
verlossing zou kunnen drukken. Wat naderhand by de Levitische offeranden hebbe
plaats gehad, behoeven wy hier niet te onderzoeken. Maar van den staat onzer
eerste Ouderen, voor den val, vooral ten opzichte hunner kundigheden, heeft men,
zedert veele eeuwen, zich doorgaans veel te hooge gedachten gevormd. Beschouwt
men hen, zo als zy onzes bedunkens moeten beschouwd worden, als onschuldig,
onnozel, maar tevens ongeoefend, en geschikt om allengskens en by trappen tot
grootere volmaaktheid opgeleid te worden, dan zien wy niets ongerymds in de
onderstellinge, dat God reeds in het Paradys eenigen eerdienst van deezen aart
kan geboden hebben. Tot dien eerdienst behoefden juist geene dieren geslacht te
worden, schoon, misschien, iemand zich zoude kunnen verbeelden daarop GEN.
III:21 te mogen toepassen. Doch wy willen geene Verhandeling schryven over een
onderwerp, waaromtrent wy, na verloop van zo veele eeuwen, en by zo onvolledige
oirkonden, toch niets met zekerheid kunnen bepaalen.
De tweede der geopperde vraagen luidt: ‘Welk was het oogmerk van de
offeränden, die, van de vroegste tyden af, den Heere zyn toegebracht?’ Waren zy
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enkel bewyzen van dankbaarheid en erkentenissen van afhangelykheid? ‘Of hadden
die offeränden ook een verder uitzicht op den MESSIAS, die, door eene volmaakte
offerände, de zonde eens waarlyk verzoenen zou? Aan dit laatste valt niet te
twyfelen,’ zegt de Schryver. Hy beroept zich daartoe, als op een onwederlegbaar
bewys, op de Leer, vervat in den Brief aan de Hebreën. Maar, wanneer men hem
al eens toestond, dat die Brief deeze Leer behelsde met betrekking tot de Levitische
offeranden, hetgeen wy nu niet willen onderzoeken, zonde daaruit juist volgen, dat
de vroegste offeranden dezelfde bedoeling hadden? Den Schryver komt dit zo
duidelyk voor, dat hy op de vraag: ‘Zouden de eerste menschen wel kennis gehad
hebben van dat verheven uitzicht dezer plegtige offeränden?’ antwoordt met een
eenvoudig; ‘waaröm niet?’ bl. 70. Dat dit niets bewyst, valt in het oog: en wy zien
niet, wat de Schryver kan inbrengen tegen de volgende redeneering. De eerste
menschen konden dit oogmerk der offeranden, ondersteld zynde, dat het waarlyk
bedoeld ware, niet anders kennen dan door Godlyke Openbaaringe. Maar nergens
vinden wy, dat hun die Openbaaring gegeven zy. Derhalven hebben wy ook geen
blyk, dat zy die kennis bezaten. Die stelt, moet bewyzen, is de regel; en waaröm
niet? kan niet wel voor een bewys doorgaan. De berichten, welke wy hebben van
de vroegste tyden der waereld, zyn, buiten tegenspraak, zeer onvolledig. Doch dit
geeft ons geen recht, om ze, naar ons welgevallen, aan te vullen met onze byzondere
gevoelens en godgeleerde begrippen.
Van bl. 80 tot bl. 96 handelt de Schryver over ENOCH, wiens wechneeming hy,
gelyk de meesten, verstaat van eene opneeming ten hemel, zonder den dood
ondergaan te hebben: een gevoelen, waartegen de beroemde J.D. MICHAëLIS eenige
zwaarigheden inbrengt, doch welke wy moeten bekennen ons niet voldoende voor
te komen om van het doorgaans aangenomen gevoelen af te gaan. Men kan nazien,
indien men het verkiest, wat BERPONCHER daarover aantekent by GEN. V:24.
Over vers 6 wordt gesproken van bl. 96 tot 106, en over vers 7 van bl. 106 tot
161; en vandaar tot aan het einde des boeks, in verscheidene afdeelingen, over vs.
8-19. Hier ontmoeten wy verscheidene aanmerkingen over den zedelyken toestand
des menschdoms ten
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tyde van ABRAHAM, over de omzwervingen van deezen Aartsvader in het land van
Kanaan en elders, over de gesteldheid van dat land, enz., welke men, misschien,
zal denken, dat tot verklaaring van den Brief aan de Hebreën juist niet volstrekt
noodzaaklyk waren. Ons bericht is reeds te lang geworden om in byzonderheden
te treeden. Eéne plaats, evenwel, kunnen wy niet met stilzwygen voorbygaan.
Door de stad, die sondamenten heeft, en welke ABRAHAM verwachtte, vs. 10,
verstaat onze Schryver, en, zo wy denken, te recht, den hemel, of de gelukzaligheid
des toekomenden leevens, en doet dan, bl. 212, de vraag, ‘van waar mag hy die
kennis, aangaande den toekomenden staat, gehad hebben? - Men zal zeggen, by
MOSES vinden wy niets, aangaande zulk eene toekomende gelukzaligheid, als PAULUS
hier beschryft. .... De beloften, aan ABRAHAM gedaan, behelzen tydlyke zegeningen
... doch wat blyk is 'er, dat de hemelsche heerlykheid, en wel die zaligheden, welke
... van de gantsche Kerk zullen genoten worden, aan hem zyn toegezegd?’ Te recht
merkt de Hoogleeraar aan, dat men, ‘uit het stilzwygen van eenen Geschiedschryver,
die, in een zo kort bestek, de geschiedenis van meer dan 2300 jaaren opgeeft, gelyk
MOSES in zyn eerste Boek,’ niet kan besluiten, ‘wat 'er al niet geweten, en niet gedaan
is.’ Men zoude hier kunnen byvoegen: hoeverre ABRAHAM's kundigheden, raakende
den aart en de grootheid der zaligheden van het eeuwige leeven, zich uitgestrekt
hebben, of van waar hy die kundigheden bekomen hebbe, wordt niet aangetekend;
maar in zyn gedrag vindt men duidelyke spooren van zyne verwachtinge in het
algemeen, gelyk ook die verwachting by zyne nakomelingen in weezen bleef. Vid.
Argumenta Immortalitatis Animorum humanorum, & futuri Seculi, ex Mose collecta,
in JO. DAV. MICHAëLIS Syntagm. Comm. Men behoelt daarom zyne toevlucht niet te
neemen tot ‘eene uitlegging’ van door MOSES ‘aangestipte byzonderheden,’ welke
van de vroegste tyden af zoude plaats gehad hebben en door overlevering zyn
bewaard gebleven, bl. 214. Die overlevering was niet noodig. In de boeken van
MOSES was, in dit geval, genoeg aangetekend voor den ernstig nadenkenden. Zie
de redeneering van JESUS zelven, MATTH. XXII:29
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env. Maar wat zal men zeggen van des Schryvers verzekeringe, bl. 215, ‘dat die
uitlegging van Godspraken, plegtigheden, en daar toe behoorende leerstukken,
welke door overlevering, in de Aartsvaderlyke, en vervolgends in de Israëlitische
Kerk, is bewaard gebleven, van den Heere JESUS, de sleutel der kennis wordt
genoemd, welken de Schriftgeleerden hadden weggenomen, LUK. XI.’ Spreekt ooit
de Zaligmaaker zo gunstig van de mondelinge overleveringen der Jooden?
Veroordeelt hy ze in tegendeel niet met meer dan gewoone gestrengheid? Zie
MATTH. XV:3 env. MARC. VII:3 env. Veelmeer reden is 'er, om met WHITBY, CLARKE
en anderen te denken, dat juist dit wechneemen van den steutel der kennisse
bestond in het opdringen dier overleveringen, waarmede de Phariseën en
Schriftgeleerden zozeer waren ingenomen, maar welke JESUS zo sterk afkeurde. Het is zonderling. Wanneer Protestanten tegen Roomschgezinden schryven, kanten
zy met alle kracht zich tegen de bewyzen, welke de Roomsche Kerk uit de
overlevering wil afleiden ten voordeele van sommige haarer Leerstukken: en,
evenwel, schynen sommigen zich gaarne van soortgelyke bewyzen te willen bedienen
by andere gelegenheden. Onze Schryver neemt, bl. 216, al weder zyne toevlucht
tot de overlevering in een geval, waarin hy erkent, dat enkele redeneering den
Apostel genoegzaame reden tot zyn besluit konde geeven. - Doch het is tyd, dat
wy voor deeze keer van den Hoogleeraar afscheid neemen.

Overdenkingen over den aart, de bewaaring, de opheldering en
uitbreiding van het Euangelie vóór de geboorte van Jesus Christus.
Door Cornelis van der Leeuw, Predikant te Hoorn. 1ste Stukje. Te
Utrecht, by W. van Yzerworst, 1800. In gr. 8vo. 102 bl.
Het onderwerp van deze Overdenkingen, die, in drie of vier soortgelyke stukjens,
zullen vervolgd worden, is door den Eerw. VAN DER LEEUW in den vorm van
Leerredenen behandeld, en nu, om te voldoen aan de dringende begeerte van
veelen in de Gemeente van Hoorn, terwyl toch de Leeraar tot de uitgave der
Leerredenen niet kon besluiten, in den trant van een-
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voudige overdenkingen in 't licht gegeeven. Zy bevatten ook korte herinneringen
van 't geen, in de Leerredenen zelve, tot beoefening van het verhandelde was
voorgehouden. Dat meer uitlegkundig was, scheen voor den styl, dien de
overdenkingen hebben moesten, minder geschikt. Daarvan is echter het een en
ander, dat, hier en daar, tot opheldering dienen kon, in bygevoegde aanteekeningen
geplaatst. Het hoofddoel van dit geschryf is aan te toonen, hoe de wyze en
goedertierene God, door alle tyden heen, gezorgd heeft, dat de kennis van die
groote belofte van eenen Verlosser van zondaaren, die hy in het Paradys gedaan
heeft, bewaard gebleeven, langzamerhand opgehelderd, en ook by voorkomende
gelegenheden is uitgebreid geworden.
De eerste Overdenking beschouwt den staat der eerste menschen vóór den val,
en de allerongelukkigste gesteldheid, waartoe zy vervielen door het eeten van de
verbodene vrucht. In eene aanteekening wordt de letterlyke uitlegging van Gen. III,
op de gewoone wyze, verdeedigd, waarop nog al iets zou aan te merken vallen.
Daarop rust evenwel ook de geheele verklaaring van het vyftiende vers van dat
Hoofdstuk, waarin men de verkondiging van het eerste Euangelie in het Paradys
zal aantreffen. Daarover gaat de tweede Overdenking. De derde beschouwt Adam
en Eva, na de verkondiging van het eerste Euangelie. Zy hooren, na eerst vertroost,
versterkt en bemoedigd te zyn, de aankondiging der verdiende straffen, die zy ook
weldra, buiten het Paradys gedreeven, vinden, waarin de Godheid hun echter te
gemoet komt. De vierde betreft de geschiedenis van Kain en Habel, waarby eene
breede leezenswaardige aanteekening gevoegd is, over den eersten oorsprong der
offeranden. Het komt den Eerw. VAN DER LEEUW voor, dat de eerste menschen tot
het doen van dank-offeranden hebben kunnen geleid worden - door hun
redensgebruik - gevoel - en de natuurlykste openbaringen van hunne erkentelykheid
- en dat wel, zonder dat zy konden gezegd worden eenen eigenwilligen Godsdienst
te hebben, en niet in den geloove te offeren. Hy is verder, op aanneemelyke gronden,
van oordeel, dat God, in den staat der rechtheid, op die bewyzen van dankbaarheid,
die Hy, daar, op de reeds gezegde wyze, van onze Stam-Ouderen ont-
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fing, een gunstig oog geslagen hebbe, en eenig zichtbaar blyk gegeven van zyne
hooge goedkeuring; maar dat, by zulk eene gelegenheid of anderzins, echter iets
meerder hebbe plaats gehad, om den offerdienst, voor het vervolg, vast te stellen,
en dat God dus het doen van offeranden zelf zal bepaald en ingesteld hebben.
Minder grond kunnen wy voor ons zien in de gedachte, dat het aanzien van 't offer
van Habel, welligt, letterlyk zou moeten verstaan worden van eene menschelyke
gedaante met een aangezicht, welke zich, tot een bewys van Goddelyke goedkeuring,
op eene bovennatuurlyke wyze, zou vertoond hebben. In de vyfde Overdenking,
over Seth en Enos, vindt men wel te recht, in eene aanteekening over Gen. IV:26,
aangemerkt, dat men niet behoeft aan te neemen, dat de naam Jehova toen reeds
gebruiklyk geweest is. 'Er zal te dezer plaats alleen te kennen gegeeven worden,
dat deze menschen zich benoemd hebben naar den eenigen waaren God, welken
Moses onder den naam van Jehova bekend maakte. De zesde Overdenking betreft
Henoch. De zevende of laatste beschouwt Noäch vóór den Zondvloed. Beiden
bevatten ook goede gedachten. Men kan dit Werkjen, by het leezen en beoefenen
van dat gedeelte der oude geschiedenissen, met nut gebruiken. Sommige Leezers
zullen den Schryver wel wat vryer wenschen van 't Christelyk leerstelzel, en
byzondere leerbegrippen daaromtrent, die men toch, by de behandeling van die
oude oirconden, niet overal behoeft te pas te brengen. Maar de Eerw. VAN DER
LEEUW heeft zich naar den meest aangenomen denktrant in de Gemeente van Hoorn
willen schikken.

Een negental Brieven, over de redenen, die meest by de Christenen
aanleiding gegeven hebben, ter verbastering van de zuivere
Geloofsleer; opgedragen aan alle waare Hervormden in Nederland,
en aan allen, die eenig belang in Jesus Kerk stellen. Te Amsterdam,
by W. Brave, 1800. In gr. 8vo. 70 bl.
De Schryver van deze Brieven kan, gelyk hy zelf in het Voorbericht verklaart, niet
ontveinzen, dat hy zich verbeeldt, dat deze brieven met graagte zullen ontvangen
worden. ‘Zoo ik my daarin niet bedrieg,’
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zegt hy, ‘dan zal ik, aan den eenen kant, u een tweede stukje myner brieven geeven,
die zoo niet interessanter, ten minsten geen minder waarde zullen hebben, dan dit
negental, en aan den anderen kant my hartelyk verheugen, dat zoo veelen lust in
de waarheid gekreegen hebben.’ 't Ontbreekt ons, zoo wy meenen, niet aan liefde
voor de waarheid, of aan lust tot naspooring derzelve, waar wy die maar kunnen
ontdekken; maar wy moeten evenwel bekennen, tot die genen niet te behooren,
van welken de Schryver aanmoediging wacht, om nog meer brieven van dat soort
te laaten volgen.
De Schryver heft sterke klaagtoonen op over den toestand van 't Kerkgenootschap
der Hervormden, met opzicht tot de geloofsleer, die hy onder dezelven zeer
verbasterd vindt. Onder de aanleidende redenen tot afwyking van de oude
rechtzinnigheid, telt hy den steeds toeneemenden smaak in fraaie letteren, het groot
misbruik der beoefening van oude Grieksche en Romeinsche Schryvers, de vry
algemeene hoogachting van 't schitterend vernuft van Voltaire, d'Alembert en
anderen, wier nadeelige schriften in zoo veele handen zyn, de allerschadelykste
gewoonte om de Wysgeerte met het Christendom te vereenigen, het toelaaten van
jonge lieden tot de verkeering van lieden, die in andere opzichten uitmunten, maar
gevaarlyke begrippen omtrent den Godsdienst koesteren, en vooral het gedrag en
de predikwyze van sommige Predikers in de Hervormde Kerk, die niet alleen heimelyk
kwaad zaad strooien, maar openlyk het Christendom verdraaien, en den weg baanen,
om het geheelenal aan kant te zetten. Als het beste middel, om dat voor 't vervolg
te beletten, slaat hy voor, om de verplichting aan de formulieren van eenigheid wat
vaster te maaken.
Wy vreezen, dat des Schryvers welmeenende Godsdienstyver hem vervoerd
heeft, om dingen, die niet by elkander behooren, onvoorzigtiglyk ondereen te
mengen, en dat hy, dus voortgaande, eene wyde deur zal helpen openzetten voor
haatelyke verdenkingen omtrent de bedoelingen van achtingwaardige mannen, die
het met de Christelyke leer regt hartelyk meenen, hoewel zy, in de wyze van
uitdrukking hunner gevoelens, en geheelen leertrant, van de oude wyze min of meer
afwyken. Het is in de daad te bejammeren, dat het, zoo wel onder de Hervorm-
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den, als in andere Kerkgenootschappen, niet geheel ontbreekt aan Leeraars, die
waarlyk toonen, met de Bybelsche Leer niet regt bekend, en niet zeer ingenomen
te weezen; maar is dat kwaad door zoodanig geschreeuw te verhelpen? Is dat
gevolg te verwachten van dergelyke dwangmiddelen, die ook, in de tegenwoordige
gesteldheid van zaaken, den aanwas van verlichte kennis, en de werkdaadige
beoefening van het Christendom, merkelyk zouden hinderen?

Onze tyd is in 's Heeren hand! Overwogen in eene Leerrede, over
Job XIV:5, uitgesproken op den eersten dag van het jaar 1800.
Door J.W.C. Tenckinck; Leeraar by de Hervormden, te Venhuizen.
Te Hoorn, by J. Breebaart, 1800. In gr. 8vo. 41 bl.
De Eerw. TENCKINCK, zoo 't schynt nog een jong Prediker, is, door de uitgave van
deze Leerrede, ook als Schryver te voorschyn getreeden. Men leert hem daaruit,
en uit hier en daar onderaan geplaatste aanteekeningen, en eene
achteraangevoegde aanmerking, over de voor- en narede van het boek Job, als
een nadenkend Bybelonderzoeker kennen, wien 't niet ontbreekt aan vrymoedigheid,
om zelfs van groote en beroemde Mannen, wanneer hy oordeelt de zaaken beter
in te zien, te verschillen.
De Leerrede is niet kwalyk opgesteld. Den styl zou men hier en daar wat
vloeibaarer wenschen. Mogelyk deed de Eerw. TENCKINCK beter, met deze of gene
vruchten van zyne letteroefeningen tot beter verstand van den Bybel, zoo dezelve
daartoe reeds ryp genoeg zyn, in 't licht te geeven, dan het getal van Leerredenen,
die 'er reeds zoo veele in ieders handen zyn, en nog dagelyks meer komen, te
helpen vermeerderen. 'Er laat zich in de daad, uit deze Proeve, mettertyd wel iets
goeds uit deze hand verwachten.
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Memorie van Bedenkingen van de Commissie tot de Kerkelyke
Zaaken, voor de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente binnen
deze Stad, op het Ontwerp van Schikkingen, over de
onderscheidene Kerkgebouwen binnen de Stad Amsterdam, &c.
aan de Municipaliteit dezer Stad. Te Amsterdam, by J. ten Brink,
Gerritsz., 1800. In gr. 8vo. 43 bl.
Gecommitteerden tot de Kerkelyke Zaaken, voor de Nederduitsche Gereformeerde
Gemeente binnen Amsterdam, maaken, in deze Memorie, zeer gewigtige
bedenkingen op het ontwerp van schikkingen, over de onderscheidene
Kerkgebouwen binnen gemelde Stad. Zy zeggen, te moeten berusten in het besluit
van het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafsche Republiek, dat alle de
Kerkgenootschappen in de beschikking over de Kerken moeten worden erkend, en
zich dus te moeten laaten welgevallen, dat de Hoogduitsche Joodsche Gemeente,
Portugeesche, Engelsche Episcopaale, de Hernhutsche Broederschap, het
Genootschap der Vrienden, de Armenische en Grieksche Gemeente, ook deelen
in schikkingen over Kerken, die toebehoorden aan eene Gemeente, die, by hunne
oprichting of aankomst hier te lande, reeds bestond. - Maar zy willen dan evenwel
onderscheid gemaakt hebben tusschen de Oude en Nieuwe Kerken, O.Z. en N.Z.
Capellen, die het alleenlyk zyn, welke, ten tyde der Hervorming, binnen Amsterdam
aan het Gereformeerde Kerkgenootschap zyn overgegaan, en alle de overigen, die
vervolgends, by vergrooting der Stad, en vermeerdering der Gemeente, voor dat
Kerkgenootschap aangebouwd zyn; terwyl het niets afdoet tegen deze gegronde
onderscheiding, dat de aanbouw dier Kerken uit Stads kas bekostigd is; als zynde
zulks, uit hoofde van de toenmalige gesteldheid van zaaken, geschied by wyze van
gifte of schenking, onbepaald, zonder eenige voorwaarde. Verder oordeelen zy het
strydig met de Publicatie van het Uitvoerend Bewind, die alleen spreekt van
Kerkgebouwen en Pastoryhuizen, dat ook andere huizen, welke aan de
Kerkgebouwen als verbonden en annex zyn opgegeeven, mede onder eene tauxatie
gebragt zyn. - Zy vinden ook geen grond ter waereld, om orgels, banken, stoelen,
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stooven, kussens, koperwerk, en zelfs de lezenaars, onder zulk eene tauxatie te
brengen; als zynde dit alles van laater tyd, en het onbetwistbaar eigendom van het
Gereformeerd Kerkgenootschap. - Vooral verzetten zy zich allersterkst tegen de
stelling van Stads Thesaurieren, omtrent de Fondsen, of Rentegeevende Effecten
der Kerken, die zy als aan de Stad vervallen willen beschouwd hebben: - waartegen
zeer gewigtige bedenkingen ingebragt worden. De overige aanmerkingen, over de
grafsteden, regenbakken, over eene voorgeslagene schikking, wegens de Kerk op
het Beggynenhof, zyn van dat groot belang niet. Men mag billyk hoopen, dat de
zaak der Kerken, met den aankleeve van dien, zoo hier als elders, door redelyke
schikkingen, ten gevolge van het naauwkeurigst onderzoek door geheel onpartydige
richters, tot wederzydsch genoegen, zonder overhaasting moge belust worden.

Militair Zakboek, door G. Scharnhorst, Kapitein by het Koningl.
Grootb. Keur-Brunswyksch Artillery-Regiment, en Leeraar by het
Krygs-School in Hanover. Uit het Hoogduitsch vertaald, naar de
laatste uitgave, door J.B. van Wintershoven, Kapitein ten dienste
der Bataafsche Republiek. Vermeerderd met eenige Proeven,
betrekkelyk ons oud en nieuw geschut, zoo door Saueracker, als
door de Directeuren van 's Lands Artillery-Schoolen, met
onderscheiden Calibers in het veld te Waasdorp. Met Plaaten. In
den Haage, by J.C. Leeuwestyn, 1800. In gr. 8vo. 574 bl.
Met recht verdient dit Werk den titel van Militair Zakboek, dewyl in hetzelve alles,
wat voor een Officier, en zelfs voor een Bevelhebber van een Detachement of een
Regiment, noodig is te weeten, zo in het veld, als in belegeringen, met groote
klaarheid en naauwkeurigheid wordt voorgesteld. Het oorspronglyk Werk van den
Heer SCHARNHORST heeft, door de uitmuntende wyze, op welke het is ingericht, in
Duitschland zeer veel opgang gemaakt, en is meermaalen herdrukt. Zo dat de
Nederlandsche in 't Hoogduitsch min kundige Officier veel verplichting aan den Heer
VAN WINTERSHOVEN heeft, voor zyne vertaaling, en de daarby
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gevoegde proeven met onze oude en nieuwe stukken geschut, houwitzers en
mortieren, door SAUERACKER en de Directeuren van 's Lands Artillery-Schoolen, te
Waasdorp, in 1798, genomen. Zynde die proeven vooral van nut voor den
Bataafschen Officier, omdat de Heer SCHARNHORST zich maar even over het
Hollandsch grof geschut had uitgelaaten, welks vermogen, boven dat van andere
Natien, by onze Officieren behoorde bekend te zyn.
Het geheele Werk is afgedeeld in vier Afdeelingen en een Aanhangzel. De eerste
Afdeeling bevat het Onderricht voor den Officier, welke met Kavallery en Infantery
gedetacheerd is; waarin gehandeld wordt over Patrouilles, de Marschen, het
Overrompelen, de Veldwagten en Piquets, de Geposteerde Detachementen, de
Handelwyze in Kantonneerings-quartieren, de Handelwyze wanneer men den vyand
opzoekt, de Recognosceerings-Detachementen, de Handelwyze in Actien, den
Toevoer, het invorderen van Contributien, en het opligten van Patrouilles. De tweede
Afdeeling bevat de pligten van een Officier, welke met Artillery is gedetacheerd. De
derde Afdeeling handelt over de Verschanssingskonst, en bevat het
weetenswaardigste omtrent de inrichting en den aanval der Schanssen, gelyk ook,
hoe men dezelve moet verdedigen; alles opgehelderd met nuttige voorbeelden. De
vierde Afdeeling handelt over den Aanval en de Verdediging der Vestingen;
bevattende dezelve het Begrip van de Inrichting eener Vesting, het Gebruik van 't
Geschut in en voor Vestingen, de leer der Mynen, en eindelyk alles, wat, zo in het
aanvallen als in 't verdedigen eener Vesting, moet in acht genomen worden. Het
Aanhangzel bestaat uit de volgende artikelen: 1. Tafel der Sinussen en Tangenten.
2. Maat der lengten. 3. Afstand van een voorwerp te vinden. 4. Eene streek
Krygskundig op te neemen. 5. Tafel van koornmaaten, munten en gewigt. 6. Proeven
van de wydte der Worpen, volgens SAUERACKER. 7. Staatkundige Tafel: te weeten
eene vergelykende tafel van de uitgebreidheid, volkrykheid, inkomsten en legermagt
der voornaamste Mogenheden. Eindelyk de Proeven van de wydte der Worpen met
nieuwe stukken van onderscheiden caliber, door de Directeuren van 's Lands
Artillery-Schoolen gedaan, in 1798, in 's Hage.
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Voor een geregeld uittrekzel zyn de Artikelen, uit welke dit gewigtig Werk bestaat,
te menigvuldig en te uitvoerig. Wy zullen 'er hierom maar een proefje uit mededeelen,
om over het geheel te kunnen oordeelen, en verder nog eenige dingen van groot
belang, op welke onze aandagt in het leezen voornaamelyk gevallen is, aanstippen.
Dus spreekt, onder anderen, onze Schryver, bl. 298, enz. over het verdedigen van
enkele schanssen: ‘De Kanonnen van de schanssen laaten zich nooit met het vuur
der vyanden in: zy gaan van de bedding, terwyl de vyand vuurt. Eerst, wanneer de
vyandelyke troepen op zeshonderd schreden komen, beginnen zy voort met
Cartetschen te vuuren: daar zy nu nog door den damp belet, en in 't geheel nog niet
gevuurd, noch de lieden zich afgewerkt hebben, kunnen zy eene groote
werkzaamheid doen. De afstand van zeshonderd schreden is te vooren met stokken
getekend, op dat de lieden niet te vroeg met het vuuren zouden beginnen, gelyk
zeer dikwyls pleeg te geschieden.
De Infantery staat geduurende de kanonade van den vyand aan den voet van het
banquet, en treedt weder op, als de vyand hun, tot op den afstand van tweehonderd
vyftig schreden, genaderd is; maar deeze afstand is ook te vooren met witte stokken
afgetekend. Zy vuuren in afdeelingen, en elke zyde van de schans is in twee
afdeelingen, of pelottons, verdeeld, welke het een om het ander vuuren. By eene
gragt, welke goed met pallissaden voorzien is, zou men mogelyk best doen, niet
eerder met het vuuren te beginnen, dan na dat de vyand op vyftig schreden genaderd
was. Heeft de schans wolfskuilen of verhakkingen voor zich, en daarenboven nog
pallissaden, dan begint men eerst te vuuren, wanneer de vyand by de eerste
verhindering is aangekomen. De veel grooter en plotzelyke werking van het naby
zynde vuur, wanneer te vooren nog niet gevuurd is, werkt op dit oogenblik zo veel
te sterker op het gemoed van den vyand, daar hy door hindernissen wordt
opgehouden. Op verder afstand is hy in een te grooten omtrek, en ons vuur te veel
uit malkander, en hy wordt onverschrokken, door de geringe werking, die hetzelve
doet, alwaar hy zyne nedergeschootene ka-
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meraden niet hoort kermen, dewyl hy spoedig deeze plaats verlaat.
Komt de vyand tot in de gragt, dan werpt men bomben met brandende buizen,
ook lederen zakken gevuld met een en een half of twee pond kruid, met zeer korte
buizen in dezelve; men ontvangt te gelyker tyd die geenen, welke de borstweering
willen beklimmen, met bajonetten, op lange stokken gestooken; deeze middelen
niet by de hand hebbende, springt men op de borstweering, om den vyand, welke
dezelve beklimt, met de bajonet te ontvangen; doch dit moet maar alleen geschieden,
als hy zich geheel of het grootste gedeelte heeft in de gragt geworpen.
Wanneer men meer manschappen in de schans, dan tot dezelve in twee gelederen
noodig is, heeft, of men 'er meer kan bekomen, dan stelt men achter de pallissaden,
in de gragt, een of nog beter twee gelederen, met bevel van niet eerder te vuuren,
dan na dat de vyand tot aan de pallissaden komt. Dit naby zynde vuur zal moordaadig
zyn, en nu zal het vuur van de schans, de indruk zyner werking, en het onverwagt
oogenblik den vyand zeker tot wyken brengen,’ enz.
Niet minder uitvoerig spreekt de Schryver over den aanval op en de verdediging
van eene Vesting; in welke verhandeling echter eenige zaaken voorkomen,
waarmede wy ons niet ten vollen kunnen vereenigen. Dus telt hy, in het Hoofddeel
van de Inrichting eener Vesting, onder derzelver gewoone weezenlyke deelen, de
Contregardes, niettegenstaande dezelve thans voor vry onnutte werken worden
gehouden, omdat zy tegen het vuur van boven niet bestand zyn, en, eens veroverd
zynde, den vyand eene heerlyke plaats tot bres-batteryen verschaffen. Daarentegen
spreekt de Schryver niet van de zogenoemde Lunettes, in den bedekten weg, schoon
dezelve van een zo groot nut zyn, om de verovering der voorliggende buitenwerken
te vertraagen. Tot het verdedigen der gemaakte Bressen, oordeelt de Schryver,
behalven de andere noodige voorzorgen, niets beter, dan, gelyk in de beroemde
belegering van Candia door de dappere bezettelingen geschiedde, de stormende
partyen te gemoet te gaan, en de bres met blank geweer te verdedigen; wanneer
hy gelooft, dat deeze onverwagte aanvallen, van alle zyden,
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op de zwakke tètes der overgaande kolommen, gemeenlyk ten voordeele van de
verdedigers uitvallen. Intusschen merkt hy aan, dat de bestormers, by de stormen
in nieuwere tyden, doorgaans verlaatene bastions vonden; waaruit men, oppervlakkig
redeneerende, zou moeten besluiten, dat de tegenwoordige Krygslieden minder
moed bezitten, dan die van voorige dagen. Dan dit is niet het geval; maar de
volgende omstandigheid geeft eene genoegzaame reden van de minder kragtdaadige
verdediging der bressen. In voorige dagen had men geen denkbeeld van het waar
gebruik van boogschooten, bomben, enz. en verspilde dezelve meestal onnut; doch
thans weet men daarvan het meest mogelyk voordeel te trekken; zo dat een bastion,
op het welk men een storm denkt te waagen, ('t geval van verrassing, gelyk te
Bergenopzoom in 1747 plaats had, uitgezonderd) een oogenblik vóór den aanval,
zodanig met allerlei moordaadig vuurtuig van boven overlaaden wordt, dat geen
mensch het daar kan houden, maar alles, 't geen zich niet door de vlucht kan redden,
sneuvelen moet.
In het Aanhangzel vinden wy, onder anderen, eene nuttige onderrichting, om den
afstand van een vyand met den verrekyker te vinden. ‘Laat men (zegt de Schryver,
bl. 12) in een verrekyker een (micrometer) maatstok op glas maaken, dan ziet men
het voorwerp, naar het welk men den kyker gericht heeft, op de maat, en wel des
te grooter, hoe nader men by hetzelve is. Maakt men eene proeve, en neemt men
de grootte juist waar, dat is de verdeelingen, welke een man op verscheidene
afstanden in den verrekyker beslaat, zo kan men altyd daarnaar in andere gevallen
eenigermaate den afstand van den vyand beoordeelen.’ Niet alleen is deeze
onderrichting van nut in den oorlog, maar ook in het dagelyksche leven, vooral voor
de liefhebbers van het buitenleven. Want zo de ruitjes op glas getrokken, of door
middel van een ring, met zich onderling doorkruissende fyne hairtjes voorzien, in
den verrekyker geplaatst, zeer klein zyn, en daarmede proeven, op voorwerpen, op
bekende afstanden geplaatst, worden genomen, zal men zich eene hebbelykheid
kunnen verkrygen, om over den afstand van de meeste voorwerpen, die onder het
bereik van zodanig een kyker vallen, met eene genoegzaame naauwkeurigheid te
oordeelen.
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Proeve, of eenige Aanteekeningen, wegens het planten op Duinen
van Raaphorst, aan liefhebbers van planten meede gedeeld, van
nut konden zyn. Door A.P. Twent. In 's Gravenhage, by de Wed.
J.P. Wynants, 1800. In gr. 8vo. 104 bl.
Onder een zeer zedigen titel bevat deeze Proeve een schat van gewigtige
waarneemingen voor hun, die met voordeel de bepooting of bezaaijing van schraale
Duinen, en andere, tot hiertoe, woest liggende zandgronden, willen onderneemen.
Men ziet uit dezelve, dat dergelyke inrichtingen met groot voordeel kunnen worden
ondernomen; doch dat 'er, van den anderen kant, eene groote oplettenheid, op
verschillende omstandigheden, gevorderd wordt, zonder welke de aangewende
kosten te vergeefsch zouden worden verspild. Hoe aanmerkelyk, intusschen, de
voordeelen zyn eener wel aangelegde beplanting, kan men uit het volgend voorbeeld
leeren. ‘Wil men (zegt de Schryver, bl. 86) ook een proef hebben, wat onkosten
uitwerken op schraale gronden, dan behoef ik alleen aan te haalen, een halve
mergen zeer schraale afgezande grond, welke dicht by de zandery in Raaphorst
ligt. Na de beplanting met Berken, wierd de grond, om het stuiven te beletten, met
paardemist, welke f 36 -: : kostte, bestrooid. Daar dit nu twee jaaren geleeden is,
kan men reeds zien, dat dit Plantzoen, in zes of zeven jaaren, zo sterk en grooter
zal zyn, als ander, met stroo voor stuiven bewaard, in tien jaaren: waar door dit
bosch ook van nu af, veel meerder blad geevende, den grond sterker maakt dan
andere, en daar door deeze kosten veelvoudig zal te rug geeven. En wil men een
opgaaf hebben, tot aanmoediging, om geen gronden ledig te laaten liggen, van het
voordeel, dat opgaand hout geeven kan, dan heeft men niets anders na te gaan,
dan dat, niet lang geleeden, de boomen op een weg gerooid zyn, die uit schraal
zand, zelfs voor een gedeelte yzermaalig, bestond, en niet dieper dan drie steek
oudtyds gedolven, omtrent 5 of 6 voeten boven het winterwater liggende, en omtrent
70 jaaren geleeden, in dien tyd, na lange overweegingen, of het de moeite wel waard
was, met tweehonderd zeventig Ypen beplant was, beslaande omtrent zevenhonderd
vyftig roe-
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den lands, en dus een en een vierde mergen, bereekend een halve roede aan den
buitenkant der boomen, om dat 'er zelfs, tot tyde van het rooiën der boomen, altoos
Elst tot aan de boomen toe, onder gestaan heeft. Deeze boomen hebben, na aftrek
der kosten, tot het in orde brengen en beplanten van den weg, opgebragt omtrent
vyfduizend vierhonderd guldens, dus in zeventig jaaren verdeeld, omtrent
zeven-en-zeventig guldens 's jaars, van een weg, daar men anders niets van kon
trekken, en dat maar van ruim zeven hond lands.’
Nadat de Schryver zyne Proeve reeds aan den Drukker had overgegeeven, kwam
hem toevallig in handen een Concept door HENDRIK HORSMAN, om in de Graaflykheids
Zeeduinen eenige bekwaame plaatzen aan te leggen, tot Koornlanden en Houtgewas,
't geen hy, als verscheidene zeer nuttige en ter zaake dienende aanmerkingen
bevattende, achter zyne Proeve heeft laaten drukken.

Het Leven van Catharina De II, Keizerin van Rusland. Met
Pourtraiten. Uit het Fransch. IIIde Deel. Te Amsterdam, by J. Allart.
In gr. 8vo. 348 bl.
Geen alzins gunstig aanzien hadt, in ons oog, dit Werk, welks laatste Deel wy thans
(*)
aankundigen, toen wy het Eerste doorleezen hadden . Het Tweede beviel ons
(†)
beter ; en mogen wy, ten opzigte van dit Derde en laatste, zeggen, dat wy 'er nog
meer genoegen in gevonden hebben.
Het VIII Boek ontvouwt den staat der zaaken tusschen Deenemarken en Zweeden
en het Russische Hof, naa de Verheffing van CATHARINA DE II; de vyandlyke
oogmerken der Turken, en het Verdrag met de Porte geslooten. ‘Hoe veel reden,’
merkt onze Schryver ten dien laatsten aanziene op, ‘hadt de Keizerin toen niet, om
zichzelve geluk te wenschen over een Verdrag, het welk haar in de gelegenheid
stelde, om, zonder te oorlogen, aan haare oogmerken van overweldiging, die nog
steeds aangroeiden, en aan de zorg der vergrooting van den Koophandel haarer
uit-

(*)
(†)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1799, bl. 446.
Zie dezelve hier boven, bl. 328.
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gebreide Staaten, den ruimen teugel te vieren! De ongelykheid der luchtstreek, het
gebrek van bevolking, en de onvruchtbaarheid van een gedeelte van den grond,
belet niet, dat deeze Staaten eindelooze voortbrengzels aan den Koophandel
verschaffen. De Russen, zo wel in Europa als in Asiën gevestigd, kunnen met de
geheele weereld gemaklyk handel dryven. De Kaspische Zee dient hun om met
Persiën en Indiën gemeenschap te hebben. De Azofsche Zee en de Zwarte Zee
maaken hen meester, om de voortbrengzels van het Noorden in de Middelandsche
Zee te gaan verkoopen, en die van de Levant in het Noorden in te voeren.
Kamschatka opent hun aan de eene zyde den weg na America, en aan de andere
dien na China en Japan; eindelyk de Witte en Oostzee stellen hen in betrekking met
de meeste Europeesche Volken, voor wien hun Koophandel onontbeerelyk geworden
is.
Zoo veele Zeeën vrylyk bevaarende, en over zommige de heerschappye voerende,
konde CATHARINA niet gedoogen, dat eenige andere Mogendheid naar het gezag
daar over staan zoude; en eene der redenen, die haar aanzetteden om zich van de
Engelschen af te scheiden, was de nayver, die zy haar inboezemden, door overal
de hoogheid van hunne vlag te willen doen erkennen.
Echter was de koophandel der Engelschen voor de Keizerin te voordeelig om
daar van af te zien. Terwyl zy hun haare hulp weigerde, bewees zy hun veele
vriendlykheden. Terwyl zy hen een gedeelte hunner Volkplantingen zag verliezen,
noodigde zy hen om in haare havens de koopwaaren te komen haalen, die zy van
het vasteland van America niet meer trekken konden, en zy verheugde zich, dat
hunne Schepen in grooter getal te Archangel ten anker kwamen. - Zy ontving tevens
met genoegen de Americaansche Schepen; en, in weerwil van de aanzoeken van
den Engelschen Minister, verzekerde zy hun de vrye vaart door de Oostzee.’ Dit
behoort tot den Jaare 1779.
De Wapeningen van Rusland; de Oorlog tusschen Pruissen en Oostenryk; de
Byeenkomst en Vrede te Teschen; de Gewapende Neutraliteit, maaken een goed
gedeelte van het IX Boek uit; voorts besteed aan de be-
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schryving der Reize van de Keizerin naar Mohiloff; aan die van JOSEPH DE II naar
Petersburg, van den Erfprins van Pruissen derwaards, van den Groot-Hertog door
Frankryk en Italiën, van den inval in de Krim; afgewisseld door het opkomen en
verdwynen, alsmede het afsterven, van Gunstelingen.
Het X Boek schetst ons de Betrekkingen van Rusland met Persiën, China en
Japan; doorvlogten met keurige aanmerkingen over den handel op de Caspische
Zee. Minnehandel met Gunstelingen wisselt steeds de verhaalen af; hier ontmoeten
wy haaren diepen rouw over den dood van LANSKOï, en hoe zy, naar allen schyn,
heimlyk haare hand ter egtverbintenisse gegeeven hebbe aan POTEMKIN, die in 't
voorgaande Boek, als in blaakende gunste staande, beschreeven wordt. Een
zeldzaam betoon van Verdraagzaamheid komt ons hier te vooren. ‘De Keizerin
vergenoegde zich niet met eenen Roomsch-Catholieken Aartsbisschop benoemd,
en een Kweekschool van Jesuiten te Mohiloff opgerigt te hebben, en den
Mahomedaanschen Godsdienst in de Krim te handhaaven: zy gaf byna alle jaaren
aan haare onderhoorige Volken een plechtig voorbeeld van de bescherming, die
zy aan de vrye Godsdienst-oefening verleende. Den dag dat het Water gewyd wierd
(den 6 January) verzamelde haar Biegtvader, op haaren last, de Kerkelyken van
alle Godsdienstige Gezindheden, en deedt hun de eer van een groote maaltyd, die
CATHARINA de Maaltyd der Verdraagzaamheid noemde: dus zag men dit Jaar (1785)
aan dezelfde tafel gezeten den Patriarch van Grulinien, den Russischen Bisschop
van Polocsk, Grieksche Archimandriten, een Roomschen Bisschop, een Prior van
denzelfden Godsdienst, Franciscaanen, Jesuiten, Luthersche en Calvinistische
Predikanten, en Engelsche Priesters.’ - 't Zy zulks aan Verdraagzaamheid, of aan
eene andere oorzaake, was toe te schryven, het strekte tot goede einden. Zo was
het ook met de Reizen, die op haaren last, zo binnen de Landen haarer
Heerschappye, als elders, gedaan werden. De Schryver, dezelve aangestipt
hebbende, vraagt: ‘Maar deedt zy deeze onderneemingen niet veeleer uit eene
ydele begeerte, om Europa van haaren naam te doen weergalmen, dan uit eene
waare liefde tot de Weetenschappen? Indien zy door
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de edele eerzucht, om den arbeid der Geleerden nuttig te maaken, was gedreeven
geworden, zou zy dan niet hebben laaten openbaar maaken, het geen de Reizigers
ontdekt hadden, zoo buiten als binnen haare uitgebreide Staaten? Hun vertrek wierd
altoos met veel nadruk aangekondigd; hunne terugkomst wierd nimmer dan in 't
geheim bekend. Hier van is egter nu en dan het een en ander aan 't licht gekomen,
en de nydige Staatkunde van het Russisch Hof heeft zulks voor hem, die het aan
ons berigt heeft, niet kunnen verdonkeren.’ - Onze Schryver, in dit Hoofdstuk,
verscheide andere Inrigtingen, die goedhartigheid en welgezindheid op het voorhoofd
draagen, vermeld hebbende, vraagt ten slotte: ‘Wel hoe! was zy dan die Vrouw,
wier moorddaadige mond bevel gaf tot het ombrengen van haaren ongelukkigen
Gemaal? Was zy die heerschzugtige Vorstin, die alleenlyk tot overweldiging van
Kroonen, en verovering van Staatendommen scheen te leeven? Was zy, eindelyk,
die hoogmoedige Heerscheresse, die zomtyds tot haare Staatsdienaaren en
Generaals op zulk een hoogen toon sprak, en hen met een bitse stem vroeg: of zy
hen met een staf van bevel, of met de linten haarer Ridderorders vereerd hadt, om
zich haar vertrouwen onwaardig te maaken? Ja ongetwyfeld zy was het zelve. Men
zoude waarlyk weinig kennis van het menschlyk hart moeten hebben, om niet te
weeten, dat het dikwyls de tegenstrydigste gevoelens zamen paart.’
Wil men CATHARINA in de praal van Vorstinlyke Grootheid zien, men volge haar
op de Reize na de Krim, met den aanvang van het XI Boek beschreeven; terwyl dit
Hoofdstuk haar gedrag ten opzigte van den ongelukkigen Khan SAHIM-GUERAI schetst,
en op het Oorlogstooneel tegen de Turken en Zweeden voert, en de ysselykheden
daarvan in 't breede vermeldt. Hier krimpt het hart des Leezers voor de gruwelen
des Oorlogs menigmaalen weg. Wie leest zonder afgryzen van eenen Generaal
KAMENSKOI, ‘zoo wreed, dat POTEMKIN hem het bevel over het leger niet laaten wilde.
Hy gaf alle de plaatsen, waar van hy zich meester maakte, aan plundering over, en
verbrandde ze. Hy hadt het voornaamlyk op de Priesters gemunt, die hy als paarden
voor de Legerwagens deedt spannen. De
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Jooden waren ook het voorwerp van zyne woede. Hy martelde dezelven, door hen
midden in den winter naakt te doen uitkleeden, en yskoud water op hun hoofd te
doen gieten.’ Wie ziet zonder afschuw den Generaal SOUWAROFF, een Veldheer,
wiens naam in onze dagen de Nieuwspapieren vervulde, maar wiens dood, terwyl
wy dit schryven, die eigenste papieren vermelden, als hy eene allerbloedigste
overwinning by Rimniks behaalt, en den bynaam van RIMNIKSKY verwerft, met den
dubbelen tytel van Graaf van het Roomsch en Russisch Ryk; als hy, op bevel van
POTEMKIN, om binnen drie dagen Ismaïl in te neemen, zich daartoe gereed maakt,
en tot zyne Soldaaten zegt: ‘Myne Kinderen! geen genade hoegenaamd. De
leevensmiddelen zyn duur!’ - als hy terstond daarop een algemeenen storm laat
doen, en, naa tweemaal met verlies afgeslaagen te zyn, de wallen doet beklauteren,
de Stad indringen en alles over de kling springen; als vyftienduizend Russen, en
vyf-en-dertigduizend Turken, de bloedige lauwrieren van SOUWAROFF met hun leeven
betaalen. Terwyl, tot overmaat onzer aandoeningen, die Generaal, met de grootste
koelbloedigheid, aan de Keizerinne deeze enkele woorden schryft: ‘Het trotsche
Ismaïl ligt voor uwe voeten!’ - Zulk slag van Krygers, myne Landgenooten! myn pen
kan niet nalaaten 'er dit by te voegen, werden onlangs op ons door Engeland
afgezonden. Gelukkig dat wy den dag huns aftochts hebben mogen vieren! - Dit
Hoofdstuk bevat voorts Vredehandelingen, en den Dood van POTEMKIN, die ons het
beeld voor oogen houdt van onverzaadelyke aardsche grootheid en luister.
Een tafereel van het Hof van Petersburg, by den dood van POTEMKIN, maakt den
aanvang uit van het XII Boek; voorts vermeldt het den opstand van KOSCIUSZKO, en
de laatste verdeeling van Poolen. De moord des Konings van Zweeden, het afsterven
van Keizer LEOPOLD DE II, de twee hoofden van het verbond der Koningen tegen
Frankryk, maakte, zegt onze Schryver, ‘de Fransche Emigranten raadeloos. Dezelve
begaven zich in grooten getale naar Petersburg, om aldaar hulp van Krygsvolk te
verzoeken, welke de Keizerin hun wel beloofde, maar niet van zins was te leveren.
Ondertusschen nam deeze Vorstin in de Fransche Omwenteling een merkelyk
belang. Zy
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was beducht, dat derzelver grondbeginzels in Rusland mogten doordringen, en
aldaar eenigen schok veroorzaaken, die haar van den throon zou stooten. Alle de
Franschen, die zich voordeeden als aan het oud bestuur gehegt te zyn, werden
vriendlyk door haar ontfangen, en de anderen wreedlyk verbannen.’ - Staaltjes van
haare wraakzugt tegen de Franschen worden hier bygebragt, en by eene
Characterbeschryving van de voornaamste Fransche uitgeweekenen ten haaren
Hove vinden wy vermeld het de Franschen vloekend Edict, met den Eed der
afzweeringe van den tegenwoordigen Franschen Regeeringsvorm. Staatshandelingen met Engeland en Zweeden, en de veroveringen door CATHARINA
in Persiën ondernomen, zyn de slotbedryven deezer Vorstinne; ‘die,’ om met onzen
Schryver te spreeken ‘zich vleide om een vry grooter zegepraal weg te draagen.
Het nieuw Verdrag, dat zy met Engeland en Oostenryk geslooten hadt, verzekerde
haar van de hulp deezer twee Mogendheden tegen de Turken. Zy rekende eindelyk
op de uitvoering van haar geliefdst ontwerp, om naamlyk de Ottomannen uit Europa
te verjaagen, en in Constantinopolen te heerschen. Alsdan zou het uitgestrekt Ryk
van CATHARINA tot grenspaalen gehad hebben, de Zeeëngte van Thraciën ten zuiden,
de Bothnische Golf ten noorden, de Weissel ten westen, en de Japansche Zee ten
oosten.’
Maar de dood verydelde haare hoop. Onverwagt beleefde zy haaren laatsten
dag, op den 7 van Slachtmaand des Jaars 1796. De Schryver oordeelt haar
Character genoeg ontmaskerd te hebben, om 'er geen nieuwe schets van te geeven;
hy vergenoegt zich met eene beschryving van haar Persoon en doorgaande
leevenswyze te geeven.
Het geheele Leeven deezer Vorstinne, in deeze drie Deelen geboekt, is allerwegen
doormengd met een verslag van haare Gunstelingen; wy hebben 'er in onze berigten
weinig van vermeld: dan de Schryver hadt beloofd den staat op te geeven van 't
geen haare Gunstelingen genooten hadden; dit doet hy, en ontmoeten wy op die
lyst dit twaalftal: ORLOFF, WISSENSKY, WASIELITSCHIKOFF, POTEMKIN, ZAWADOFFSKY,
ZORITZ, KORSAKOFF, LANSKOï, YERMOLOFF, MOMONOFF, PLATO ZOUBOFF, VALERIAAN
ZOUBOFF. Deeze Geschenken, hier by elk
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byzonder opgenoemd en berekend, beliepen met elkander 88,820,000 Roebels;
eene som, die ongeveer vierhonderd-vier-en-veertig millioenen,
eenmaal-honderdduizend Guldens bedraagt. Zulk een pragt vertoonde CATHARINA
omtrent haare Minnaars.
Daar de Schryver zo veelvuldig gesprooken hadt van de oorlogen door CATHARINA
gevoerd, van de veroveringen door haar bevogten, doet hy de vermogens van haar
Ryk kennen, alsmede de middelen, welke zy bezat, behalven haare staatkunde en
haar vernuft om haare magt te versterken en uit te breiden. Hiertoe dient de Schets
van de Landmagt en van de Zeemagt. De uitgaven voor die beide worden berekend
op 11,000,000 Roebels. De Ryks-Inkomsten vinden wy begroot op 45,000,000
Roebels. ‘Dus bleef 'er,’ gelyk onze Schryver ten slot opmerkt, ‘een baatig slot van
Inkomsten ten beloope van 34,000,000 Roebels, 't welk besteed werd tot onderhoud
der Regtbanken, tot de Buiten-bezittingen, tot Jaarwedden, tot Feesten, tot
Geschenken en allerlei soorten van buitengewoone uitgaven. Dit was voor CATHARINA
DE II nog niet eens voldoende, dewyl zy dikwils in Holland, te Genua, te Venetiën
en in verscheide Landen geld-leeningen gedaan heeft.’

Reis van Lord Macartney, naar China. Door George Staunton. Uit
het Engelsch. Met Plaater en Kaarten. IIIde Deel. Te Amsterdam,
by J. Allart. In gr. 8vo. 399 bl.
Plaatsten wy, by den aanvange onzer Aankondiging van het Tweede Deel deezes
(*)
heerlyken Werks , eene aanmerking, wegens de voordeelen, welke die Reis aan
de Aardryksbeschryving heeft aangebragt; wy openden dit Derde Deel niet, zonder
daarvan een staavend blyk te vinden in eene Kaart, waarop men den geheelen
koers van het Eskader, niet alleen van de Qui-san-eilanden, maar zelfs uit de haven
van Turon tot den

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. hier boven, bl. 117. Van het Eerste Deel hebben wy gehandeld
in onze Letteroef. voor 1799, bl. 629.
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mond van de Pei-ho-rivier, in de Golf van Pe-tche-li of Peking, duidelyk kan nagaan.
Een groot gedeelte van deezen koers was nooit door Europeesche Schepen
bevaaren, althans zyn 'er geene berigten van dergelyk een scheepvaart voorhanden;
en heeft men voor de naauwkeurigheid van deeze Kaart byzondere zorg gedraagen:
weshalven dezelve, by het belangryke voor de Aardryksbeschryving, voor de
Zeevaartkunde van het hoogste nut zy.
Dan, laaten wy, naa deeze Aanduiding, den Hoofdinhoud deezes Deels opgeeven,
en als voorheen, van het veelvuldig weetenswaardige, het een en ander aanstippen:
de veelvuldigheid der stoffe van dien aart maakt iets meerder te doen onmogelyk,
schoon wy ons, wegens een zo belangryk Werk, eene eenigzins grooter
plaatsinruiming veroorloven.
Dit Deel vangt aan met het XI Hoofdstuk, beschryvende de Vaart van de
Qui-san-eilanden na Chu-san, aan China onderhoorig, met de waarneemingen
aldaar. Stonden de Chineesen, die hier voor de eerste keer Europeesche Schepen
zagen, versteld; veel zal de Leezer ontmoeten, 't geen hem bevreemdt, veel, 't geen
hem ter leering kan dienen. Het Schip de Clarence werd slegts met zeven schoten
begroet, en zulks was ‘alleen geschied, omdat het, volgens de verordeningen van
spaarzaamheid, door de regeering van China voorgeschreeven, niet geoorlofd is,
wanneer het slechts dient om een kompliment te maaken, of te beantwoorden, op
eene en dezelfde plaats een grooter getal kanonschoten te doen.’ De Chineesche
Koopman, dien zy des onderhielden, zeide, ‘dat de Chineesen de gewoonte hadden,
om, by het groeten, hun geschut altyd zoo te richten, dat de schoten in de lucht
gingen; 'er byvoegende, dat, indien de Engelschen zig van die wyze voorzorg bediend
hadden, twee Chineesen niet gedood zouden geweest zyn, te Kanton, door de
Kanonschoten, die by gelegenheid van een vreugdebedryf van een Engelsch Schip
in die haven gedaan werden; - een ongeluk, welk, naderhand, den ongelukkigen
kanonnier het leeven kostte, en Engeland byna zynen geheelen handel op China
had doen verliezen. De Chineesche Regeering merkt alle geschut, horizontaal
gericht, welke
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ook de reden van het afvuuren moge zyn, aan als bestemd om kwaad te doen.’
Onder de byzonderheden, die de Engelsche Reizigers troffen, waren de Lantaarns
in de gehoorzaal des Gouverneurs; dit geeft aanleiding om over het maakzel deezer
hoorne Lantaarnen te spreeken - zo deeden ook de Dwergboompjes, in bakken op
tafels geplaatst, waarvan geene meer dan twee voeten hoog was; een kamercieraad,
van 't welk de Chineesen veel werks maaken, en welks vorming hier nagegaan en
beschreeven wordt. - Het wyzen des Chineeschen Opperbevelhebbers, by zekere
gelegenheid, op een rooden, bolronden Knoop, welken hy op zyn muts droeg, geeft
den Vertaaler aanleiding tot het maaken eener Aantekening over die
rang-onderscheidende Knoopen, ontleend uit een Reisverhaal van A.E. VAN
BRAAM-HOUCKGEEST, de tweede in het Gezantschap van de Hollandsche Oostindische
Maatschappy, in den Jaare 1794 en 1795 na Peking gezonden, om den Keizer,
wegens den zestigsten Verjaardag zyner komst op den throon, geluk te wenschen:
dit Gezantschap werd bekleed door Mr. IZAAK TITSING, gewoon Raad van Neêrlandsch
Indie te Batavia. Wy merken dit aan, om te doen zien, hoe de Nederduitsche
Vertaaler, die hier een verslag van dit Werk geeft, zo verre het uit is, niets verzuimt,
om alles, wat ter volmaaking deezer Reize dienen kan, by te draagen.
De eerste Afdeeling des XII Hoofdstuks, 't welk ten opschrift voert, Vaart van de
Chu-san-eilanden tot den mond der Rivier Pei-ho, bepaalt zich om de Vaart te
beschryven door de Geele Zee na de Golf van Peking: Naardemaal het Eskader in
de Haven van Chu-san zich op de uiterste grenzen bevond, tot welke de
Europeesche Zeevaart, voor zo veel men weet, nog ooit of ooit gekomen is, en de
Geele Zee, door China, Tartarye en het Schiereiland Korea bezoomd, van hun
moest bevaaren worden, hadden zy Chineesche Lootzen noodig om die Zee te
bevaaren. In deeze Zee ontlasten zich de groote wateren der groote Whang-ho, of
der Geele Rivier van China. Deeze voert, in haaren langen en slingeragtigen loop,
eene zo groote menigte geelagtig slik mede, dat deeze omstandigheid niet alleen
aan de Rivier zelve, maar ook aan de Zee, met welker gol-
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ven zy haare wateren vereenigt, haare onderscheidende naaraen geeft. - De gemelde
noodzaaklykheid van Chineesche Lootzen geeft eene voeglyke gelegenheid, om
over der Chineesen Scheepvaart en Aardrykskunde, in vergelyking met die van
anderen, te spreeken. Hier treffen wy eene byzondere beschryving aan van het
Zeekompas, by de Chineesen in gebruik, en vandaar, in den Jaare 1295, door den
beroemden Reiziger MARCO PAOLO, in Europa gebragt, dien men langen tyd voor
den uitvinder daarvan gehouden heeft. By de Chineesen wordt de Zuidpool
aangemerkt als alleen de aantrekkende kragt te bezitten, en daarom de Naald die
het Zuiden aanwyst geheeten. Dit maakt het Chineesche Kompas het
tegenovergestelde van het onze. De aanmerkingen hierover door den Schryver
bygebragt, en hetgeen de Grootvader des tegenwoordigen Keizers van China, de
Keizer KAUNG-SJI, deswegen schreef, zal men met veel genoegen leezen.
De vaart, op de Geele Zee afgelegd, geeft gelegenheid tot verscheide, de Zeevaart
betreffende, bedenkingen; en zal men met genoegen het afwisfelend berigt wegens
den Kapitein M'CLUER, die, van de Peluw-eilanden komende, hun daar ontmoette,
leezen, alsmede 't geen wy hier aangetekend vinden wegens den tocht VAN MARCO
PAOLO, volgens Mr. J. CASTERA, met de tusschengevoegde bedenkingen des
Nederduitschen Vertaalers. - De ontmoeting op de ree van Ten-choe-foe, by den
Opperbevelhebber, leert ons veel van het character der Chineesen kennen; en dient
eene hier geplaatste Bekendmaaking des Ambassadeurs, tot waarschuwing op elk
Schip afgeleezen, om ons te onderrigten, wat voorheen oorzaak van misverstand
tusschen de Engelschen en Chineesen gegeeven hadt, en wat in het tegenwoordig
geval te vermyden en te doen stondt. Beschikkingen wegens den Reistocht vullen
het overige deezer Afdeelinge aan.
De tweede Afdeeling voert ten opschrift, Verblyf der Engelsche Schepen in de
Golf van Peking, voor den mond der Pei-ho, tot de komst des Gezantschaps in die
Rivier. De Heer STAUNTON geeft voldoende redenen op, waarom 'er geen veilige
haven in de Golf van Peking gevonden wordt, die ons teffens de gesteldheïd des
lands daaromstreeks doen kennen.
Mr. HUTTNER, een Duitsche van Geboorte, Gou-
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verneur van den Zoon van GEORGE STAUNTON, welke Zoon den Gezant als pagie
toegestaan was, gaf, met Kapitein CAMPBELL een tocht na den mond der Rivier
(*)
Pei-ho gedaan hebbende, des berigt . Naauwlyks waren deezen teruggekeerd aan
boord Van de Lion, of men zag verscheide Chineesche Jonken aankomen, gelaaden
met leevendig vee, ooft, groente en andere eetwaaren, in zo groot eene menigte,
dat de Engelschen 'er slegts een gedeelte van konden aanneemen, en genoodzaakt
waren, het overige terug te zenden. ‘Veeligt,’ zegt de Schryver, ‘zal het belangryk
genoeg zyn, hier eene lyst mede te deelen van het geen op éénmaal gezonden
werd. Zie hier dezelve: - Twintig ossen - honderd en twintig schaapen - honderd en
twintig varkens - honderd stuks gevogelte - honderd eendvogels - honderd en zestig
zakken meel - veertien kisten brood - honderd en zestig zakken gewoone ryst - tien
kisten roode ryst - tien kisten witte ryst - tien kisten fyne ryst - tien kisten thee - twee
en twintig doozen gedroogde persikken - twee en twintig doozen ingelegde of
geconfyte vruchten - twee en twintig kisten pruimen en appelen - twee en twintig
doozen ockras - twee en twintig doozen andere fruit - veertig manden groote
konkommers - duizend kwetsen - veertig bundels latouw of salade - twintig maaten
erwten in haare schaalen - duizend water-meloenen - drieduizend muskus-meloenen
- etlyke kruiken zoeten wyn, en aangenaame sterke dranken - tien kisten kaarsen
- en drie manden porcelein.’ - In denzelfden overvloed, en op dezelfde edelmoedige
en weldaadige wyze, ontvingen de Engelschen gestadig mondbehoeften, zonder
'er ooit om te moeten vraagen.
Vervolgens beschryft onze Reiziger, hoe de Engelsche Gezant door twee
Mandarynen van rang aan boord ontvangen werd. Zeer leezenswaardig is de
beschryving der Geschenken, door den Koning van Groot-Brittanje voor den Keizer
van China bestemd. In dezelve be-

(*)

Deeze HUTTNER heeft ook eene Reisbeschryving uirgegeeven, waarvan de Nederduitsche
Vertaaler belooft, in 't vervolg, tot opheldering, gebruik te zullen maaken. Intusschen hebben
wy de Vertaaling dier Reize ontvangen, gedrukt by A. en J. Honkoop; wy zullen 'er, binnen
kort, een berigt van geeven.
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kleedt het Planetarium de eerste plaats . Het inscheepen en vervoeren dier
Geschenken is breedvoerig, en doormengd met aanmerkingen over de Chineesche
Vaartuigen. Voorts beslaat de Lastbrief van Lord MACARTNEY aan Sir ERASMUS
GOWER, Kapitein op de Lion en Bevelhebber van het geheele Eskader, geen kleine
plaats in deeze Afdeeling. Een Lastbrief, welke de scherpe aanmerkingen van den
Heer COSSIGNY, aan den voet des blads 'er bygevoegd, niet ontgaat; de bedoelingen
der Engelschen in dit Gezantschap en daar by gevoegde tochten in den
ongunstigsten dag stellende. Een gepast tegengift tegen de snorkende bedoelingen,
steeds in het Werk vermeld.
Het XIII Hoofdstuk is bestemd ter beschryving van de Vaart des Britschen
Gezantschaps van de Stad Ta-koe, langs de Rivier Pei-ho, tot de Stad
Tong-choe-foe, op de reis na Peking. De eerste Afdeeling vermeldt de Reis van
Ta-koe, langs de Pei-ho, na Tien-sing; het Gesprek des Gezants met den
Onderkoning van Pe-che-li, en byzonderheden op den weg ontmoet. Veel vreemds
houdt hier de aandagt der Leezeren bezig; vreemds niet alleen, maar ook
weetenswaardigs: terwyl de vergelykingen, zo van den Engelschen Schryver, als
de daar by gevoegde van den Vertaaler, en eigene en overgenomene, aan dit berigt
van de doorgevaarene Landstreeken van China geene geringe waarde byzetten. ‘De tyding, dat het Gezantschap naderde,’ schryft STAUNTON, ‘verspreidde zich met
groote snelheid door de nabuurige Steden en Dorpen; de menigte der Vaartuigen,
van allerhande soort, die de oppervlakte der Rivier bedekten, was 'er een spreekend
bewys van. Een verbaazend gedrang van menschen vergaderde op de oevers langs
de rivier, waar van sommigen reeds een langen tyd gewacht hadden, om den trein
te zien voorbyvaaren; terwyl de Vrouwen, zoo bloo als nieuwsgierig, van achter de
deuren of over de muuren keeken, om een gezigt, voor haar zoo vreemd, te genieten.
't Is waar, sommigen van de ouder da-

(*)

Men zie, ten aanziene van dit hoofdgeschenk, 't geen wy onzen Leezeren verwittigd hebben
in ons Mengelwerk voor den Jaare 1799, bl. 607.
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mes doopten bykans haare kleine voetjes in de rivier, ten einde de Vreemdelingen
wat meer van naby te zien; maar het jongere gedeelte derzelven hieldt zich, over
het algemeen, op den achtergrond. De Reizigers, van hunnen kant, vermaakten
zich door een onafgebrooken reeks van voorwerpen, die allen nieuw voor hun waren.
Het gelaat des lands en zyne inwoonders booden bykans ieder oogenblik iets aan,
verschillende van hetgeen men elders ziet.’ - Der Chineesen Landbouw en hunne
Zoutwerken trokken byzonder de aandagt.
De tweede Afdeeling deezes Hoofdstuks is bestemd tot eene Beschryving der
Stad Tien-sing, en van merkwaardige byzonderheden, die Stad en de Chineesen
in 't algemeen betreffende. De naam dier Stad betekent in het Chineesch zo veel
als Hemelsche Plaats, en wordt dezelve in alle haare bekoorlykheid voorgesteld.
De ontmoetingen aldaar waren gewigtig; het onthaal prachtig; onder dit eene
beschryving van een Chineesch Tooneelspel. - ‘De Mandarynen van Tien-sing
verzekerden, dat de Stad zevenhonderd - duizend zielen bevatte: het ongelooflyk
getal aanschouwers, welken zy opleverde, maakt die berekening waarschynlyk; al
staat men ook toe, dat 'er uit de nabuurschap van Tien-sing veele lieden waren
toegevloeid, welken de vreemdheid van het gezigt derwaards mogt gelokt hebben:
want daartegen moet men 'er eene billyke evenredigheid van Vrouwen en Kinderen,
waar van zich slechts weinigen onder den nieuwsgierigen hoop vermengd hadden,
byvoegen. De Jonken, welke talryk genoeg waren, om bykans de geheele
oppervlakte der wateren, welke deeze handeldryvende Stad doorsnyden, te
bedekken, bevatten veele duizend menschen. De mannen, die deeze Vaartuigen
bestieren, zyn het niet alleen, welken zy tot wooningen verstrekken. De vrouwen
en kinderen, zoo wel der hoofden als der matroozen dier booten, houden ook
gestadig hun verblyf aan boord derzelven. Veelen van hun zyn daar gebooren, en
allen slyten 'er hun leeven. Ieder strand is vreemd voor hun, en de aarde eene
(*)
hoofdstof, waar op zy zich maar zelden waagen .’ Elders van deeze Vaar-

(*)

Wy kunnen niet nalaaten, eene Aantekening, uit COSSIGNY ontleend, hier by te voegen. ‘In
alle Steden van China, leidt een gedeelte des Volks een zwervend leeven. In Kanton heb ik
de Stad, uit samengevoegde vaartuigen bestaande, die op de rivier is, gezien. Zy zyn in reiën
geschaard, en maaken straaten uit. Ik heb hooren zeggen, dat het aan deeze waterbewoonders
verboden is, hun verblyf aan land te houden. Zy zyn 'er gebooren, en slyten 'er hun leeven.
Ik weet niet, of dit een godsdienstig gebod, dan of het een bevel der Stadsregeering is, die
hen noodzaakt, hun verblyf op het water te houden, en welke de beweegreden daar van is.
- Een geloofwaardig persoon, die vyf jaaren in Kanton gewoond heeft, en de Chineesche taal
spreekt, heeft my gezegd, dat te Kanton het getal der lieden, die verpligt zyn in vaartuigen te
woonen, omtrent driehonderd - duizend zielen mag beloopen, daar onder begreepen de ligte
vrouwlui, welker aantal men op veertigduizend mag rekenen, en die in de Stad niet aan land
mogen blyven.’
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tuigbewoonders, en wel van die der Graan-jonken, spreekende, drukt de Schryver
zich in deezer voege uit: ‘Op het dek van iedere deezer groote Jonken, is eene
lange rei kamers, door verscheide huisgezinnen bewoond. Men rekende, dat ieder
deezer vaartuigen niet minder dan vyftig persoonen bevatte, en dat 'er tusschen
Tong-choe-foe en Tien-sing ten minsten duizend zulke Graan - jonken waren, 't
welk vyftigduizend inwoonders uitmaakte. Een onnoemlyk getal andere, kleinder
en grooter, vaartuigen, van verschillende soort, ging, gestadig, de rivier op en neder,
of lag voor de Steden, die, op de oevers gebouwd, de rivier bezoomden. Het getal
der lieden, welke zich aan boord van deeze andere vaartuigen bevonden, bedroeg
ten minsten ook weder vyftigduizend zielen. Dus beliep de bevolking deezer
beweegbaare wooningen, op een enkelen tak eener rivier, een aantal van
honderdduizend persoonen.’
De aanleidende oorzaak tot het ongenoegen, welk de Chineesen, en byzonder
de Chineesche Regeering, tegen de Engelsche Natie hadt opgevat, wordt met den
aanvang der derde Afdeeling ontvouwd, en, zo als zich begrypen laat, ten gunstigsten
voor de Engelschen. Voorts bevat dezelve het vervolg der reis des Gezantschaps
van Tien-sing tot Tong-choe-foe, met veele ge-
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wigtige byzonderheden op die reis, geschikt om ons het Chineesche Volk in veele
opzigten te doen kennen. Dan wy hebben reeds het perk, 't welk wy ons voorgesteld
hadden, overschreeden, en moeten, schoon noode, van dit Werk afstappen.

Lykrede op Washington; gehouden in den Tempel van Mars, den
2 sten Pluviose (8sten February), het 8ste Jaar der Fransche
Republiek, door Louis Fontanes. Uit het Fransch vertaald. Te
Amsteldam, by A.B. Saakes, 1800. In gr. 8vo. 30 bl.
Treurzang, by het plechtig vieren der nagedachtenis van
Washington, in de Maatschappy van Verdiensten Felix Meritis,
den 21 Maart 1800. Uitgesproken door Mr. Johannes Kinker,
Advocaat te Amsterdam. Te Amsterdam, by J. ten Brink Gerritsz.,
1800. In gr. 8vo. 32 bl.
't Zyn niet de leevensbyzonderheden van den grooten WASHINGTON, met een dor
verhaal van welke de Burger FONTANES zyne Toehoorers bezig houdt. De
voornaamste derzelven, vooral wat 's Mans openbaar leeven aangaat, als bekend
onderstellende, bouwt hy daar op zyne Lofrede, bevattende een tafereel van de
groote bedryven, in welke de doorluchtige Amerikaan, in de hoedanigheden van
Held, van Staatsman en van Verlosser van zyn Vaderland, onsterflyken roem heeft
verworven. Eene gelukkige keuze deeden de verëerers van WASHINGTON's
naagedagtenisse, de taak des staatelyken herdenkens aan dezelve den Burger
FONTANES opdraagende. Zoo wel als het onderwerp den Redenaar, is hier de
Redenaar het onderwerp waardig Doorgaans ontmoet men trekken van
welspreekendheid, die zoo wel den man van kunde in zyn vak, als den warmen
bewonderaar van zynen Held aankondigen. Zie hier een enkelen trek, uitwyzende,
hoe in WASHINGTON waare grootheid met ongekunstelde eenvoudigheid vereenigd
was. ‘Ter naauwer nood waren 'er vier jaaren verloopen, sedert dat hy (WASHINGTON)
het bestuur verlaaten had. Deze man, die langen tyd de legers aanvoerde, die het
hoofd was van dertien Staaten, leefde, zonder eerzucht, in rust en kalmte op het
land, in 't midden van uitgebreide goederen, door zyne handen bebouwd, en onder
talryke kudden, die zyne zorgen in de woestenyën der nieuwe waereld
vermenigvuldigd hadden. Hy kenmerkte het einde zyns levens door alle huisselyke
en aartsvaderlyke deugden, na hetzelve roemryk
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te hebben gemaakt, door al de hoedanigheeden van den rechtschapen Krygsheld
en Staatsman. America wierp met eerbied de oogen op het eenzaam verblyf dat
door zynen Verlosser bewoond werd; op dat eenzaam verblyf, waarin zo veel roems
bevat was, waaruit dikwerf zulke wyze raadgeevingen kwamen, die geenen minderen
invloed hadden dan in de dagen toen hy met gezag bekleed was: zyne medeburgers
beloofden elkander zynen raad nog lang te zullen volgen; maar de dood heeft hem
eensklaps weggerukt, te midden van de aangenaamste en waardigste bezigheeden
van den ouderdom.’
In den zelfden smaak als FONTANES, heeft onze vryheidminnende Landgenoot
KINKER zyn onderwerp behandeld By manier van voorafspraak maalt hy, in onrym,
van WASHINGTON'S karakter en verrigtingen eene beknopte schets, om dezelve,
vervolgens, in dichtmaat, breeder uit te werken. Veel schoons en dichterlyks bevat
die schets; schoon ons wel eens eene uitdrukking is voorgekoomen, meer schynbaar
verheven, dan natuurlyk en eigenaartig: b.v. daar WASHINGTON gezegd wordt, de
zon van het geluk der Amerikaanen ter Oostkimme te hebben gedreeven. Zo
waarergens, hier ten minsten, geldt het Horatiaansche Verum ubi plura nitent, &c.
Niet kwaalyk bevielen ons, onder andere, de volgende regels, de hoofdtrekken van
WASHINGTON'S karakter, in een kort bestek, vermeldende, welke wy, ter proeve,
zullen overneemen.
't Zegt weinig, in een' still' en kalmen stroom der tyden,
In een' gewonen stand, in een' beperkten kring,
't Gewoel der driften, als ze ontwaken, te bestryden
En af te wenden, met beleid en matiging.
't Zegt weinig, in 't genot van stille huisvermaken,
Op 't pad der onschuld stil en vreedzaam voort te gaan,
By 't ruischen van een beek zich-zelven te bewaken
Verr' van het bulderend geraas van d'Oceäan. Maar door een denker woud, geschud door felle orkanen,
Door hoop en vrees ontrust, daar 't oog geen uitkomst ziet,
Door hinderpalen heen zich-zelv' een spoor te banen,
Naar de aangewezen streek - als 't onze plicht gebiedt;
Niet laf te rugg' te zien naar 't oord, dat wy verlieten,
Waar 't vergenoegen ons een zachte rustplaats bood;
Een' onverzaagden blik naar 't hachlykst doel te schieten,
En rustig voort te gaan in 't aanzien van den dood;
Nooit naar de tooverstem der vleiëry te hooren,
Verleiding, die ons zwak bespiedt, te wederstaan,
En, als ze onze eerzucht streelt. die drift in 't hart te smoren,
Haar, als ze blaakt en zwelt, kloekmoedig neêr te staan:
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En eindelyk de hand der dankbaarheid te ontwyken Te vreden, dat ons slechts een gunstige uitkomst kroon',
Ten toppunt van den roem niet duislend te bezwyken,
Te wenschen, dat de rust dien noesten arbeid loon'; ...
Ja! - dit doet ons de deugd in 't helderst licht aanschouwen,
Doet ons van Washington den ruwen omtrek zien. -

Dichterlyk en verheven is de zielsverheffing tot God, met welke deeze Treurzang
wordt besloten.
Gy, in wiens adem we ons bewegen, zyn en leven,
Die elke dryfveêr in het menschlyk hart bespiedt,
Die iedre neiging kent, waardoor het wordt gedreven,
Wiens oog 't verborgen doel der vryë daden ziet;
Gy, wien 't verstand niet denkt, de zinnen niet ontdekken,
De reden niet bevat; die wel in 't donker schuilt,
Maar, in het zedenryk, ons wilt ten Vader strekken;
Tot wien de droefheid zucht, de wanhoop gilt en huilt;
Gy, Eeuwige, tot wien de deugd zich voelt verheffen! Vorm Washingtons! - Stel ons hun voorbeeld voor 't gezicht,
Laat hunne daden ons ontvonken! Laatze ons treffen;
Toon ons, by 't schynzel hunner grootheid, onzen plicht!

Onderzoek, wat 'er zy, nopens het geloof aan Toveryen en
Spooken. Alom te bekomen. In gr. 8vo. 38 bl.
Dit Onderzoek is in den form eener Verhandeling opgesteld. Naa eene voorafspraak
over het schadelyke der vooroordeelen, en de daaruit volgende verpligting van elken
Menschenvriend, om dezelven, zoo veel mooglyk, weg te ruimen, houdt de Schryver
de volgende orde in 't oog.
o
1 . Geeft hy, naa eene inleiding over de noodzaaklykheid eener opzetlyke
overweeging dezes onderwerps, eenig denkbeeld, betreklyk den oorsprong
en de voortgangen van het gevoelen: ‘'er hebben Toveryen plaats, 'er zyn
Spooken.’
o Tracht hy de ongegrondheid der zaak zelve te doen zien;
2 .
en geeft hy de middelen op, die (zyns inziens) de geschiktste zyn, om deze
o
3 . schadelyke gevoelens met het meeste nut tegen te gaan, en dus eene
wezenlyke hinderpaal van het menschlyk geluk uit den weg te ruimen.
Met betrekking tot het eerste deel, toont de Schryver de moeilykheid om den juisten
oorsprong van het gemelde gevoelen op te geeven, en betoogt dat eigenbelang en
priester-
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list dit gevoelen ten allen tyde hebben aangekweekt en staande gehouden.
Ten betooge van het tweede gedeelte, toetst de Schryver eerst de zoogenaamde
redenen voor het bestaan van Toveryen, welke redenen op den Bybel en op de
ondervinding gegrond worden: Hy toont aan, dat de Bybel geenen genoegzaamen
grond voor dit gevoelen geeft; en wat de ervaring betreft, zonder zich in te laaten
met de vertellingen van bakers en oude wyven, noch met de Gochelaryen van eenen
Poolschen Meester, eenen Pinetti, en anderen, die toch alleen op de Physica
experimentalis gegrond zyn, ontzenuwt hy het denkbeeld van betoverde kinderen,
uit de inlichtende berichten van kundige geneesmeesters en eerlyke
bedden-stoppers; toonende te gelyk, dat dit gevoelen hoogst onteerend voor het
weldaadig Opperwezen te achten is. - Wat voorts het denkbeeld van Spookeryen
en Geestverschyningen betreft, hiervan leidt hy de ongegrondheid af:
a. Uit de onvolkomenheid der meeste verhaalen van menschen, die iets gehoord,
doch niet gezien hebben, als waarin men hunne overspanne verbeelding ten
duidelyksten ontwaart;
en uit de ondervinding, dat dergelyke gehoorde zaaken, moedig onderzocht, altoos
b. op het belachlyke uitliepen.
De verhaalen by overlevering door den Schryver by aanhoudendheid valsch
bevonden zynde, komt hy eindelyk tot die, welke door ooggetuigen bevestigd worden;
en ten dezen opzichte betoogt hy, dat verbeelding, angst, of een folterend geweeten,
alles uitwerken; en voegt 'er de algemeene aanmerking by, dat de Spookverhaalen
meestal eenen gereederen ingang vinden onder die Volken, welke zich het minst
op algemeene verlichting kunnen beroemen: terwyl by eindelyk de ongegrondheid
van eene doorgaands bygebragte bybelplaats voor de stelling: 'er zyn Spooken, te
weeten Lucas XXIX:37, ('t welk zeker eene drukfeil is, en zyn moet: Luc. XXIV:37)
aantoont.
(Nog eene drukfout merken wy aan: de aanhaaling, naamlyk, van Sam. XXVII,
pag. 14, zal zeker twee regelen verder moeten staan, achter de woorden: Toveresse
van Endor, en zal dan moeten zyn; 1 Sam. XXVIII.)
Met recht noemt de Schryver de gemelde stelling eene wezenlyke hinderpaal
voor het menschlyk geluk, dewyl zy heure slagtoffers zoo vaak van rust en kalmte
berooft, volwassenen tot angst en schrik by de geringste voorvallen vervoert, en
vooral kinderen dikwerf voor hun geheel leven ongelukkig maakt. Onder de middelen,
om deze vooroordeelen best tegen te gaan, telt de Schryver vooral: ernstige
redeneering, en aanzetting tot onderzoek, by bejaarden; zorg van ouders en
opvoeders, om dit schandelyk bygeloof aan kinderen niet in
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te planten, door hen met vertellingen van spooken, toveryen, enz. bezig te houden,
of met niet bestaande persoonen of zaaken, by pligtverzuim, te bedreigen; moetende
zy veeleer hunne kinderen of opvoedelingen aan afzondering en duisterheid
gewennen, en hun redenlyke begrippen van God, en zyn weldaadig albestier,
inboezemen; kunnende ook (naar zyn oordeel) de Leeraaren van den Godsdienst,
door voorzichtigheid en overleg, veel toebrengen, om deze dwaalingen, by gepaste
gelegenheden, als beledigend voor het hoogste Wezen, en onbestaanbaar met
waaren Godsdienst, tegen te gaan.
By deze Verhandeling zoude (volgends de Voorrede des Schryvers) een ander
stukje over den beruchten Doctor Ludeman, schoon van eene andere hand, gevoegd
zyn geworden, zo niet de dood van deszelfs opsteller hierin verandering hadt te
weeg gebragt; doch daar de hier aangekondigde Verhandeling reeds afgedrukt was,
wettigde de Schryver de aanvraag van den Uitgeever, om dezelve in 't licht te zenden:
ook verklaart de Schryver, nog niet te weeten, of hy zyn oogmerk ten tyde der
uitgave, om hier iets over het Waarzeggen en zoogenaamd Geestenbezweeren in
't vervolg by te voegen, ten uitvoer zal brengen. Hoe het zy, deze Verhandeling is
met een menschlievend oogmerk geschreeven, en verdient daarom, gelyk ook
wegens het ordelyke der behandeling, lof; echter is het niet wel mooglyk, dit
belangryk onderwerp in een bestek van twee-en-dertig bladzyden volledig af te
doen; vanhier, derhalven, dat men veele zaaken hier slechts vindt aangestipt, die
wel eene meerdere ontwikkeling vereischten; vooral is de wyze van betoogen hier
en daar wat al te inééngedrongen en te oppervlakkig, en de gewigtigste
tegenwerpingen zyn slechts met een enkel woord afgekaatst. De Schryver moest
bedacht hebben, dat zyne redenen vooral ingericht zyn, om ongeoefende,
ligtgeloovige, en aan vooroordeelen gekluisterde, natuurgenooten van hunne
dwaalingen in dit stuk te geneezen; en dit geschiedt niet door magtspreuken, of
algemeene trekken; neen! bevatlyke redeneeringen, welgekozene voorbeelden, en
overtuigende bewyzen, op ondervinding en gezond menschenverstand gebouwd,
worden hiertoe vereischt; en Van dien kant beschouwd, is dit stukje ons niet zeer
doeltreffende voorgekomen. Zo, derhalven, de Schryver dit onderwerp ooit in een
tweede stukje voortzet, dan raaden wy hem eene uitvoerigere behandeling en
bevatlyker voordragt zeer aan. Intusschen gelooven wy, dat deze taak vóór hem
reeds afgedaan is, met de uitgave der twee, door de Bataafsche Maatschappy Tot
Nut van 't Algemeen onlangs uitgegeevene, en door haar met recht bekroonde,
Verhandelingen, ten betooge van het ongegronde, onzedelyke en schadelyke der
vooroordeelen omtrent de Waarzeg-
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geryen, Toveryen, Spookeryen, en van andere daar mede verbondene
vooroordeelen; benevens eene oplossing der twyffelingen die, tot, staaving van
deeze vooroordeelen, uit de Heilige Schrift gewoonlyk worden bygebragt.

Spookeryen. Korte Vertellingen uit het Ryk der Waarheid, door
S.C. Wagener. Met Plaaten. Amsterdam, by W. Holtrop, 1800. In
12mo. 186 bl.
Wy gelooven, dat de voortzetting van dit Werkje, van welks eerste Stukje wy in den
(*)
voorleeden Jaare verslag deeden, door elken waarheidlievenden uiterst heilzaam
geacht zal worden, tot stuiting van het nog maar al te zeer in zwang zynde
vooroordeel, nopens het bestaan van Spooken of Geest-verschyningen. Wel is
waar, dat reeds verscheide menschenvrienden zich als om stryd beyverd hebben,
om redeneerkundig het denkbeeld van Spooken te logenstraffen; doch de menigte
van ongerymde, en in den eersten opslag onverklaarbaare, verschyningen doen
nog altoos den ligtgeloovigen, of tot onderzoek te weinig moed bezittenden, de
vraag in 't midden brengen: ‘hoe zal men dit of dat toch verklaaren, zonder zyne
toevlucht tot het bestaan van bovennatuurlyke, of Spook-verschynselen te neemen?’
en om hierin den zwakken mensch te gemoet te komen, en hem de vreemdste
voorvallen op eene natuurlyke wyze te verklaaren, heeft de verdienstlyke WAGENER
deze korte verhaalen vervaardigd; terwyl de wyze, waarop hy dezelven heeft
ingericht, zeker zeer veel nuts kan doen: in byna elke vertelling, naamlyk, worden
de vermeende Spookeryen zoo kunstig voorgesteld, dat de eenvouwige Lezer
telkens zeggen zal: ‘nu; dit is toch een onbedrieglyk Spookverschynsel!’ in dien
toestand van overspanne verbeelding leest hy dan de oplossing, en het bedrog
vertoont zich, nu meer-, dan min-kunstig, voor zynen geest.
Met veel genoegen hebben wy dus ook dit tweede Stukje geleezen, 't welk tevens
in eenen aangenaamen en onderhoudenden styl is opgesteld. Drie-en-twintig
byzondere afdeelingen maaken den inhoud van 't zelve uit, waarvan de opschriften,
even als in het eerste Stukje, het voorkomen van werklyke Spookeryen hebben.
Natuurlyk is de eene vertelling kunstiger saamgesteld en merkwaardiger dan de
andere, naar gelang van het meer of minder bedrogvolle des gevals zelven; alle de
verhaalen schynen echter op waarheid, en overleveringen van gezag, gegrond te
zyn. Wy willen onze Lezeren weder iets ter proeve voordisschen, en bepaalen ons,
wegens de grootheid der meeste overige verhaalen, tot het stukje, getiteld:

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1799, 1ste St. bl. 47.
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‘De geest van eenen overledenen huwt zyne dogter uit.
In het jaar 1794 deed ik, in gezelschap van eenige vrienden, een plaisierreisje naar
Dresschowitz, twee mylen van Praag, om aldaar eenige dagen op het land door te
brengen. By onze aankomst in de herberg verhaalde de waard ons, als eene
nieuwigheid, dat een voor eenige weeken gestorven boer, alle nagten, aan zyne
schoone dogter verscheen; dat deze tot hier toe geen moeds genoeg had gehad,
om hem naar de oorzaak zyner verschyning te vraagen, doch dat zy het aan haaren
biegtvader, een Capucyner geestenbanner, ontdekt had, en dat deze voorneemens
was, den volgenden nagt de komst van den geest af te wagten, en hem by zyne
verschyning te bezweeren. Myne nieuwsgierigheid naar den zamenhang dezer zaak
deed my den Capucyner, die in dezelfde herberg t'huis was, verzoeken, by de
bezweering tegenwoordig te mogen zyn. Hy sloeg my dit in den beginne plat af;
doch nadat wy te zamen eenige slesschen hongaarschen wyn geledigd hadden,
nam hy 'er genoegen in, dat ik, als draager van het wywatervat, met hem dit avontuur
zoude bywoonen.
Daar myn oogmerk was, den gewaanden geest, indien het mogelyk ware, te
ontmaskeren, vernam ik in stilte naar de wyze, op welke de spookende boer
gewoonlyk verscheen, en bekwam naricht, dat hy door den tuin in het huis, en
vervolgends in de kamer van het meisje plagt te komen.
Een stoutmoedige knegt was van ons gantsche reisgezelschap de eenigste, welke
zich nevens my niet het onderzoek der zaak wilde inlaaten, nadat ik hem eene
geëvenredigde belooning daarvoor had toegezegd. Hy moest tegens den nagt zich
in den tuin verbergen, zoo, dat hy wel zien, maar niet gezien kon worden. Voords
beval ik hem, zich behoorlyk te wapenen, en het spook by het inkomen wel vry te
laaten voorbygaan, doch by het te rug keeren hetzelve moedig tegen te houden.
Om zynen tegenstand meerder nadruk by te zetten, gaf ik hem een met schroot
geladen pistool, en beloofde hem het spook te zullen naarsluipen, en het van agteren
aan te grypen in hetzelfde oogenblik, dat hy het van vooren zou tegenhouden. Reeds
om negen uuren des avonds verzamelden wy ons in de kamer, waar de geest
gewoonlyk plagt te verschynen, en wierden van moeder en dogter vriendelyk
ontvangen. Gewyde brandende waschkaarsen, crucifix, wyrook- en wywatervat
werden op de tafel gezet. Brevier en bezweeringboek lagen in gereedheid, en
moeder en dogter moesten zich te bed begeven. De Capucyner trok langzamerhand
zyn misgewaad aan, zette zich aan de gewyde tafel, en bad. Ik stond, in eenen
wyden mantel gewikkeld, waaronder een goede hongaarsche sabel en een geladen
pistool verborgen waren, aan het vengster, en beschouwde,
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ongeduldig wagtende, de donkere lucht, welke een spoedig onweder deed vreezen.
Eindelyk klonk de beslissende klokslag van twaalf. Met den laatsten slag sprong
de tuindeur open, en met zagte treden naderde iets de deur van de kamer. Plotslyk
trad in dezelve een witte reus, op wiens romp een vuurig doodshoofd vonkte. Hy
naderde, met afgemeeten schreden, den Pater, en bleef pal voor hem staan. De
eerwaarde Heer, in plaats van zich brevier en bezweeringboek ten nutte te maaken,
vergat zyn geheele bestudeerde rol, en begaapte met staarende oogen en open
mond deze verschriklyke gestalte. - Zy was indedaad verschriklyk!
De Geest scheen medelyden met den armen bezweerer te hebben, en wendde
zich naar het bed, waarop de beide vrouwen van angst diep onder de dekens waren
gekropen. Hy meende juist de lakens en dekens van het bed af te rukken, toen de
Pater, een weinig van den eersten schrik bekomen, wyrook in het vat strooide, en
de bezweering begon te lezen, Terstond hield de geest op de vrouwen verder te
verontrusten, en luisterde aandagtig naar de latynsche gebeden Ten hoogsten
verheugd over het gelukkig gevolg van zyne bezweering, vroeg hem de Pater: “Alle
goede geesten loven God, den Heer; wat is uw begeeren?”
Op deze vraag scheen de geest gewagt te hebben. Hy keerde zich terstond naar
den muur, en schreef op denzelven, zwart en taamlyk leesbaar, in de Boheemsche
taal: Myne dogter huwe CHRISTOFFEL WINZER, den redder myns levens, en laate drie
missen voor myne arme ziel lezen. Oogenbliklyk daarna ging hy, met den vinger
op het schrift wyzende, de deur uit.
Ik volgde hem op den voet. Hy nam, zonder vuurigen kop, zynen weg door den
tuin. Ik ylde, met den blooten sabel in de eene, en het pistool in de andere hand,
hem naar. Nauwlyks was ik in den tuin, toen de daar op schildwacht staande knegt,
met den uitroep: “Houd stand! of ik schiet u overhoop!” den geest den weg afsneed
Hy, geenen aanval vermoed hebbende, maakte schielyk regts om, en meende door
de voordeur van den tuin te ontsnappen. Doch nu hield ik hem den blanken sabel
voor, en myn: “Sta, schurk! wie zyt gy?” bragt hem verder geheel in verbystering.
Intusschen sloeg hy, zich dus in het nauw ziende, nog een oogenblik vertwyfeld
met een tuinstaak om zich heen; doch spoedig pakte de knegt hem van agteren by
den nek, en wierp hem op den grond. “Om Gods wil, myne Heeren!” riep hy, “schenkt
my het leven! Ik ben Christoffel Winzer; hebt slegts de goedheid met my te gaan;
nauwlyks twintig schreden van hier is myne wooning; zulde braave heeren kan en
wil ik gaarne alles ontdekken.”
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- Dewyl het juist sterk regende, zoo lieten wy ons deze nodiging in eene
geestenwooning welgevallen, en gingen met hem mede. Daar gekomen zynde,
begon de ontmaskerde dus:
“Ik redde eens den vader van het meisje, dat ik nu reeds eenige nagten verontrust,
heb, het leven, met gevaar van het myne. Hy beloofde my daarvoor uit dankbaarheid
zyne dogter, dewyl hy wist, dat ik haar beminde, en dat zy my ook wel mogt lyden.
Korten tyd daarna begon ik als schrynwerkers-gezel eene reis, van welke ik vóór
veertien dagen te rug keerde, en vond, helaas! den redelyken man dood. De ryke
moeder gelooft nu aan het woord van den overledenen niet gehouden te zyn, en
wil my haare dogter niet geven, dewyl ik arm ben. Ik besloot dus haare my bekende,
spookvrees my ten nutte te maaken, en haar door nagtverschyningen tot bewilliging
te noodzaaken, vermits ik ligt kon voorzien, dat zy my voor den geest van haaren
overleden Echtgenoot zoude houden. Waarschynlyk ben ik thans de vervulling
myner wenschen naby, dewyl ik nu het doel myner verschyning - om niet aan de
spraak bekend te worden - op den muur geschreven heb. De moeder zal nu wel
van gevoelen veranderen, al ware het slegts om niet verder door den geest verontrust
te worden. Thans, myne Heeren! is myn noodlot in uwe handen. Zoudt gy my wel
door uwe stilzwygendheid gelukkig willen maaken?”
Hoe zouden wy onder zulke omstandigheden dezen spooker zyn verzoek hebben
kunnen ontzeggen? - Wy verzekerden hem, dat hy van ons niets te vreezen had,
en onderzogten vervolgens zynen opschik nader.
Hy had in de onderste opening van een doodshoofd een stok gestoken, aan
welken een brandende lamp was vastgemaakt, en waaraan, digt onder het
doodshoofd, een wit laken gehegt was, het welk hem, wanneer hy den stok in de
hand hield, tot over de kuiten bedekte. Zyne schoenen had hy voor de tuindeur
laaten staan, en was op de bloote witte koussen het huis ingesloopen.
Ik ging nu met den bedienden naar de herberg te rug, en vond daar den Pater
uitgelaaten van vreugd, over den waan van eene arme ziel gered te hebben.
Den volgenden dag drongen wy alle by de weduwe aan, dat zy de begeerte van
haaren zaligen man zoude vervullen, opdat hy spoedig uit het vagevuur mogt verlost
worden. Het bygeloof zegepraalde over het eigenbelang, en de spooker bekwam
zyne geliefde tot vrouw.’
De Plaatjens, ten getale van vier, in dit Deeltje ingevoegd, doen weinig af ter
vermeerdering van deszelfs waarde.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
XIXde Deel. Te Haarlem, by J. Enschedé en Zoonen, en J. van
Walré, 1800. In gr. 4to. 192 bl.
Meermaalen hebben wy, een en ander Deel deezes Werks aankondigende, gewaagd
van de keuze der Vraagen, door TEYLER'S Godgeleerd Genootschap uitgeschreeven,
als wonder geschikt naar de Tydsomstandigheden, en uit dien hoofde te belangryker
en nutter. Deeze bedenking geldt ook ten opzigte van het Deel, thans voorhanden.
De herkomst der Vraage, Is 'er goede Grond, om, gelyk in een en ander gedrukt
Werk geschiedt, de Mosaische en Christlyke Godsdienstleer voor zo verre gelyk te
stellen met zommige Godsdienstleeren der Heidenen, dat men ze eveneens kan
afleiden en verklaaren, uit bloote menschlyke beschouwingen van de Hoofdstoffen
en Natuurlyke Kragten des Heelals, of uit aloude Verhaalen van Sterrekundige
Verschynzelen, Mythologische Overleeveringen, en verbloemde beschryvingen van
den loop der Hemelsche Lichaamen? - hebbe men te zoeken in den geheel nieuwen,
zo zonderlingen als stouten aanval van den Franschen Burger DUPUIS, op den
Christlyken Godsdienst niet alleen, maar op den Godsdienst in 't algemeen, in zyn
(*)
Werk, Origine de toutes les Cultes ou Religion Universelle , spoedig gevolgd door
een ander kleiner Werk van diens Landgenoot

(*)

Dit Werk bestaat uit drie Deelen in 4to, en een Deeltje Figuuren, te Parys gedrukt, L'An III de
la Republique une & indivisible.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

486
ten zelfden einde ingerigt, getyteld: Les Ruines, ou Meditation sur les
(*)
Revolutions des Empires .
Het waren de Nederduitsche Vertaalingen van het laatstgemelde Werk, waarin,
om met de woorden des Voorberigts te spreeken, ‘de Leden van TEYLER's Godgeleerd
Genootschap, door den wil des Stigters verpligt tot het opgeeven van jaarlyksche
Prysvraagen, welker Beantwoording inzonderheid kan dienen ter opheldering van
de voornaamste Waarheden van den Natuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst,
ter verbreiding van opgeklaarde, redelyke en gezonde begrippen aangaande den
eenen en anderen, en dus ter bestryding zo wel van Ongeloof als Bygeloof, eene
te gepaste gelegenheid vonden, ter bevorderinge van het eigenaartig doel dier
Stigtinge, om haar niet greetiglyk aan te grypen. Zelven volkomen overtuigd, gelyk
zy zich altyd meenen getoond te hebben, van de waarheid en waardy deezer eenige,
onmisbaare steunpylaar van afzonderlyk en maatschaplyk geluk, zagen zy, niet dan
met leedweezen en bekommering, de greetige verspreiding en nadeelige indrukken
van Schriften, in ons Vaderland, zo blykbaar het wegneemen van deezen steun en
de uitrooijing van alle Godsdienstige begrippen bedoelende, en oordeelden zich
des, zo wel plichts- als geweetenshalven, gehouden, om onverwyld het hunne toe
te brengen ter afwending van het dreigend gevaar in deezen.’
Hieruit werd de opgemelde Vraag gebooren, welker Beantwoording zo veele
zamenloopende vereischten in den Vervaardiger van dezelve veronderstelde, dat
het verwagten van een groot aantal Verhandelingen, daartoe strekkende, ydelheid
zou geweest zyn. Ook ontving men niet meer dan twee Antwoorden, en was slegts
één deezer voldoende aan de bekende vereischten in Antwoorden, dier Stigtinge
toegeschikt. 't Zelve voerde ten tytel: De waare Oorsprong der Mosaische en
Christlyke GodsVOLNEY,

(*)

Is het groote Werk van DUPUIS onvertaald, althans in 't Nederduitsch, gebleeven, het heeft
dat van VOLNEY aan geene Vertaalers in onze Taale ontbrooken; gelyktydig kwamen 'er twee
Vertaalingen in 't licht. Men zie derzelver Beoordeeling in de Letteroef. voor 1796, bl. 601, en
voor 1797, bl. 133.
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diensten, onderzogt en verdeedigd tegen derzelver nieuwe Bestryders DUPUIS en
VOLNEY.
Dan dit ééne werd, volgens het eenpaarig gevoelen, zo der Leden des
Genootschaps, als van Directeuren der Stigting, genoeg voldoende bevonden, om
den Schryver de Gouden Eermunt toe te wyzen, en de Verhandeling in 't licht te
geeven. Het openen van het verzegeld Briefje deedt voor den verdienstlyken
Schryver kennen J.F. VAN BEEK CALKOEN, van Amsterdam, thans Buitengewoon
Hoogleeraar in de Natuurlyke Wysbegeerte en Wiskunde te Leyden, alsmede Lid
van de Bataafsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem.
Eene herhaalde leezing heeft ons de regtmaatigheid dier Prystoewyzing, en de
uitsteekendheid van dit Antwoord, doen kennen. De Schryver paart met eene
uitgestrekte beleezenheid, oordeel- en uitlegkunde, bescheidenheid en eene groote
maate van omzigtigheid: toegeevende waar hy kan, staat hy onwrikbaar pal, waar
het op de hoofdzaak aankomt. Doordrongen van zyn Onderwerp, geeft hy zich
spaarzaam aan uitweidingen over; doch deeze blyken telkens, geen gering licht
over zyn Onderwerp te verspreiden. Een en ander stuk hadden wy, onder 't leezen,
aangestipt, als onzer overneeming dubbel waardig; doch, met die neiging in te
volgen, zouden wy geene plaats hebben kunnen vinden, om iets van het geheel te
zeggen; welk laatste, egter, by ons, als meest aan onzen bekendmaakenden arbeid
voegende, de overhand bekwam. In deeze opgave zullen wy, uit hoofde van de
zaakrykheid deezer Verhandelinge, zeer verkortend moeten te werk gaan.
VAN BEEK CALKOEN vangt aan met eene naauwkeurige en getrouwe opgave der
gevoelens van DUPUIS en VOLNEY, hunne eigene woorden bezigende. Zeer juist is
zyne opmerking, dat het Werk des eerstgemelden, meer dan dat des
laatstgenoemden, geschikt is tot eene regelmaatige wederlegging: het mag ook de
grondslag heeten, op welken VOLNEY zyn Geschrift, vol van trekken eener weelderige
verbeeldingskragt, gebouwd heeft. Dan, schoon hy, om deeze en andere duchtige
redenen, zich voorts tot het Werk van DUPUIS bepaalt, is zyne Verhandeling zodanig
ingerigt, dat hy, den oorspronglyken Aanvaller wederlegd hebbende, ook den anderen
Bestryder, die gezegd mag worden zich van
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een ligter wapentuig bediend te hebben, uit den zadel ligt.
Aanvanglyk toont onze Schryver, en dit doet zeer veel af, dat DUPUIS zich aan
den algemeenen misslag schuldig maakt, waartoe de Bestryders des Christendoms
zo vaak vervielen, om, naamlyk, de Christlyke Leer niet uit de oorspronglyke bron,
den Bybel, te ontleenen, maar te beoordeelen naar het een of ander Godgeleerd
Zamenstel, by byzondere Kerkgenootschappen aangenomen en omhelsd; en dat
hy geene genoegzaame kennis blykt te bezitten van de Leer der Openbaaringe, zo
als die in de oorspronglyke oirkonden voorhanden en te vinden is. ‘Wat Christlyke
Godsdienst is,’ dit bewyst hy breedspraakig, ‘laat zich niet naar eenig kerklyk
Leerstelzel, maar alleen naar den Bybel beoordeelen.’ Wat hy daaromtrent bybrengt,
verdient de aandagt van allen, is overtuigend, en hier ter sneede bygebragt.
Brengt DUPUIS het geheele Christlyke Leerstelzel tot drie Hoofdstukken, - I. dat
van den Oorsprong des Kwaads en van den Val des Menschen, - II. dat van de Leer
der Herstelling door JESUS CHRISTUS, - en III. het Leerstuk der Drieëenheid; dit geeft
VAN BEEK CALKOEN den leiddraad zyner Verhandelinge in de hand.
Het Eerste Hoofdstuk voert ten opschrift, over het Verband van den Christlyken
en Joodschen Godsdienst met dien van ZOROASTER in 't gemeen, en in 't byzonder
over de Leer van den Oorsprong van het Kwaad, naar GEN. II. Met eene besliste
overwinning treedt hy uit het strydperk, met aan te toonen, in de eerste plaats, dat
de Godsdienstleer van ZOROASTER, hier kortlyk toegelicht, die niet vóór de tyden
van ESRA is ontstaan, van laateren tyde is, dan de Boeken van MOSES en die der
Joodsche Propheeten; en dat, derhalven, de afleiding van GEN. II uit de Leer van
ZOROASTER te eenemaal ongerymd is.
Hy laat het hierby niet berusten, maar gaat opzetlyk de bewyzen na, welke DUPUIS
aanvoert, om den fabelagtigen oorsprong, zo van de Joodsche als Christlyke
Godsdienstleere, uit derzelver Inhoud, volgens GEN. II, op te maaken. - DUPUIS,
naamlyk, wil het gemelde Hoofdstuk van MOSES'S eerste Boek doen voorkomen als
ontleend uit de Mythologie, omdat eene letterlyke ver-
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klaaring daarvan ongerymd is, en de Uitleggers van onderscheidene Eeuwen dat
Verhaal Allegorisch verklaard hebben. De Verhandelaar toont hier in het vak der
Uitlegkunde t'huis te weezen, en beschaamt veele Godgeleerden, die, over dit
Onderwerp de pen voerende, veeleer het Ongeloof in de hand werken, dan de zaak
der Openbaaring verdeedigen. Geldig is 's Mans aanmerking, dat de beschuldiging
van ongerymdheid, waarmede men zo veel schermt, alleen gegrond kan weezen
op eene verkeerde uitlegging van woorden en spreekwyzen, en dat geen gezag
van Uitleggeren hier geldt, maar het gezond oordeel moet beslissen. - Hy laat aan
elk ter beoordeeling over, of, gelyk DUPUIS wil, de aanneemlykste verklaaring van
GEN. II by de Terapeuten te zoeken zy; aantoonende, dat DUPUIS in de Kerklyke
Geschiedenis zich op geen minder bekende getuigen kan beroepen, of een zwakker
gezag ten steun zyner stellinge aanvoeren.
Wil DUPUIS het verhaal des meergemelden Hoofdstuks uit de Persiaansche Leer
afgeleid hebben, omdat de letterlyke zin van de Persiaansche berigten der Zenda
Vesta met dat verhaal overeenkomt, en dewyl de Leer der Twee Beginzelen zo wel
ten grondslage strekt van het Verhaal GEN. II als van het Persiaansche; zyn
Tegenschryver merkt, met grond van aangevoerde redenen, hierop aan, dat, hoe
schynbaar groot de overeenkomst in die Verhaalen ook zyn moge, men desniettemin
een groot verschil, by eene nadere vergelyking, ontwaart; met verdere aanwyzing,
dat het juist dit verschil is, 't welk ons de Persiaansche Berigten doet kennen voor
Fragmenten van GEN. II; weshalven de afleiding daarvan juist het tegendeel zal
bewyzen van 't geen DUPUIS beweert. Immers, by vergelyking, valt het in 't oog, dat
men van het Mosaische Verhaal die stukken heeft uitgemonsterd, welke tegen de
wysgeerige begrippen der Oosterlingen streeden, en 'er aan toegevoegd, 't geen
noodig was om het naar den smaak van de daar heerschende Wysbegeerte te
hervormen.
Hierop volgt een keurig onderzoek, of en in hoe verre men den Starrenhemel in
't gemeen ter verklaaringe van den Godsdienst kan gebruiken, en wordt dit Hoofdstuk
beslooten met eene Verklaaring van GEN. II, waarin het Verhaal tweezins beschouwd
wordt, of op zichzelve als een oud Oostersch Verhaal en eene waare
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Geschiedenis verklaard, en tegen de bedenkingen van DUPUIS verdeedigd; of als
Allegorisch aangemerkt; in welk geval hetzelve met de uitlegging, door DUPUIS
daaraan gegeeven, niets kan gemeen hebben; ten slotte van de laatstgemelde
verklaaring aanmerkende: ‘Zodanig is de ongezogte Verklaaring des Verhaals van
GEN. II, als een zedelyke Fabel aangemerkt; kan 'er wel een schooner, naïver, en
eenvoudiger uitgedagt worden? Zy is even menschkundig als waar en volledig, en
met de zedelyke natuur der menschen strookende. Men oordeele tusschen dezelve
en de verklaaring, welke DUPUIS uit den sterrenhemel gehaald heeft; wie kan dezelve
nu nog met de elendige Fragmenten der Zenda Vesta of andere diergelyke
overleveringen in gelyken rang stellen?’
Het Tweede Hoofdstuk der Verhandelinge loopt over de Leer der Herstellinge.
Zeer gepast vangt de Schryver aan, met kort, maar bondig, de egtheid en volkomene
geloofwaardigheid van de Schriften des N. Verbonds te bewyzen tegen DUPUIS, die
de gansche Euangelische Geschiedenis voor eene Legende en Fabel uitmaakt, van
alle Geschiedkundige waarheid ontbloot, op eenige Hemelverschynzelen gebouwd,
en geheel eene verciering van looze Priesters en Tyrannen. Immers zo verre gaat
die Bestryder des Christendoms; die met zo veele woorden verklaart: ‘My dunkt,
dat de Christenen geene andere gronden hebben, dan hun geloof aan deeze twee
Gebeurtenissen, de Geboorte van hunnen JESUS, uit eene Maagd, op Kersmis, en
zyne Overwinning of Opstanding op Paaschen, onder de benaaming en het teken
van het Lam. Op deezen eenvoudigen grond konde men duizenderlei vertelzels
bouwen, en hem op allerlei wyzen doen ter dood brengen; zo men hem slegts verder
liet opstaan. Om deeze reden zullen wy ons aan geene byzonderheden der
Leevensgeschiedenis van JESUS hegten; maar ons alleen bepaalen tot zyne Geboorte
uit eene Maagd, en zyne Opstanding onder de gedaante van een Lam.’ - Onze
Leezers slaan oogen vol bevreemding op, over zulk eene voordragt. De Verhandelaar
blyft niet in gebreke om de vreemdheid te doen opmerken van de onderstelling, dat
alleen de twee opgemelde Gebeurtenissen als feiten zouden kunnen worden
aangemerkt, en dat al het overige zou verzonnen zyn. Hoe zeer tot vernietiging van
deezen aanval, op
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die twee Feesten gegrond, strekt des Schryvers aanmerking over de Feesten der
Christenen! Om de kortheid en het belang der zaaken, door de Christenbelyders
zelven veelal niet regt begreepen, schryven wy eene bladzyde af. ‘De Christlyke
Godsdienst, als de Leer, welke in de Boeken des Bybels vervat en door JESUS en
zyne Apostelen gepredikt is, heeft geenerhande Feesten; een ieder doorleeze vry
het geheele N. Testament, hy zal te vergeefsch naar plegtige Dagen en het
onderhouden van jaarlyksche Feesten, door JESUS en de Apostelen voorgeschreeven,
zoeken; de openbaare byeenkomst der Christenen, op elken eersten dag der Weeke,
kan wel voor eene heilige oefening, maar niet voor een eigenlyk Feest, gehouden
worden. PAULUS zegt uitdruklyk, dat het onderhouden of vieren van gezette dagen
geheel vry is, en het van de Christenen afhangt, dezelve naar hunne byzondere
gevoelens te regelen, zonder elkander hier om te moeten veroordeelen, als min
getrouw aan de Leer des Christendoms: ook stemmen de Kerkvaders der I en II
Eeuwe hier in overeen, dat JESUS of de Apostelen geene bepaalde Feesten hebben
ingesteld. De waare, de eenvoudige Godsdienst van JESUS en zyne Apostelen heeft
dan van alle de redenen, die DUPUIS in 't vervolg moge bybrengen, niets te vreezen.
Zy is boven diens aanval verheeven, daar zy geenerlei Feesten kent, en de
Plegtigheden van Doop en Avondmaal, als aan geene bepaalde tyden verbonden,
hier niet in aanmerking kunnen komen.’
Dan daar het niet te lochenen valt, dat men by de Christlyke Kerk, van de vroegste
tyden af, eenige Feesten gevierd heeft, onderzoekt de Verhandelaar, met welk regt
DUPUIS daarin de kentekenen meent te vinden, dat de Christlyke Godsdienst bloote
Zonnedienst is. Gaarne wilden wy hier onzen Schryver volgen in de opgave van
zyne bewyzen, hoe verregaande ongerymd het is, de Gedagtenis aan de Geboorte
en Opstanding van JESUS als verbloemde Astronomie te doen voorkomen; dan het
is ons te breedspraakig, het met veele keurige aanmerkingen doorvlogten bewys
over te neemen - dat het Kersfeest der Christenen geene overeenkomst hoe
genaamd heeft met het Zonnefeest der Heidenen; gelyk 'er ook geen de minste
reden is, om het Paaschfeest voor het Feest der
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Nachtevening te houden; terwyl het daarenboven, uit den aart dier Feesten,
genoegzaam blykt, dat dezelve met die van andere Volken, door DUPUIS bygebragt,
geene overeenkomst hoe genaamd hebben.
Met het Derde Hoofdstuk, over de Leer van God, Vader, Zoon en Heiligen Geest,
herinnert de Schryver den Leezer aan de meermaals bygebragte en hier althans
noodige bedenking, wegens het onderscheid tusschen de Kerkleere en de Leer van
het Euangelie. Naa eene uitweiding, betreffende den Geest van de oude Theorie
der Wysgeeren over de Godheid, gaat de Verhandelaar over, om de eigenlyke
Christlyke Leer wegens GOD, met die der Wysgeeren door DUPUIS opgegeeven, te
vergelyken, en de Leer des Bybels ten dien aanziene voor te draagen, zonder zich
in te laaten tot de opgave en beoordeeling van de verklaaringen en meeningen
zommiger Christenen. Waaruit hy afleidt, dat de Leer van GOD, in den Bybel
voorhanden, onderscheiden van de uitleggingen en redeneeringen deswegen veelal
gemaakt, van eenen geheel verschillenden inhoud is met die der Wysgeeren boven
bygebragt, en op zichzelve beschouwd haare zedelyke waardy en gewigt heeft.
Hiermede de groote zaak afgedaan, en het voorgestelde plan meesterlyk volvoerd
hebbende, lochent hy niet, dat men DUPUIS moet toestemmen, hoe 'er eene daadlyke
overeenkomst tusschen den Joodschen, Christlyken en andere Godsdiensten met
de daad plaats hebbe; dan hy merkt tevens en met regt aan, dat men dit niet aan
den inhoud der Heilige Schriften, maar alleen aan ontstaane verbasteringen moet
toeschryven. De oorzaaken dier verbasteringen, toont hy, zyn voorhanden en laaten
zich kennen - in de gesteltenisse en den toestand der geenen, die den Christlyken
Godsdienst eerst aannamen - in den uitwendigen bloei en aanwas der Christlyke
Kerke in laatere eeuwen - in eene kwaalyk beraadene en overgedreevene zugt der
Christenen, om het aantal der Belyderen, langs allerlei wegen, te doen vermeerderen
- en eindelyk in de overhellende geneigdheid tot het maaken van Zamenstellen.
Zeer juist merkt hy wyders op, dat, gelyk de Christenen wel veel van de Heidenen
in laatere tyden hebben overgenomen, 't geen oorspronglyk vreemd was van hunne
Godsdienstleere, de andere Godsdiensten, op
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hunne beurt, van de Christenen het een en ander ontleenden: eene bron van veele
verwarringen en vermengingen, bezwaarlyk te onderscheiden.
Ten slot toont de Verhandelaar, hoe ongerymd DUPUIS handelt, met eenen
Persiaanschen Oorsprong aan den Doop der Christenen toe te schryven - alsmede
dat het gebruik van Licht en Duisternis in de Schriften des N. Verbonds, en in de
Zenda, in geenen deele als een bewys kan worden aangevoerd, om den Christlyken
Godsdienst van den Persiaanschen te doen afstammen.
Dit is het Beloop deezer uitmuntende Verhandelinge, welke de Deelen van TEYLER's
Godgeleerd Genootschap eere aandoet. Wenschlyk ware het, dat dit Tegengift zo
gereedlyk kon worden ingenomen, als het Vergift door eenen VOLNEY ingeschonken:
doch het valt veel gemaklyker, eenige stoute en gewaagde zetten op het papier te
brengen, en dezelve in het gewaad van een Roman te steeken, vol speelingen van
een weelderig vernuft, dan een bedaard geschreevene wederlegging van dusdanige
begrippen te leezen en na te denken. Bedagtzaamen zullen dit egter, in een stuk
van dat gewigt, der moeite waardig keuren.

Hoseas uit het Hebreeuwsch vertaald door Jacobus Engelsma
Mebius, Predikant te Ryperkerk en Hardegaryp. Te Utrecht, by W.
van Yzerworst. In gr. 8vo. 470 bl.
De Eerw. MEBIUS, die zich al meermaalen als een arbeidzaam man heeft doen
kennen, geeft, door de uitgave van dit Werk, een nieuw bewys van zynen
lofwaardigen toeleg, om de vrucht van zyne aanhoudende werkzaamheden, ook
door geschriften, aan bybelminnaars mede te deelen. Hy was eerst voorneemens,
in gemeenschap met den geleerden Ypey, thans Hoogleeraar aan de Geldersche
Hoogeschool, dat gedeelte der Bybelverklaaring van Hezel, 't welk den Profeet
Hozeas betreft, in het Nederduitsch vertaald, en met aanmerkingen vermeerderd,
den Nederlanderen in handen te geeven. Maar vervolgends, toen de Hoogleeraar
Ypey hiervan had afgezien, werd hy te raade, om zelf eene vertaaling van Hozeas
Godspraaken, met aanmerkingen, in navolging van het Werk van Hezel, te ver-
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vaardigen. Het schynt, echter, uit het Voorbericht, dat Ypey 'er ook eenige korte
aanmerkingen heeft bygevoegd, zonder dat wy weeten, welke of hoe veele. Deze
had ook de vergelyking met het Hoogduitsche Werk van den Altorfschen Hoogleeraar
(*)
Bauer, over dezen Profeet, op zich genomen .
Men heeft hier dan niet slechts eene nieuwe vertaaling van Hozeas, gelyk men
ligt uit den titel zou opmaaken, maar tevens eene beknopte verklaaring van dit
Bybelboek, die ver het grootste gedeelte uitmaakt, te zoeken. Vooraf gaat eene
leezenswaardige Inleiding, waarin over den Schryver van dit Boek, over deszelfs
hoofdinhoud en byzondere afdeelingen, en voorts over de wyze van schryven, in 't
algemeen, wordt gehandeld. Om den minkundigen Leezer te hulp te komen, is ook
nog achteraan gevoegd een kort Geschiedkundig Bericht van de Israëlitische en
Joodsche zaaken, geduurende de laatste tyden van het eerstgemelde Ryk. Echter
schynt ons dit Werk, niet zoo zeer voor minkundigen, als wel voor zulken, die van
eene meer dan gemeene kennis der Hebreeuwsche taal, der kritiek, en andere
hulpmiddelen der Uitlegkunde van den Bybel voorzien zyn, bestemd te weezen. Of
nu, evenwel, dezulken, die tot de schriften van Dathe, Michaëlis, Eichhorn, Bauer,
Kuinoël, Hamelsveld, van Vloten, en andere hier doorgaands geraadpleegde
Schryvers zelve toegang hebben, en ook met andere nieuwere Uitleggers van dit
Boek, Newcome, Struensee, Volborth, Uhland, of van byzondere plaatzen, daarin
(†)
voorhanden , niet onbekend zyn, in dezen Nederduitschen Commentarius veel
nieuw licht, tot beter verstand van Hozeas, zullen ontvangen, willen wy van
deskundigen laaten beöordeelen. Maar dit Boek zal ook dezulken

(*)

(†)

Hiermede zal de Hoogduitsche overzetting van Hozeas met bygevoegde Commentarie door
BAUER bedoeld zyn (Leipsich 1786). Sedert heeft men ook, van dezelfde hand, Latynsche
Scholia in Hoseam, te vinden in J.C.F. SCHULZII Scholia in vetus Test. continuata a G.L. BAUER,
Vol. VII. (Norimbergae 1793.)
b.v. C.G. HENSLERI animadversiones in quaedam XII Prophetarum loca, 1786. C. AURIVILLII
examen variantium lectionum in textu Hebraeo Prophetae Hoseae, in ejus Dissertatt. a J.D.
MICHAëLIS editis 1790.
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in handen vallen, en ook wel voornaamelyk door hen gezocht worden, die nog wel
iets van de Hebreeuwsche taal en oordeelkunde weeten, maar, niet gewoon uit
eigen oogen te zien, of althans geheel onbekend met de bronnen, waaruit de Eerw.
MEBIUS geschept heeft, dergelyke hulpmiddelen behoeven. Deze zullen zich de
moeite van eene herhaalde leezing van Hozeas, met dit Boek in de hand, niet
beklaagen; en meer ervarene beoefenaars van deze uitmuntende Godspraaken
zullen, in 't doorbladeren van dit geleerde Werk, ook nog wel hier en daar een wenk
tot klaarder inzicht in de waare meening van Hozeas aantreffen.

Verklaaringe over de XI eerste Capittelen van de Openbaringe
Johannes; en waar in op het einde voorkoomen de zaaken, welke
tot onzen tyd behoorende zyn. Getrouwelyk nagezien door W. de
Looy, en voor zyn Rekening gedrukt, te Gorinchem, 1800. In 4to.
75 bl.
‘Ik zou my schaame als ik wilde onderneemen, om de Openbaaringe Jesus Christus,
in zyne volle waarde te willen roemen. Want zy is volmaakt zo in ordre, als in zaake,
als meede in de maniere van voorstellen, maar evenwel, dat zo volmaakt en dierbaar
is; en uit den Throon Gods is voortgekomen, en van den alderdierbaarste dat noch
zo geene meer is, aan Johannes is overgebragt, door zynen Engel. ô Wat moet dat
dan eene dierbaare Openbaaringe zyn.’ Zoo begint de voorafgaande AANSPRAAKE
OVER DIT SCHOONE BOEK, en, in dien schryftrant, levert Vader DE LOOY ons eene
zoogenaamde Verklaaring van de elf eerste Hoofddeelen van dit duister Boek. Op
bladz. 1 zegt hy: ‘Ik hebbe reeds eene geheele beschouwinge gedaan, over de
Openbaaringe Johannes en nu als een tweede druk daar van, een kort uittrekzel
alhier gedaan, verstrekkende, zeer byzonder tot een Spiegel voor onze gewigtige
tyde waarop alleen te vertrouwen is.’ Waaruit men schynt te moeten opmaaken, dat
'er reeds voorheen een geheele beschouwing, over de Openbaaring van Joannes,
door hem in de waereld gestooten is. Heeft dan niemand den ouden man kunnen
beduiden, dat hy voor zoodani-
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gen arbeid geenzins bereekend was, en dat hy nimmer als Schryver had moeten
te voorschyn komen? Hy is, volgends bl. 30, nu reeds in zyn vier-en-tachtigste jaar,
en zal weldoen het hierby te laaten. Want niemand verlangt zoodanige wartaal te
leezen. 'Er is geen nuttigheid ter waereld van te verwachten. Hy zal 'er ook zyn
eigen rekening niet wel by vinden.

De stervende Verlosser in zyne blyde hope op den ruimsten zegen
van de prediking van zyn lyden en heerlykheid, onder alle volken,
by allerlei menschen, door alle de eeuwen, voorgesteld in eene
Leerrede over Psalm XXII:28-32, door H.H. Viervant. Te Amsterdam,
by M. de Bruyn en H. Diederiks, 1800. In gr. 8vo. 40 bl.
De Eerw. VIERVANT gaat nog al voort met het uitgeeven van Leerredenen, ter
vergoeding van het gemis van gelegenheid, om, als voorheen, de Amsterdamsche
Gemeente te stichten.
In deze Leerrede wordt eerst iets gezegd van het Lied, waaruit de text genomen
is, en hetgeen daarin voorkomt, dat ons op den Verlosser wyst; daarna uit den text
zelven voorgesteld, wat het geloof van den Messias verwachtte; vervolgends nog
het een en ander aangemerkt omtrent die geloofshoope; en eindelyk alles gebruikt
tot zelfsbeproeving, opwekking en vertroosting.
De behandeling is in denzelfden trant ingericht, dien wy onze Leezers al eens
hebben leeren kennen. Men zou het met den Leeraar kunnen eens zyn in het
leerstellige, ook ten aanzien der voornaame bedoelingen van het lyden en sterven
onzes eeuwiggezegenden Verlossers, zonder Hem juist, by de verklaaring van den
tweeëntwintigsten Psalm, in den mond te leggen, wat in deze Leerrede daartoe
gebragt wordt.
De doorloopende toepassing is geschikt naar de verklaaring, en alles uit de
aangenomen beginselen regelmaatig afgeleid, en met gemoedelyken ernst
aangewend, tot bevordering van godsdienstige stichting.
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De heilryke gemoeds-verandering van Zacheus, of Leerrede, over
Luc. XIX:1-10, door S.J. van de Wynpersse, A.L.M. Phil. Doct. Te
Amsterdam, by H. Diederiks en H. Lardé, 1800. In gr. 8vo. 34 bl.
Uit eenige voorige, ook door ons aangekondigde, Leerredenen, heeft men den Eerw.
VAN DE WYNPERSSE reeds als een bekwaam Prediker leeren kennen, die, van het
Leeraarambt in de Amsterdamsche Gemeente ontzet, door de uitgave van eenige
Leerredenen, voor dezelve nog eenigzins tracht nuttig te weezen. Ook deze
Kerkelyke Redevoering, over de gemoedsverandering van Zacheus, zal, zoo wy
vertrouwen, aan allen, die dezelfde leerbegrippen, die men hier allerwege verspreid
vindt, volgen, en aan 's Mans leerwyze gewoon zyn, met genoegen ontvangen
worden.
In eene voorafgaande inleiding wordt te kennen gegeeven, dat men, by de
beschouwing van dergelyke verhaalen, in het byzonder oogmerk van den Heiligen
Geest, door wiens ingeeving alles beschreeven is, in het laaten te boek stellen
derzelven, moet trachten in te dringen; en, op dien grond, wordt dan vervolgends
eerst het geschiedverhaal geleidelyk ontvouwd, en daarna gehandeld over de
belangryke waarheden, die de Heilige Geest, in hetzelve, ons bedoelde voor te
stellen. Het schynt den Eerw. VAN DE WYNPERSSE ontegenzeggelyk, dat dit voorval
met Zacheus geboekt wierd, om ons te leeren, vooreerst, wat 'er in een mensch
moet gevonden worden, die zalig worden zal, dat is, waarin die bekeering bestaa,
die 'er noodig is, om ten leven in te gaan; ten tweeden, wie Jesus zyn kan, en zyn
wil, voor den verloren gaanden zondaar. De overweeging van deze beide doeleinden
van het geschiedverhaal maakt dan het tweede deel dezer Leerrede uit. Daarop
volgen, tot toepassing, vyf aanmerkingen: 1) Niemand onzer is de Goddelyke genade
ontwassen. 2) 's Heilands liefderyke handelwys omtrent Zacheus is ons een
toonbeeld, om ons te leeren, wie Hy voor ons allen zyn wil. 3) Zal de toegenegene
liefde van Jesus ons zaligen, wy moeten met Zacheus zyne nodiging inwilligen, ons
tot Hem bekee-
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ren. 4) Is 't ons voorrecht, de bekeering ten leven deelachtig te zyn, dat geen, dat
dan in Zacheus gevonden wierd, toen Jesus hem zalig sprak, moet ook in ons
gevonden worden. 5) Daar de liefde tot Jesus heerscht, hoeveel gebrek 'er ook nog
in overblyve, daar spreekt Hy zelf de ziele vry, en roept haar zaligheid toe.

's Heeren raad ten zegen van de Jeugd. In eene Leerreden, over
Spreuk. XXII:6. Door P. Bonnet, Predikant te Rotterdam. Te Utrecht,
by W. van Yzerworst, 1800. In 8vo. 60 bl.
De Eerw. BONNET werd door Regenten van de Diaconie-Armschoolen te Rotterdam
verzocht, om de eerste van zyne onlangs uitgegeevene Leerredenen, waarvan wy
(*)
hier boven verslag gedaan hebben , afzonderlyk te laaten drukken, met oogmerk
om dezelve aan de leerzaame jeugd, ter verdere aanmoediging, te kunnen vereeren,
en daardoor ook in derzelver huisgezinnen te doen bekend worden. Ter voldoening
aan dit verzoek, wordt dan nu deze weldoordachte Leerrede, in kleiner formaat,
afzonderlyk uitgegeeven. Indien de Leeraar, by het opstellen en de eerste uitgave
derzelve, zich zoodanig gebruik, welk men 'er nu van wil maaken, had kunnen
voorstellen, dan ware dezelve denkelyk in een anderen vorm gegoten, en de geheele
inrichting meer geschikt geworden naar de vatbaarheid der arme jeugd, en van alle
zulke huisgezinnen, waarin men geen grooten trap van verstands-beschaaving kan
vooronderstellen. 't Heugt ons, vóór ettelyke jaaren, eene Leerrede van den Eerw.
HOOG, thans ook Predikant te Rotterdam, geleezen te hebben, die bepaaldlyk, ter
aanspooringe der jeugd tot Godsdienstigheid, was ingericht; waarvan de Regenten
der Diaconie-Armschoolen te Rotterdam ook tot zoodanig einde, als de Eerw. BONNET
met deze uitgave beöogt, een zeer nuttig gebruik zouden kunnen maaken; en wel
des te meer, wanneer de geächte Opsteller mogt goedvinden, 'er andermaal de
hand aan te leggen, om dezelve tot dergelyk oogmerk nog meer bruikbaar te maaken.

(*)

No. VIII. bl. 318.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

499

Historie en Gedenkschriften van de Maatschappy, tot redding van
Drenkelingen, opgerecht binnen Amsterdam MDCCLXVII. 13de
Stukje. Te Amsterdam, by G. Warnars, 1800. In gr. 8vo. 167 bl.
De lofwaardige en menschlievende Amsterdamsche Maatschappy, opgericht tot
redding van Drenkelingen, geeft in dit 13de Stukje haarer Gedenkschriften kennis
aan het publiek van eenige haarer verrichtingen, en deelt wederom het bericht mede
van byna tweehonderd geredde Drenkelingen, wier herstelling door Haar met de
Gouden Medaille, als anderzins, is beloond. Met reden beklaagt zich de
Maatschappy, dat dit getal niet grooter is, gelyk het zeer zeker zyn zou, zo niet veele
anderzins herstelbaare Drenkelingen omkwamen, door onkunde, onbedrevenheid,
onstandvastigheid in het aanwenden der redmiddelen, te veele altyd hinderende
omstanders, te vroegtydige aderlaatingen, en meer andere oorzaaken. Ten opzichte
dier ontydige aderlaatingen, vinden wy ons insgelyks verpligt, een ieder ten sterksten
te waarschuwen. Thans is het immers ten klaarsten, door de proeven van GOODWIN
en anderen, beweezen, dat de Drenkelingen voornaamelyk omkomen, niet door
eene zoort van Beroerte, maar door de vernietiging van de prikkelbaarheid van het
hart. Daar nu het bloed, 't geen uit de aderen naar het hart toevloeit, deszelfs waare
en natuurlyke prikkel is, die hetzelve, in een schyndooden, door een vernieuwden
aandrang weder in werking moet brengen, en hetzelve door eene ontydige
aderlaating daartoe onvoldoende wordt; zo volgt, dat eene aderlaating aan een
Drenkeling gedaan, eer de omloop der vogten en dus het zichtbaar leven wederom
hersteld is, doorgaans de redding van zulk een ongelukkigen onmogelyk moet
maaken. - Gelyk in voorige Stukken, komt hier wederom een aantal voorbeelden
voor van voorwerpen, in welke, niettegenstaande de oogappelen verwyderd, en de
Anus geheel ontslooten was, de herstelling echter gevolgd is; schoon men
meermaalen drie uuren en langer heeft moeten werken, eer 'er zich tekenen van
leven opdeeden. Dat dus zodanige voorbeelden een ieder, die in 't geval komt,
mogen waarschuwen, om een Dren-
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keling niet te ras voor onherstelbaar te houden, en met de redmiddelen ten minsten
een uur of vier aan te houden!
Behalven de voorbeelden van geredde Drenkelingen, komen in dit Stukje ook
nog eenige voor van andere persoonen, die, door andere oorzaaken in een in schyn
doodelyken toestand gebragt, uit denzelven, door spoedige hulpe, gelukkig wierden
opgewekt. Belangryk vinden wy dienaangaande, onder anderen, het volgend geval:
‘In Amsterdam, op den 17 July 1797, zynde een zeer heete dag, wierd de Chirurgyn
s

. VAN DER ELST geroepen in eenen kelder op de Utrechtsche Straat, waar hy
een Loodgietersknegt, JAN KIST genaamd, onbeweeglyk uitgestrekt op den grond
vond liggen, zonder eenig teken van leven. Deeze Lyder had, gelyk hy na zyne
herstelling verhaalde, zeer verhit zynde, eene groote hoeveelheid koude karnemelk
gedronken, en was daardoor in dien staat geraakt, De Chirurgyn besloot het
vermogen der inteblaazen Tabaksdamp te beproeven; 't welk van die gunstige
uitwerking was, dat 'er, na verloop van een goed quartier uurs, geluid uit de keel
kwam, en tevens eene flaauwe beweeging in den pols zich ontdekte. Hem wierd
nu eene ader geopend en een vomitief ingegeeven, het welk hem eene groote
hoeveelheid gehotte karnemelk, met verligting, deed overgeeven. Binnen drie uuren
was deeze man in staat, om met eene slede naar zyn huis gebragt te kunnen worden,
en na verloop van agt dagen had hy zyne gezondheid volkomen herkreegen.’
Van wegen den betoonden moed eens Jongelings van 18 jaaren, neemen wy
nog het volgende over: ‘In Amsterdam, op den 19 Juny 1798, des avonds om 10
uuren, wàs zeker Man, BOSMAN genaamd, in de Roozegragt gevallen, en reeds
geheel onder water gezonken. FREDERIK BRUGGENKOK, een teder en zwaklyk
Jongeling van 18 jaaren, hadt de stoutheid om zich te water te begeeven, en
denzelven te redden. - Voor deeze loffelyke daad heeft de Maatschappy hem twaalf
Guldens ten geschenk gegeeven.’
JOH
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Grondbeginselen van de Opvoeding en het Onderwys voor Ouders,
Leermeesters en Opvoeders. Door Aug. Herm. Niemeyer,
Consistoriaalraad, Professor der Theologie, en Opziener over het
Koninglyk Paedagogium te Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald
door Josué Teissedre L'Ange, Predikant by de Walsche Gemeente
te Haarlem. Twede Stuk. Te Haarlem, by F. Bohn. In gr. 8vo. 186
bl.
(*)

Wanneer wy, in het laatstverlopen jaar , een Uittreksel en Bericht gaven van het
Eerste Stuk deezes belangryken Werks, hebben wy onze hoogachting voor den
Schryver, en onze gedachten over de waarde van zynen Arbeid, reeds zo duidelyk
aan den dag gelegd, dat wy niet noodig oordeelen tegenwoordig daarover te
spreeken. Nuttiger en aangenaamer voor onze Leezeren zal het zyn, indien wy,
zoveel de ruimte van ons Maandwerk toelaat, hun verslag doen van den inhoud
deezes Tweeden Stuks, op dezelfde wyze, als wy omtrent het Eerste gedaan hebben.
Dit Stuk dan bevat het Twede Deel deezer Grondbeginselen, handelende over
de Vorming des Verstands, of het Onderwys. Het bestaat, even gelyk het eerste,
uit Twee Boeken, waarvan het Eerste tot Opschrift heeft: Algemene Grondbeginselen
van het aanvangelyk Onderwys.
Dit Boek begint, § 128 env., met eenige voorlopige aanmerkingen, als 1. Over de
byzondere natuur van het Onderwys, voorzover men het onderscheidt van de
Opvoeding. 2. Over het eigen Onderwys, zonder hulpe van anderen, waardoor men,
zonder eenigen Leermeester, of uit zichzelven allen voorraad zyner denkbeelden
put, of ten minsten, zonder vreemden bystand, bouwstoffen zoekt, te zamen brengt
en in orde schikt. De Schryver staat toe, dat men voorbeelden heeft ‘van enige grote
mannen, die langs dezen weg welligt scheppende vernuften geworden zyn.’ Hy
oordeelt

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1799, I St. bl. 389 env. 437 env.
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nogthans, en met groote reden, dat over het algemeen deeze wech niet te kiezen
is, zo omdat dezelve ten hoogsten slechts geschikt zoude zyn voor weinige
uitsteekende vernuften, terwyl de groote menigte van middelmaatige verstanden
buiten alle beschaaving zouden blyven, als omdat zulk een autodidactos, of
zelfonderwezene, dikwerf niet dan met verlies van veel tyds en ‘langs zeer wyde
omwegen tot het doel geraakt,’ en men by hem meestal te veel eigenzinnigheid en
eenzydigheid voor zyne weetenschap en uitvindingen aantreft, met kleinachtinge
van anderen. En inderdaad, wanneer men van het eigen onderwys ook het gebruik
van Boeken wilde uitsluiten, gelyk men zoude moeten doen om eenen rechten
AUTOMATHES, of HAC-EBN-YOKTHAN, te vormen, waar zoude het dan heen met den
grooten hoop, waarheen met de toeneemende vorderingen des menschdoms? Alle
arbeid der voorouderen zoude te eenemaal verloren zyn voor den nakomeling, en
wy een der grootste voordeelen missen, welke het redensvermogen ons geeft boven
de enkel dierlyke schepselen. Doch wat behoeven wy ons by eene zo duidelyke
zaak op te houden? - Het onderwys is, derhalven, noodzaaklyk, en voor hetzelve
zyn algemeene regelen, welker Theorie de Onderwyskunde uitmaakt, terwyl de
bekwaamheid om ze wel te gebruiken de Onderwyskonst is. Na nog eenige
aanmerkingen over de Waardy der Onderwyskunde, en de onderscheidene
Verdelingen van het Onderwys, gaat de Schryver in § 133 over tot de Verhandeling
zelve.
Tot de Theorie van het aanvangelyk (zo genoemd in tegenstellinge van het hogere
of wetenschappelyke) onderwys behooren drie hoofdvraagen.
De eerste is; ‘Waarin moeten kinderen van den beschaafden stand onderwezen
worden?’ Hierop wordt aangemerkt, § 134, dat wel in de beschaaving, hoe zeer
dezelve behoort algemeen te zyn, onderscheiden trappen zyn naar den
onderscheiden stand der menschen, en daaruit eenig onderscheid in het onderwys
moet voortkomen, maar dat, evenwel, ‘dit onderscheid eigenlyk eerst na de jaren
van het aanvangelyk onderwys plaats heeft, en ten dele in de ... gesteldheid van
zekere standen gegrond is, die ... minder tyd tot ene wetenschappelyke beschaving
als [l. dan] de geleerde stand overlaat. Ná’ [moet dit niet zyn
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Voor?] ‘deze jaren kan de aanleg, zonder enig gevaar, volkomen dezelfde wezen.’
De zaaken, welke tot dit algemeene onderwys behooren, worden vervolgens § 135
opgeteld. Wat de Schryver daaronder betrekke, zal men uit het vervolg van ons
bericht kunnen opmaaken.
De tweede hoofdvraag is: ‘Hoe moet dat aanvangelyk onderwys ingericht worden?’
Hiertoe behoort 1. ‘De keus der stoffe van het onderwys,’ waaromtrent van § 137
tot § 139 gepaste regels worden opgegeven. 2. ‘De middelen ter bevordering van
de beschaving des verstands, of de gepaste Leerwyze,’ waarover van § 140 tot §
146. 3. ‘De wyze van mededeling, of de vorm van het onderwys - by wyze van
samenspraak of enkel aanhoren,’ van welke beide de regels opgegeven worden §
147-§ 149 en § 150. ‘Levendigheid van voordragt in den onderwyzer’ ten sterksten
aanbevolen, waartoe, evenwel, volgens des Schryvers aanmerking, de natuurlyke
aanleg des onwyzers wel het meeste moet toebrengen, en welke men niet moet
verwarren met ‘de enkel uitwendige levendigheid,’ terwyl het ‘nog veel minder op
enkel schreeuwen, gestemaaken, rabbelen, en het minst van allen op snaaksche
boertery ... aankomt.’
De derde hoofdvraag is, bl. 9: ‘In welke orde, of naar wat ontwerp, moeten de
voorwerpen van het onderwys elkaêr opvolgen?’ Het antwoord hierop wordt gegeven
(*)
in § 151 env. . ‘Het plan van onderwys betreft gedeeltelyk de opvolging der
onderwerpen, gedeeltelyk de verdeling van dezelven in onderscheiden uren.’ Omtrent
het eerste vindt de Schryver ‘raadzaamst de wenken der natuur in de trapswyze
ontwikkeling der zielsvermogens te volgen, ... en dus voor alle dingen het verstand
der kinderen te openen ... maar niet hun geheugen met bloote woorden optevullen,’
terwyl men daarby ‘allerley werktuiglyke bekwaamheden, b.v. tekenen, schryven
en lezen,’ mag voegen, ‘zonder zich daar door te overhaasten.’ Doch dit alles wordt

(*)

Men schynt verzuimd te hebben aan het hoofd van § 151 deeze Vraag aan te tekenen: maar
uit den inhoud blykt, dat zy daar staan moest. Rec.
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in het tweede Boek nader ontwikkeld. Hier zullen wy nog alleen aanstippen, dat van
bl. 53-56 ‘Ontwerpen ter verdelinge van de uren en den dag,’ voor kinderen van
verschillenden ouderdom, worden opgegeven.
Het Tweede Boek handelt van de Byzondere Regels voor de afzonderlyke
Onderwerpen van het aanvangelyk Onderwys. Het is verdeeld in Negen
Hoofdstukken.
Het Eerste Hoofdstuk heeft tot Opschrift: Over het eerste opwekken der
opmerkzaamheid en des nadenkens door onderwys. De les, in dit Opschrift
aangewezen, moet, zegt de Schryver § 154, ‘de eerste zyn,’ en ‘kan, hoe zeer ook
met zeer verschillende wyzigingen, tot in het negende, tiende jaar en zelfs nog
verder voortgezet worden.’ Van § 155 tot § 162 worden hiertoe verscheidene
oefeningen opgegeven, als, de kinderen de naamen te doen noemen van
voorwerpen, die op de zinnen werken, zo tegenwoordige als afweezige, maar welke
zy reeds door één of meer zintuigen zyn gewaar geworden, - ‘hen de afzonderlyke
kentekenen van de dingen,’ en derzelven deelen, ‘te laten zoeken en opnoemen; Men spreke met de leerlingen over den oorsprong, het gebruik en de nuttigheid der
dingen, waarvan hy [l. zy] kennis gekregen heeft [l. hebben];’ - ‘het opzoeken en
opgeven van gelykheid en ongelykheid, ... of het vergelyken en onderscheiden,
maakt ene vierde ... oefening van het verstand uit.’ Dit moet eerst geschieden omtrent
(*)
zinnelyke voorwerpen, daarna omtrent zedelyke, en omtrent woorden van gelyke ,
of liever gelyksoortige betekenis. - ‘Men make de kinderen ten vyfden op den
inwendigen samenhang, waarin de dingen tot elkander staan, opmerkzaam. Daar
toe behoort het verband tusschen het teken en het betekende, de oorzaak en het
uitwerksel, enz. - Daar by laat zich ook ten zesde voegen het ophelderen van zekere
algemene denkbeelden, die ... dikwyls in

(*)

Gelykluidende woorden staat hier in den tekst. Dit is het rechte woord niet voor synonyma
[niet synonima.] In de Aanm. No. 3, bl. 65, is het eenigzins beter woorden van ene gelyke
betekenis. Maar dit voldoet ook nog niet ter aanduidinge van woorden, welke niet volkomen
het zelfde betekenen. Rec.
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't gemene leven voorkomen, b.v. waar en valsch, toevallig, noodzakelyk, enz.’ - Dit
alles is eene voorbereiding tot eene zevende soort van oefening, bestaande in het
in orde brengen, rangschikken en verdeelen der opgezamelde denkbeelden. Eindelyk wordt de oordeelskracht der kinderen geoefend ‘door allerlei stellingen,
die men hun te beoordeelen geeft,’ en ‘door de aandacht te vestigen op de
onderscheidene samenvoeging der woorden, waar door men .... de leerlingen
voorbereidt tot een grammatikaal Taalonderwys.’ - Dit Hoofdstuk wordt § 162 besloten
met eenige aanmerkingen over de onderscheidene vormen, waarin deeze oefeningen
kunnen gegoten worden.
Het Twede Hoofdstuk handelt van het Lezen, Schryven en Tekenen. De Schryver
verklaart zich § 164 voor het spellen, hetgeen in onze dagen door sommigen als
(*)
noodeloos verworpen is. ‘Ofschoon het ook,’ zegt hy, ‘niet noodzakelyk is om te
leren lezen, en de voortgang voor menig vlug verstand te langzaam wordt, is het
echter noch schadelyk, noch voor het wel schryven der tale van zo weinig belang,
als het aan menig voorstander der nieuwe leerwyze toeschynt. Alleen kan het ...
zeer bekort, en in 't gemeen het leren lezen minder lastig ... gemaakt worden.’ Men
kan hierover de by deeze § gevoegde aanmerkingen nazien. In § 165, over de
Inrichting van het eerste onderwys in het lezen, is, bladz. 77, de gewichtige
waarschouwing. ‘Alles komt daarop aan, dat men de kinderen in het eerst gewenne
niets over het hoofd te zien, naar niets te raden, niets in te slikken, gene ydele
tusschenklanken 'er in te mengen, over niets heen te ylen. Door snel lezen leert
men niet goed, maar door goed lezen leert men snel lezen.’ De volgende §§ 166,
167 en 168 handelen over het meer volkomen lezen, het tekenen en het fraai
schryven. En hiermede wordt dit Hoofddeel besloten.
Het Derde draagt het Opschrift: Van het onderwys der Nederduitsche Sprake en
het vormen van den Styl. In een algemeen Overzicht § 169 wordt van ‘ieder, die

(*)

In den tekst staat hier; maar de zamenhang wyst uit, dat het niet moet zyn. Zo staat ook bl.
80, reg. 13, cyfferen in plaatze van tekenen; bl. 103, reg. 13, voor die ook in plaatze van die
ook voor. Rec.
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zich op ene meer volkomene kennis beroemen wil,’ gevorderd, ‘1) ene zuivere
uitspraak; 2) het wel spreken der taal, zo al niet naar ... taalwetten, nogthans [liever,
althans] door oefening in een beschaafd spraakgebruik; 3) het wel schryven, en 4)
ene vaardigheid, om zich niet slechts by monde, maar ook schriftelyk ... verstaanbaar
en voegzaam te kunnen uitdrukken:’ terwyl ‘diepere kennis der taalkunde, van den
rykdom der sprake, en van de volkomenheden van den styl,’ schoon minder
noodzaaklyk, onder de belangrykste sieraaden geteld worden. Deeze
byzonderheden, te weeten de vier eerstgemelde, worden in de volgende
paragraaphen ontwikkeld, waaromtrent byzonder § 173, over de Voorbereiding ter
Nederduitsche Styloefening, met de daar bygevoegde aanmerkingen, verdient
nagelezen te worden. - De Vertaaler zegt niet, dat hy in dit Hoofdstuk op de
Nederduitsche taal toepast, hetgeen NIEMEYER in het oorspronglyke gezegd had
van de Hoogduitsche. Waarschynelyk dacht hy, dat de Leezers zulks wel uit den
aart der zaake zouden besluiten.
Het Vierde Hoofdstuk loopt over het Onderwys in de Reken-, Meet- en
Natuurkunde. Na eenige aanmerkingen, § 178, over de noodzaaklykheid van te
kunnen cyfferen, en het gewicht eener goede leerwyze, waarby de leerling begrypt,
om welke reden hy zo en niet anders moet werken, pryst de Schryver, § 179, zeer
aan, dat men beginne met het rekenen uit het hoofd, in plaatze van met de regelen;
mits de keuze der voorbeelden afmeetende naar de vatbaarheid des leerlings, en
altoos met iets zinnelyks verbindende; waartoe in de aanmerkingen zeer geschikte
voorbeelden worden opgegeven. Hoe men trapswyze verderen voortgang in deeze
gewichtige kunst kan maaken, en den grond der regelen den leerling doen opmerken,
wordt in de 180ste § getoond, en in de 181ste eenige algemeene regelen der
leerwyze gemeld. De 182ste behelst voorbereidende oefeningen tot de Wiskunde.
Hierby en by de Leerwyze in het onderricht der Meetkunde, gelyk ook by dat in de
eerste beginselen der Natuurkunde, welke in de volgende paragraaphen voorkomen,
dringt de Schryver zeer aan op hetgeen hy de Socratisch Heuristische Methode
noemt, of ‘dat soort van leerwyze, waar in hy [t.w. de leerling] door aan-
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eengeschakelde vragen tot het zelf uitvinden der grondbeginselen gebracht wordt.’
Zulk eene leerwyze is buiten twyffel de geschiktste om het verstand te openen, de
opmerkzaamheid op te wekken, en het oordeel te scherpen. Dat zy eenen
bekwaamen onderwyzer vordert, die zich naar der kinderen vatbaarheid weet te
richten, behoeven wy niet te zeggen.
In het Vyfde Hoofdstuk volgt het Onderwys in de Aardryks- en Geschiedkunde.
‘Beiden (bl. 125) zyn wetenschappen, die in de eerste plaats tot geheugen behoren.
Ze zyn des zeer geschikt voor den vroegeren leeftyd. Het wysgerig oog ... kan ...
men van de jeugd niet verwachten. Dan de jongeling zal daar aan vroeger kunnen
gewend worden, wanneer hy als jongen reeds vele stoffe gezameld ... heeft.’ Alles
komt hier aan op eene goede leerwyze. ‘Het onderricht vangt ... met de
Aardrykskunde aan, maar moet ... in meerdere Cursus verdeeld worden,’ welker
beloop de Schryver opgeeft, en waarvan de eerste zich bepaalt tot de eerste
beginselen, terwyl de overigen trapswyze verder gaan, en eindelyk zich uitstrekken
tot ‘de in- en uitwendige staatsgesteldheid der onderscheiden landen, en derzelver
onderlinge staatkundige betrekkingen.’ § 188. By de Geschiedkunde, wanneer men
van derzelver eigenlyk onderwys eenen aanvang maakt, is het ‘zeer nuttig (§ 190)
aanstonds een algemeen overzicht van het gehele veld te leveren. ... Dit kan door
ene, in den aanvang slechts naar duizend jaar [l. jaaren], en later naar eeuwen
afgedeelde tydrekenkundige tafel ... gedaan worden, waarin men alleen enigen der
merkwaardigste namen optekent ... enz.’ Indien wy den Schryver wel vatten, is zyn
oogmerk, dat die tafel, waarvan hy eene beknopte schets geeft, allengskens door
den Leerling zelven, onder het geleide des Leermeesters, verder aangevuld worde.
Men kan twisten, (§ 191) of men met de oude, dan met de laatere geschiedenis een
begin hebbe te maaken. Maar ‘voor jonge lieden, die ene geleerde opvoeding
ontvangen moeten, is het des te noodzakelyker, met de oude geschiedenissen aan
te vangen, en hun het lezen der Ouden belangryk te maken.’ Verder hebben wy in
deeze en de volgende paragraaf nog zeer nuttige aanmerkingen over de orde en
de leerwyze, welke men in
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dit stuk moet houden, maar tot welke wy, zonder al te wydloopig te worden, ons niet
kunnen inlaaten.
Het Zesde Hoofdstuk handelt over de Natuurlyke Historie, de Menschkunde en
de Grondbeginselen der Wysbegeerte. Het is kort, maar vordert in den Leermeester
kundigheden, welke men by wein gen zal aantreffen, welken zich tot dat werk
verledigen; vooral niet in vereeniginge met de overige vereischten, welke de andere
takken der opvoedinge noodzaaklyk maaken. De meesten der geenen, die van de
taalkunde en geschiedenis hun werk maaken, zyn in de Natuurlyke Historie en in
de Menschkunde niet zeer bedreven; en wederkeerig. Ondertusschen zullen wy uit
de aantekeningen op § 196 het gevoelen van den Schryver over een teder punt
overneemen. ‘By dit onderricht (t.w. van den bouw des menschlyken lichaams) zal
men de natuurlykste aanleiding hebben om jonge lieden aangaande den oorsprong
en de voortteling der menschen te onderrichten. Vele nieuwe opvoedkundigen
hebben uit hoofde van de te voren opgegeven gronden (§ 34) dezen leeftyd zelfs
niet willen afwachten, maar het onderricht desaangaande nog vroeger willen doen
geven. Ik denk 'er op de volgende wyze over.
a) Ten aanzien van dit teder stuk moet men de kinderen nooit ene eigenlyke
onwaarheid wysmaken, of hen door een armhartig vertelsel willen misleiden. Het
doet zeker geen het minste nadeel, wanneer men hun, hoe jong ze ook zyn mogen,
zegt: dat zy uit het lyf hunner moeder voortkomen, dat deze daar by grote smarten
doorstaat, en deswegen ziek is. Zy zien dit dagelyks. Waarom zal men hen dan
misleiden? Waarom hen jegens ons wantrouwen inboezemen? Waarom ook niet
daar door den grond leggen tot de liefde jegens hunne moeder?
b) Hen aangaande de voortteling te onderrichten is een misselyker ding. Dezelve
geeft aan de verbeeldingskracht veel meer werk. Ik zou dus daar mede geen haast
maaken. Komen kinderen, zo als door het zien van het paren van dieren en het
vroeg lezen van den Bybel geschiedt, van zelven daar op, zo houde men voor hen
niets van het geen waar is achter, noch verbiede hen daar van te spreken, maar
behandele die zaak met den grootsten ernst. Dit nu zy:
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‘c) Ook byzonder het geval, wanneer men jongelingen in de menschkunde onderricht
geeft, die dan zeker niet meer onwetend zyn, en by welken de onderwyzer juist hier
de beste gelegenheid heeft, om hen met een heiligen eerbied voor de wysheid des
Scheppers, die in deze inrichting doorstraalt, te vervullen, en te gelyk te waarschuwen
van een zo kunstig gewrocht als het menschelyk lichaam ook in dit opzicht is, niet
door een schandelyk misbruik te verwoesten.’
Wy komen tot het Zevende Hoofdstuk, Over het onderwys in vreemde Talen. Uit
§ 198, de eerste van dit Hoofdstuk, neemen wy met veel genoegen over: ‘Zo het
aanleren van vreemde talen voor de meeste beschaafde lieden al niet ene behoefte
ware, dan zou het toch onder de treflykste middelen tot de beschaving des verstands
moeten gesteld worden... Met .. drift is, ook eerst onlangs, tegen de oude talen,
zelfs tegen de Latynsche, gestreden.. Intusschen hebben de bevoegdste
beöordelaars van deze zaak ten allerklaarsten bewezen, dat de fraaie
wetenschappen (humaniora), die van de Grieksche en Romeinsche Letterkunde
beginnen, by ene eigenlyke geleerde Opvoeding onontbeerlyk zyn: en dat derzelver
verwaarlozing zich op veelvuldige wyze aan hare verachters wreekt; - dat ene wel
gepaste beoefening van dezelve het voortreffelykste middel ter vorming en oefening
van den jeugdigen geest is, en derzelver verwaarlozing niets minder, dan de
verwaarlozing van andere meer algemeen nuttige kundigheden ten gevolge heeft.’
Ten opzichte van de orde in het leeren der taalen is de Schryver, § 191, 'er voor,
dat men met eenige nieuwe en wel de Fransche taal beginne, eer men tot het Latyn
en Grieksch overga.
By het Agtste Hoofdstuk, Over de Vorming van den Smaak door schone Kunsten
en Wetenschappen, dat ook zeer kort is, zullen wy ons niet ophouden, om liever
nog iets te zeggen van het Negende, Over het Onderricht in de Zedekunde en in
den Godsdienst. Dit begint, § 212, met eenige aanmerkingen over de Belangrykheid
van dit onderwys, en vervolgens wordt, § 213-215, gehandeld over den Trapswyzen
Voortgang des Onderrichts, hetgeen de Schryver in drie Cursus
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wil afgedeeld hebben. ‘De verscheidenheid [in de jaren en bestemming der
Leerlingen] maakt,’ zegt hy, bl. 177, ‘meerdere Cursus noodzakelyk, van welke de
eerste zich tot de eigenlyke kinderlyke jaren, tot in het negende of tiende; de twede
op den volgenden leeftyd, tot in het vyftiende; de derde tot den ryper ouderdom
bepaalt, voor zo verre althans iets dergelyks, by de ongelykheid der vermogens,
zich naar de jaren bepalen laat. By ene goede opvoeding moeten de kinderen ...
tot den eersten Cursus reeds voorbereid zyn. Het onderwys zelf kan zich slechts
ten oogmerk voorstellen, het [te vooren reeds ingeboezemde zedelyk en
godsdienstig] gevoel tot denkbeelden .. te brengen, en deze denkbeelden duidelyk,
(*)
overeenkomstig met de waarheid en werkzaamheid , te maken.... Hy moet zyne
kwekelingen van Zedekundige tot Godsdienstige beschouwingen overbrengen;
maar alles, wat naar den geleerden vorm gelykt, zou aan de bevordering van dat
oogmerk slechts hinderlyk zyn.’ - ‘Hoe zeer ook by den tweden Cursus, (§ 214) een
strenge samenhang der onderwerpen, even min als by den eersten, een volstrekt
vereischte is, zo kan de onderwyzer zich echter ... een plan maken, of een ... wel
ingericht leerboek volgen, waar in het gewigtigste van het geen wy .... te geloven,
en ... te doen hebben, in een helder licht en ene juiste orde wordt voorgesteld. Al
wat niet algemeen verstaanbaar en tevens praktisch ... is, wordt .. weggelaten.’
Hiertoe behooren, zo veel eenigzins geschieden kan, alle

(*)

Wy moeten bekennen, dat deeze uitdrukking in de twee laatste woorden ons eenigzins duister
is; of het aan ons hapere, dan aan eenige misstelling of drukfeil, durven wy niet beslissen.
Verscheidene druk- of schryffeilen hebben wy reeds in den loop van dit Uittreksel aangewezen,
en zouden van dezelve nog aanmerkelyk meer voorbeelden kunnen bybrengen. Twee of drie
zullen wy slechts melden. Bl. 99 reg. 14 staat amputam l. amputem, - bl. 103 r. 12 v.o. duidelyk
begrypen l. duidelyke begrippen, - bl. 126 r. 5 staat een teken *) waartoe eene Aantekening
schynt te behooren, die aan den voet der bladzyde niet gevonden wordt. En op bladz. 157 is
eene derde aanmerking, waartoe op bl. 156 gewezen wordt, niet voorhanden. Rec.
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schoolsche uitdrukkingen, of die betrekking hebben tot byzondere gevoelens van
verschillende partyen. ‘Als 'er ... nog een derde Cursus by zal komen, zo kan 'er (§
215) zeker iets meer systematieks ... plaats grypen. Ook zullen hier fynere
nasporingen, 't zy leerstukken, 't zy pligten betreffende, .. plaats kunnen vinden,
terwyl hier tevens ook twyffelingen en tegenwerpingen onderzocht .... kunnen
worden.’
Over de verstandige leerwyze in het godsdienstige wordt in de twee volgende
paragraaphen gehandeld, waarby het vermyden van geschilstukken met reden
aanbevolen, en dies te meer op het inprenten van zuiver zedekundige
grondbeginselen, en het behandelen deezer gewichtige stoffen, met betaamelyken
ernst en plechtigheid, wordt aangedrongen.
Wy zullen dit Uittreksel besluiten met hetgeen de Schryver, § 218, zegt over het
verstandig gebruik van den Bybel. ‘Veel wysheid [is 'er] by het gebruik van den Bybel
nodig, en als men .... niet van alle erkende beginselen ener verstandige leerwyze
wil afwyken, zo is het byna noodzakelyk, dat men dien slechts by wyze van uittrekzel
der jeugd in handen geve: wyl een groot deel van den inhoud daar van voor kinderen
... onverstaanbaar [is], een ander zeer ligt misbruikt, en aanstotelyk worden kan.
Voor het overige moet men de grootste achting opwekken en aanbevelen voor een
Boek, waar door de Goddelyke Voorzienigheid zulke gewigtige oogmerken bereikt
heeft, en dat enen schat van de heilzaamste levensregelen en zaligmakende
waarheden behelst. Ten einde ook deze achting in die jaren niet lyde, dat [l. waarin]
men jongelieden de gehele verzameling van deze in haren [l. hunnen] aart zo
onderscheidene schriften in handen geeft; is het van zeer veel gewigt, dat men tydig
een juist denkbeeld geve van den oorsprong dier schriften, van den tyd, waar in ze
geschreven zyn, van hare [l. hunne] eerste bestemming, en van den geest, die 'er
in heerscht, het geen tevens het beste en enige middel is, om allen aanstoot, dien
kwaadwilligheid of onwetenheid daar aan genomen heeft, tegen te gaan.’
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Reize van het Britsch Gezantschap door China en een gedeelte
van Tartarye, door J.C. Huttner. Uit het Hoogduitsch. Te Leyden,
by A. en J. Honkoop. In gr. 8vo. 151 bl.
(*)

Het derde Deel van Lord MACARTNEY'S Reis na China aankondigende beloofden
wy, binnen kort, van de opgemelde Reize door HUTTNER berigt te zullen geeven. Alleszins heeft men zich bevlytigd om van het Gezantschap diens Lords verslag te
doen. Een onzer Medeschryveren was reeds vroegtyds bezig om 'er onze
Landgenooten niet onkundig van te laaten, daar hy, in ons Mengelwerk, van de
(†)
eerste Berigten, deswegen uitgekomen, het voornaamste optekende . Schoon
alles, wat deswegen het licht zag, overscheenen wordt door de gemelde Reis van
Lord MACARTNEY na China, door GEORGE STAUNTON, zal men egter de andere Berigten
niet mogen wraaken, en althans niet hetgeen wy hier voor ons hebben van den
Heer HUTTNER een Duitscher van Geboorte, Gouverneur van den Zoon van GEORGE
STAUNTON, welke Zoon den Gezant als Pagie toegestaan was. De Nederduitsche
Vertaaler van STAUNTON'S heerlyk Werk, die alles doet om hetzelve alle mogelyke
volkomenheid by te zetten, moet ook aan deeze Reis des Duitschers waarde hegten,
daar hy schryft: ‘Ik zal gelegenheid hebben om uit dezelve eenige byzonderheden
(§)
tot opheldering deezer Reis van Lord MACARTNEY te ontleenen .’ Wy hebben veel
genoegen in de geheele Uitgave gevonden.
Welke lotgevallen de Papieren des Heeren HUTTNER, deeze Reis betreffende,
gehad hebben, en waaraan deeze in 't licht geeving den oorsprong verschuldigd is,
wordt ons in de Voorreden breedspraakig ontvouwd; met byvoeging: ‘Zonder twyfel
zoude de Heer HUTTNER veel bygevoegd, agtergelaaten, verbeterd, of anders gezegd
hebben, wanneer hy by het schryven van dit Berigt aan eene uitgave gedagt hadt.
Ondertusschen zal men zien, dat hy de plaatzen, daar iets onaangenaams voorviel,
behoedzaam overgestapt heeft, terwyl ANDERSON daar aan onbarmhartig zynen
moed gekoeld heeft.’ - Zynen lust onbarmhartig te koelen,

(*)
(†)

(§)

Zie hier boven, bl. 468.
Belangryk verslag van den optocht des Britschen Gezantschaps, uit de Stad Tong-tchew, in
China, na het Keizerlyk Paleis van Yeu-man-man-Yeu-man; met eene nieuwe Beschryving
van Pekin, en eenige zeer weetenswaardige byzonderheden van de Gewoonten en Zeden
der Chineezen. Zie onze Vaderl. Letteroeff. voor 1796, bl. 314, enz. By dit Verslag, getrokken
uit het Verhaal deezes Gezantschaps van AENEAS ANDERSON, voegde die zelfde hand Een
berigt van Lord MACARTNEY'S Gezantschap na China; met eenige berigten, de Gewoonten en
Zeden der Chineezen betreffende; door MACKINTOSH, Captein van het Schip the Indostan.
Ald. bl. 456.
III Deel, bl. 158.
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is zeker niet pryslyk; maar het stilzwygend voorbystappen van onaangenaamheden
kan niet gezegd worden een charactertrek van onpartydigheid uit te maaken. De
Heer STAUNTON is ons gebleeken, uit vergelyking met ANDERSON, mede eene groote
maate van omzigtigheid in deezen, zo niet meer, gebruikt te hebben. Dan dit in 't
voorbygaan.
De Nederduitsche Voorredenaar beschryft den Heer HUTTNER, als ‘een onpartydig
man, vol talenten, die veele zaaken uit derzelver behoorlyk oogpunt zag, en als
Duitscher de Chineesche Naamen ongetwyfeld naauwkeuriger in geschrift gesteld
heeft, dan de Engelschen dit doen konden.’
Het geheele Reisverhaal is doorloopend, zonder eenige rust- of onderscheidings
- plaatzen, geschreeven. Het zou, onzes agtens, beter geweest zyn, 't zelve hier en
daar af te breeken, en op voeglyke plaatzen den Leezer rust te bieden; schoon de
beknoptheid van het Stukje ter verschooninge van dien doorloopenden schryftrant
strekke, en de Heer HUTTNER, zich aan geene Uitweidingen schuldig maakende,
terstond tot de zaak komt, en 'er zich aan houdt, hoewel het Verhaal verre van droog
is, en doormengd met veelal zeer gepaste aanmerkingen. By deeze aankundiging
kunnen wy niets meer of beters doen, dan eene en andere byzonderheid tot een
staal opgeeven.
Schoon onze Schryver, gelyk wy, op 't spoor des Vertaalers, aangemerkt hebben,
de plaatzen, waar iets onaangenaams voorviel, behoedzaam overgestapt heeft,
moet dit zeker verstaan worden van zaaken, het Gezantschap als Gezantschap
betreffende, dewyl hy anderzins niet in gebreke blyft zulks te vermelden, als, by
voorbeeld, waar hy spreekt van de twaalf oppassende Mandarynen, en den overlast
van hunne Medegrooten; van de bepaaling, die hun in Peking als in eene gevangenis
opgeslooten hieldt, en verscheide andere ontmoetingen van dien aart.
Kleine, doch niet onaartige ontmoetingen vinden wy hier vermeld; wy tekenen 'er
een op. ‘Volgens zekere gerugten hadden wy de ongemeenste dingen onder de
geschenken voor den Keizer. Op zekeren dag kwam een Mandaryn onzen tolk zeer
beschroomd en geheimzinnig vraagen, of het niet mogelyk ware, hem en eenige
vrienden, die met opzet daar gekomen waren, de wonderbaare zeldzaamheden te
vertoonen, die wy den grooten Keizer medegebragt hadden. De tolk stondt
belemmerd, en verzogt den vreemdeling, dat hy zich nader zou verklaaren over de
zeldzaamheden, die hy bedoelde. Ja, antwoordde deeze, ik heb in Peking en andere
(*)
plaatzen gehoord , dat gy onder andere een hen medegebragt hebt, die dagelyks
vyftig pond houtskoolen tot voeder

(*)

‘Men verzekerde ons, dat het aldaar in de Nieuwspapieren gestaan hadt.’
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noodig heeft, en met niets anders gespyzigd wordt; verder een dwerg van anderhalve
voet hoogte; een oliphant van de grootte eener kat; een noofdkussen, dat de
toverkragt bezit om iemand, die 'er het hoofd op legt, oogenbliklyk heenen te voeren
waar hy begeert, enz. De vreemdeling scheen zo zeer van de waarheid deezer
gerugten overtuigd te zyn, dat het eenige moeite kostede, hem van zyne dwaaling
af te brengen. Hy was klaarblyklyk nedergeslaagen, toen hy hoorde, dat hy de
wonderen onmogelyk zien konde, daar wy dezelve niet bezaten. Daarenboven
waren deeze gerugten voor de gemeene Chineezen nog te geloofwaardiger, om
dat de Gezanten uit de nabuarige kleine Ryken den Keizer altoos zonderlinge Vogels,
Dieren en andere natuurlyke zeldzaamheden ten geschenke brengen. Het was vry
toevallig, dat wy op den weg, eenige dagen agter den anderen, dromedarissen, met
houtskoolen belaaden, ontmoeteden; eene omstandigheid, waar door veele, die
van onze Wonder-hen gehoord hadden, in hunnen waan versterkt konden worden.’
In ons laatste berigt van STAUNTON'S Reisbeschryving hebben wy van de
Geschenken der Engelschen gesprooken. HUTTNER maakt op die, in vergelyking
met de aan het Gezantschap geschonkenen, deeze bedenking: ‘dat de laatsten
bestonden uit zyden en katoenen stoffen, thee, lantarens, porcelein, suiker, zyden
beurzen en waaiers. - Men kan zich van zekere opmerkingen niet onthouden,
wanneer men de lantarens met kostbaare mathematische werktuigen, zyden beurzen
en waaiers met geweeren van het fynste werk en met zeer veele duure Engelsche
Fabrykwaaren vergelykt; maar deels levert China niets beters op, en deels moet
men ook bedenken, dat het vyfmaandig verblyf van het Gezantschap, 't geen uit
honderd persoonen bestond, der Chineesche Regeering kosten veroorzaakte, die
de waarde der Engelsche Geschenken volkomen opwoogen.’
Ten voorbeelde van Plaatsbeschryving kunnen wy niet nalaaten af te schryven,
wat onze Reiziger vermeldt van de vermaarde Stad Sot - schu, fu. ‘Op de zagte
o

breedte van 31 gelegen, naauwlyks twee mylen van zee verwyderd, van de
vermaaklykste, vrugtbaarste landstreek omringd, door rivieren en kanaalen met de
overige Provincien gemeenschap hebbende, het verblyf der rykste kooplieden, het
kweekschool der grootste kunstenaars, der beroemdste geleerden, der bekwaamste
tooneelspeelers, der klugtigste goochelaars, wetgeefster van den Chineeschen
smaak, bezitster van de schoonste leesten van vrouwen, der kleinste voeten, der
nieuwste modes en der beschaafdste taal, het vereenigingspunt der verschillende
vermaaken en der verachtlykste wellust, en de verzamelplaats van alle ryke
lediggangers en wellustelingen in China - onder zulke omstandigheden kan Sotschu
op een voornaamen
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rang onder de Chineesche Steden aanspraak maaken. De Chineezen dryven dit
zo verre, dat zy in een spreekwoord zeggen; boven is het Paradys, hier beneden
is Sotschu. Men zegt dat zy eene der grootste Steden van China is, en ofschoon
wy slechts een gedeelte van dezelve zagen, duurde het egter over de vier uuren,
eer wy aan het einde kwamen. De veele duizenden van menschen, die overal
verzameld waren om ons te zien, scheenen de groote bevolking van deeze plaats
te bevestigen. Daar men door kanaalen door de Stad vaaren, of bezyden de huizen
te voet gaan kan, hebben eenige zendelingen dezelve by Venetie vergeleeken, met
uitzondering, dat deeze laatste Stad zeewater heeft, en 'er in Sotschu zoet water
is. Maar het gaat met deeze vergelyking, zo als met de meeste; zy is zeer gebrekkig.
De welgebouwde huizen zyn hier menigvuldiger dan in andere Chineesche Steden,
en vertoonen meer welvaart en smaak. Dat de meeste gebouwen, die geene winkels
hebben, (want deeze zyn zeer zorgvuldig opgesierd) 'er morssig en veronagtzaamd
uitzien, kan, behalven andere oorzaaken, ook gadeeltelyk daar door komen, dat de
inwoonders en vreemdelingen veel tyd in de vermaaklyke kleine gondels
doorbrengen, die men in groote menigte, zoo in als buiten de Stad, ziet. Zy zyn
geheel verlakt en uitneemend net en zindelyk. Men zegt dat veele lieden, in korten
tyd, hun geheel vermogen op dezelve doorbrengen, en dat kooplieden, na hier
hunne waaren verkogt te hebben, zeer dikwyls door de gondelvermaaken van
Sotschu tot den bedelzak gebragt worden. Op de voorsteven, en ook van agteren,
daar men dikwyls keukens ziet, staan de roeijers. In het midden is eene bedekte
kajuit met vensters, die eene kleine tafel, eenige kleine zetels en rustplaatzen met
kussens bevat. In eenige waren jonge lieden, die tot vermaak rondvoeren, in andere
at men, en in verscheiden hoorde men muziek en zang. Zeer veele werden door
vrouwen geroeid en hadden meisjens aan boord, wier ligte kleeding, luidrugtige
scherts en vrye zeden haar voor schoolieren van de academie verklaarden, die hier
zedert langen tyd bloeit: want in dit land is, even als door geheel Asia, de wellust
eene weetenschap, en haare schoolieren een tak van koophandel geworden.
Sotschufu en Hanktschufu zyn de Steden, waar de Chineesche Meisjens de konst
leeren om te behaagen, en van waar men dezelve, even als koopgoederen van
handelsteden, ontbiedt. De Vrouwennimmers van den Keizer en van ryke
Mandarynen worden voornaamlyk uit deeze beide plaatzen voorzien. Men onderwyst
de meisjens in het zingen, in het speelen op de cither, in allen vrouwlyken arbeid
en in de dichtkonst. De geliefde volksliederen, dit zeide my onze tolk, zyn door deeze
meisjens gedicht. Maar haare grootste konsten zyn van eenen
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schandelyken aart. Beide Steden hebben ook den naam van de grootste vrouwlyke
Schoonheden voort te brengen, en Dogters zyn in dezelve een der beste waaren.’
Van Boomen en Gewassen geeft de Schryver, naar gelange van zyn bestek, een
genoegzaam berigt: dit vermeldt hy van den Chinaas - appel: ‘Deeze is by ons
genoeg bekend, en behoort, zelfs volgens den naam, in China te huis. De
Portugeezen bragten dezelve eerst naar Europa, en men zegt dat nog heden de
eerste Chinaas-appelen-stam te Lissabon bewaard wordt. Daar zyn in China drie
soorten. De eerste en voortreffelykste is breed, en heeft eene roodachtige schil, die
zich geheel van het vleesch laat afscheiden, zonder iets van de witte schil, die
tusschen beiden is, agter te laaten: men kan dezelve gemaklyk uit malkanderen
neemen, zonder het sap, 't geen uitneemend zoet en verfrissend is te verliezen. De tweede soort heeft eene bleek geele, ruuwe schil, en is langwerpig; maar niet
zo zoet en sapryk als de eerste. - De derde, die wy alleen in Europa kennen, is hoog
geel, vol sap, wranger dan de twee andere soorten, en heeft een vaster vleesch.
De eerste heet de Mandarynen - Chinaas - appel, om haare voortreflykheid; de
tweede Capitän - Chinaas - appel dewyl zy het naaste by de eerste komt; en die,
welke in Europa bekend is, de Kuli - Chinaas - appel, dat is die der daglooners
(drangers), dewyl zy de goedkoopste en gemeenste is.’
Aan aanmerkingen, de Zeden en den Handel betreffende, ontbreekt het ook in
dit Werkje niet. Dezelve verdienen 'er in nageleezen te worden. Alleen melden wy
deeze byzonderheid, veele andere door ons bedoelde agterlaatende. ‘De
Koopmanstaand is in China ten uitersten veracht. De vreemde Kooplieden gevoelen
deeze vernedering des te meer, doordien hun stand in alle verlichte Europische
landen in achting is. De Engelschen lyden dubbel daar by, naardien men hen voor
de wildste van alle Barbaaren (dus noemen de Chineezen de Europeaanen) houdt.
Deeze eer hebben zy hunnen matroozen te danken, die in de daad de zagtmoedigste
menschen niet zyn; en wanneer in 't vervolg de Europeaanen, die handel dryven,
zich niet wagten den Chineezen door hunne zeden aanstoot te geeven, zullen de
verachting en zelfs de openlyke beschimpingen, waar aan zy hier blootgesteld zyn,
steeds aangroeijen.’
Uit dit weinige kunnen onze Leezers opmaaken, dat zy in dit kleine Werkje veel
weezenlyks aantreffen; en is het den geenen, wien het Werk van den Heer STAUNTON
veel te kostbaar valt, zeer in de hand gewerkt, dat zy, in een kort bestek, het
voornaamste voor een kleinen prys, byeen vinden. De Vertaaling heeft ons
doorgaande wel bevallen.
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Den Opkomst, Bloei, Verval en tegenwoordigen Toestand der Stad
Delft, in derzelver Fabryken en Trafyken. Door Rs. Bakker. Te Delft,
by Rs. Bakker. In gr. 8vo. 33 bl.
De Burger BAKKER heeft voor zyne Stadgenooten iets willen schryven, en ter stoffe
daartoe genomen de voor hun belangryke kunde van 't geen hunne Stad betrof in
de opgemelde standen. De kortheid, daarin betragt, ondanks 'er eenige herhaalingen
in voorkomen, maakt het voor allen zeer verkrygbaar. Nieuws van aanbelang hebben
wy 'er niet in aangetroffen. De Schryver toont op het Huis van Oranje, en wel
inzonderheid op Prins WILLEM DEN III, gebeten te zyn; diens werkzaamheid ten
nadeele van den Lande maakt de Inleiding uit. Het geheele Stukje pryst zich niet
aan door schikking, juistheid van voordragt, taal of styl.
Wy schryven, ten voorbeelde, alleen af, wat hy te nederstelt wegens de
Oost-Indische Compagnie. ‘Deze reeds lang aan het daalen geraakt zynde, ging
met den Jaare 1795 alhier geheel te niet: de reden des vervals van dezelve moet
men zoeken in de kwaade bestuuring en in de onkundige Bestuurders hier te Lande.
De eerste aanleggers van deze Compagnie waren alle Koopluiden, dewelke met
wysheid en kunde den Handel dreeven: dan daarna vonden de Geintresseerden in
dezen Handel goed, de oudste en grootste Geintresseerden tot Bewindhebbers te
benoemen, waar door men aldra de geheele Bestuuring in handen van Advocaaten
en Doctoren zag, die geld hadt kogt Actien of oude papieren, zo veel maar te
bekomen was: dan was men straks Bewindhebber; zy deeden Negotie even of zy
Procedeerden, of Zieken Visites deeden; de kundige Koopman bleef uit de
Bestuuring, hunne Familien wierden met den Handel in de Indiën vereerd, gingen
kaal heenen, kwamen ryk te rug, en dat alles ten koste van de Compagnie. De
voornaamste zorg hier te Lande was, om maar intressen te deelen, zonder te letten
op de verwagt wordende Oorloogen, en Zee-Schadens; en doe die gevoeld wierden,
was het geld op, en daar moest by den Lande Millioenen op Millioenen, genegocieerd
worden, en zo raakte de Compagnie aan het daalen en ten laatsten geheel weg:
waar door Delft almede zwaare slagen heeft, en het voorval, [dit zal verval moeten
weezen] daar van ondervind.
Is 'er,’ gelyk de Schryver zegt, ‘in het tafereel van den tegenwoordigen toestand
der Stad Delft, niets te zwaar, niets te groot te nedergesteld; dan is het,’ zo als hy
in 't slot uitroept, ‘nu helaas! met alles gedaan; middelen van
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Redres zyn niet bekend wat werd anders te gemoet gezien, dan een akelig en treurig
EINDE.’
Beklaaglyk genoeg, gelooven wy, is de toestand dier eertyds bloeiende Stad;
maar, of alles zo geheel hooploos staat, als de Burger BAKKER wil, twyfelen wy zeer;
en kunnen zodanige moedbeneemende voordragten althans niet strekken, om de
komst van een zo treurig einde te vertraagen.

Verzameling van Stukken, betrekkelyk tot de, door de Municipaliteit
van Amsterdam, tusschen dezelve Municipaliteit en het Committé
tot de civiele en crimineele Justitie aldaar, in verschil gebragte
begeeving van het vacant geworden Procuraat by dat Committé;
en de betaaling der Tractementen aan deszelfs Leden en Ministers.
Uitgegeeven op last van het Committé van Justitie. Te Amsterdam,
by J. ten Brink Gerritsz., 1800. In gr. 8vo. 166 bl.
Het geschil, dat in deeze Verzameling ter kennisse van den Leezer wordt gebragt,
en het welk, tusschen de Municipaliteit van Amsterdam en het Committé van civiele
en crimineele Justitie aldaar, tot eene aanmerkelyke hoogte was gesteegen, komt
zaakelyk hier op neder: Door het overlyden van den jongsten der agt Procureurs,
welke voor de rechtbank van Amsterdam postuleeren, namentlyk den Burger C.
DOUBLET, was aldaar eene Procureursplaats vacant geworden, welkers vervulling
eigenlyk de hoofdzaak van deezen twist geweest is, nadien en de Municipaliteit van
Amsterdam, en het Committé van civiele en crimineele Justitie aldaar, ieder voor
zich het recht van de aanstelling eens Procureurs beweerde te bezitten: wordende,
reeds den 20 van Wintermaand 1799, de Burger Mr. W.Y. VAN HAMELSVELD, door
het Committé, tot Procureur benoemd; terwyl hy als zodanig geadmitteerd zoude
worden, wanneer hy zyn ontslag, als Lid van hetzelve Committé, zoude hebben
bekomen.
De Municipaliteit, kennis gekreegen hebbende van het overlyden van den
Procureur DOUBLET, schreef, op den 2 van Louwmaand 1800, eene Missive aan het
Committé van Justitie, om, ingevolge zeker Plan van Organisatie van gemeld
Committé, in dato 3 Augustus 1795, eene Nominatie van twee persoonen van
hetzelve te ontvangen, ten einde daar uit eene keuze te doen. Dan het Committé
van Justitie andwoordde, den 9 van diezelfde maand, dat hetzelve in een ander
denkbeeld verkeerde: dat de leden van het Committé van Justitie, niet meer door
het plaatselyk bestuur van Amsterdam, maar door, of van wegens het
Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volks, uit welks naam zy ook
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recht spreeken, wordende aangesteld, niet langer mogten geacht worden gebonden
te zyn aan Voorwaarden, by het bovengenoemd Plan, aan het toenmaalig Committé
van Justitie, door de Stedelyke Representanten, voorgeschreeven; en het Committé
dus vermeende, dat de aanstelling van een persoon, in dien post, geheel en alleen
van hetzelve afhing.
De Municipaliteit, ziende welk gevoelen by het Committé van Justitie, over deeze
zaak, heerschte, vervoegde zich, den 13 van Louwmaand 1800, per Missive aan
het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek; welk Bewind gemelde Missive
stelde in handen van den Agent van Justitie, die dezelve weder stelde in handen
van het Committé van Justitie te Amsterdam; dat dan ook een zeer gegrond en sterk
andwoord aan hem Agent deedt toekomen, het welk de zaak, aan den kant van het
Committé beschouwd, volmaakt beslischte.
De Municipaliteit van Amsterdam, niet te vreede met haar gevoelen aan het
Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek voorgesteld te hebben, ging nu nog
een stap verder; en, meenende dat de betaaling der leden van het Committé van
Justitie ook afhing van gemeld Plan van Organisatie, aan het welk zich het Committé
ongehouden achtte, gaf zy Thesaurieren geene order om aan de leden van hetzelve
Committé te betaalen. Deeze maatregel, dien men mogelyk politiecq goed zoude
kunnen noemen, was intusschen, naar rechten beschouwd, geheel kwaad; en wel
te meer, daar men denzelven ook omtrend de Secretarissen deedt werken, die
volmaakt buiten het geval waren, ten minsten hunne stem, by geene der deliberatien,
konden doen gelden. Het Committé van Justitie, deeze terughouding der betaaling
vernomen hebbende, zond eene Commissie by de Municipaliteit, doch welke
vruchteloos terug keerde, om dat men by dezelve schriftelyke voordragten moet
doen. Men zond dus eene Nota in schrift, doch welke onbeandwoord bleef: waarop
het Committé zich mede by Missive aan het Uitvoerend Bewind vervoegde, en,
benevens het Committé tot de kleine, Huwlyks- en Injuriezaaken, dat mede geene
betaaling ontving, zich de wegens beklaagde. De Municipaliteit verdeedigde zich
dienaangaande met haar aangenoomen gevoelen; doch dit konde niet tegenhouden,
dat het Uitvoerend Bewind, den 24 van Lentemaand 1800, een besluit nam, by het
welk de Municipaliteit, tot het betaalen der voorzegde Tractementen, gelast wierdt.
Doch aan welken last zy niet voldeedt, addresseerende zich nu met eene Missive
aan het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volks.
De leden van het Committé van Justitie, te vergeefsch wachtende op de aan hen
toegekende betaalingen, namen nu, op den 1 van Grasmaand 1800, een besluit,
om niet langer
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te voldoen aan zodanige apostillen, als welken de Municipaliteit gewoon was in
hunne handen te stellen, het zy om te dienen van bericht, of van consideratien, of
van advys, enz. in zo verre dit door den Stads Advocaat, of door byzondere
Commissien, zoude kunnen verricht worden. De Municipaliteit gaf hier van bericht
aan het Uitvoerend Bewind, en aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend
Ligchaam der Bataafsche Republiek. Terwyl het Committé van Justitie, aan gemelde
Kamer, een naderen aandrang, by Missive, deedt, ten einde de zaak zelve te
beslisschen, en de betaaling der Tractementen te bevorderen.
De zaak dus tot eene aanmerkelyke hoogte geklommen zynde, zonder dat een
der beide partyen eenige pooging deedt, om dezelve in het vriendelyke te vereffenen,
vondt men in den Haag goed, om te beproeven, of men, door tusschenkomst van
een der leden van de Eerste Kamer, in wiens handen de Stukken gesteld waren,
geen minnelyk vergelyk, door conferentien met de beide partyen, zoude kunnen
bewerken. De Burger Mr. M.C. VAN HALL begaf zich daarop naar Amsterdam; 'er
werden gecommitteerden van beide zyden benoemd; deeze vormden, in de daar
toe beraamde conferentien, een plan van vereeniging, doch het welk, door de
Municipaliteit, zo wel als door het Committé van Justitie, in derzelver algemeene
Vergaderingen, werdt verworpen.
Het Uitvoerend Bewind, in wiens handen de klagt van de Municipaliteit van
Amsterdam, tegens hetzelve, raakende den gegeeven last, om de leden van het
Committé van Justitie te betaalen, gesteld was, leverde, op den 24 van Grasmaand
1800, deszelfs aanmerkingen, by de Eerste Kamer, op die klagte in; wordende de
Municipaliteit van Amsterdam daar by in het ongelyk gesteld. Ook de Commissie
tot de rechterlyke magt deedt by gemelde Kamer, den 14 van Bloeimaand daar aan
volgende, een voorstel, tot onverwyld betaalen van evengenoemde Tractementen.
Hier op volgde daadelyk een besluit, volgens het welk de Municipaliteit nu ook door
het Wetgeevend Ligchaam gelast werdt, om aan de Leden van het Committé van
Justitie, als mede derzelver Secretarissen en onderhoorigen, op de gewoone wyze,
derzelver Tractementen te betaalen, en by elk te verschynen quartaal daar mede
te vervolgen: en dat alles ongeprejudiceerd de wederzydsch gevoerde Sustenuen,
over de aanstelling van eenen Procureur voor het Committé van Justitie.
De uitwerking van dit besluit was, by de onderscheidene Collegien, geheel
verschillend. Het Committé van Justitie, ofschoon by hetzelve gelast wordende, om
alle zodanige functien en verrichtingen, als door hetzelve te vooren wierden
waargenoomen, op denzelfden voet te blyven praesteeren, gaf,
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den 26 van Bloeimaand 1800, aan de Municipaliteit by Missive kennis, dat het van
zynen kant bereid was, om aan dat besluit te voldoen. Doch de Municipaliteit, op
dien zelfden dag begrypende, dat de betaaling der Tractementen in een onmiddelyk
verband stond met de aanstelling van eenen Procureur, besloot met de betaaling
der voornoemde Tractementen te wachten, tot dat over de zaak ten principaale, by
het Vertegenwoordigend Ligchaam, mede zou weezen gedisponeerd.
De herhaalde weigering van de Municipaliteit, tot het opvolgen der Decreeten van
hooger magt, scheen nu tot strenger maatregelen aanleiding te zullen geeven:
immers het Uitvoerend Bewind, door het Wetgeevend Ligchaam, vermaand zynde,
om de genomene besluiten te doen eerbiedigen, gaf, den 7 van Zomermaand 1800,
het Departementaal Bestuur van den Amstel schriftelyk in last, om de Municipaliteit
van Amsterdam aan te schryven, om als nog, binnen 24 uuren na het ontvangen
van die aanschryving, aan het Decreet van 15 May 1800 te voldoen, op poene van,
by ontstentenis van dien, door gyzeling daar toe te zullen worden geconstringeerd,
en voords, om ten aanzien van alle zodanige Leden der Municipaliteit, welke mogten
goedvinden by derzelver desobediëntie als dan te volharden, de voorschreeven
gyzeling daadelyk te executeren.
Het Departementaal Bestuur van den Amstel, waarschynlyk nu nog willende
beproeven, om een vergelyk tusschen beide partyen te treffen, en daar door de
gyzeling der Municipaliteitsleden nog te voorkomen, vervoegde zich de Commissaris
van dat Bestuur, den 23 van Zomermaand, by den President van het Committé van
Justitie; aan denzelven voorslaande: Eerstelyk: dat de Municipaliteit, zonder eenige
voorwaarde, de Tractementen aan de Leden en Ministers van het Committé zoude
voldoen. Ten anderen, dat, na die betaaling zoude zyn geschied, het Committé
eene nominatie van twee persoonen zoude inleveren, uit welke de Municipaliteit 'er
een tot Procureur zoude benoemen, en wel dien persoon, die dezelve geinformeerd
zoude worden, dat aan dat Committé aangenaam zoude zyn. Deeze voorwaarde
door den President aan het Committé van Justitie voorgesteld zynde, deedt hetzelve,
in andwoord aan gemelden Commissaris, berichten: dat hetzelve alle reden had
om te verwachten, dat de leden der Municipaliteit, door eene eindelyke obediëntie
aan de Decreeten der hoogst geconstitueerde magten, zich zelven wel zouden
bewaaren voor die voor hen nadeelige gevolgen, welke eene verdere desobediëntie
hen noodwendig moest op den hals haalen: en dat, ofschoon het Committé niet
twyffelde, of de zaak, wegens de begeeving van het Procuraat, zoude wel
eerstdaags, op de eene wyze of de andere, by het Vertegen-
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woordigend Ligchaam uitgeweezen worden, hetzelve toch, na dat de betaaling der
Tractementen zoude zyn geschied, zich bereid verklaarde, om deswegens te
confereeren.
Dit andwoord werdt, den 24 van Zomermaand, aan den Commissaris van het
Departementaal Bestuur van den Amstel gegeeven; dienzelfden dag ontving de
Municipaliteit eene Missive van gemeld Bestuur, om onverwyld aan het Decreet van
het Uitvoerend Bewind te voldoen; doch dienzelfden avond ontving ook de President
der Municipaliteit, van een derzelver leden, eenen brief, uit welken bleek, dat de
zaak wegens het aanstellen van een Procureur mede in den Haag beslischt was.
Zonder te onderzoeken of te weeten hoedanig dit besluit gevallen was, besloot
gemelde Municipaliteit den volgenden morgen, om daadelyk de Tractementen aan
de leden van het Committé van Justitie te doen betaalen; als zynde nu voldaan aan
haar verlangen, en ontgaande daar door tevens de gedreigde gyzeling, welke na
verloop van 24 uuren had moeten volgen.
Het besluit van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volks, den
24 van Zomermaand, tegen het gevoelen van het Uitvoerend Bewind genomen,
behelsde: dat het Committé van Justitie eene nominatie van twee persoonen aan
de Municipaliteit zoude inzenden, ten einde door dezelve daar uit een zoude worden
verkozen; en zulks tot zo lange door de constitutioneele organisatie van de
rechterlyke magt daar in verandering zal zyn gemaakt. Het Committé van Justitie
voldeed, den 14 van Hooimaand 1800, aan hetzelve besluit; het zond eene nominatie
van twee persoonen aan de Municipaliteit, op welke de Burger Mr. W.Y. VAN
HAMELSVELD de eerste was; hebbende dezelve, op den 11 van die maand, zyn
ontslag als Lid bekomen: en de Municipaliteit koos, den 18 daar aan volgende,
evengenoemden VAN HAMELSVELD, en dus denzelfden persoon, die, op den 20 van
Wintermaand des voorgaanden jaars, door het Committé van civiele en crimineele
Justitie, tot dien post reeds was benoemd geworden.
Men vindt deeze zaak in LI byzondere Stukken, meestal Decreeten en Extracten
uit origineele Notulen zynde, naauwkeurig in deeze Verzameling, op last van het
Committé, in het licht gesteld. Drie Byvoegzels toonen, hoedanig men den post van
Boekhouder der Commissien van het Committé van Justitie, opengevallen door den
dood van JAN LOOSVELT, byna gelyktydig, en op dezelfde wyze, doch zonder eenig
verschil, vervuld heeft.
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Eenige Bydragen tot de wysgeerige Rechtskunde. Bestaande in:
eene Proeve over de Rechterlyke overtuiging, betrekkelyk
misdaden; mitsgaders: twee bedenkingen, de eene, over een éérst
algemeen beginzel van het natuurlyk recht; en de andere, over het
oogmerk der lyfstraffelyke wetten en straffen. Door Mr. Samuel
Aansorgh, Raad in den Hove van Justitie van het voormalig Gewest
Utrecht. Te Utrecht, by de Wed. J. van Terveen en Zoon, 1800. In
gr 8vo. 72 bl.
Niet altyd zyn de Regelen van het Recht zoo duidelyk, dat men, in de byzondere
gevallen van sommige misdaadigers, dezelve, zonder een naauwkeurig voorafgaand,
onderzoek, kan doen werken. De Wetgeever en de Rechter zyn twee onderscheidene
persoonen, en het is voor den eersten onmogelyk, om zulke Wetten te maaken, die
niet hier of daar aan de meerdere of mindere overtuiging van den Rechter, met
betrekking tot de misdaad der persoonen, onderworpen zyn. Het waare oogmerk
der lyfstraffelyke wetten te weeten, en kennis te hebben aan het algemeen beginzel
van het natuurlyk recht, is derhalven zo wel voor den Rechter als voor den Wetgeever
belangryk: en elke bydrage, welke ter meerdere kennis daar van kan leiden, moet
hen altyd welkom zyn.
De Burger AANSORGH deelt, in dezelfde overtuiging, in dit kleine stukjen, eerst
eene Proeve mede, over de rechterlyke overtuiging (Convictie) betrekkelyk
misdaaden. Ofschoon hy weinig nieuws, over deeze stoffe, zegt, zo is zyne proeve
toch zo geleidelyk, dat jonge Rechters, in dezelve, veel tot hun nut zullen kunnen
aantreffen, en wel vooral met betrekking tot die regelen, welke dienen moeten, om
eene volkomene zekerheid van schuld of onschuld te bekomen; daar toch elke
lyfstraffelyke wet, by eene eindelyke uitspraak (definitive Sententie), eene volle
preuve, en dus eene zodanige volkomene zekerheid, vereischt.
De Schryver gaat, in de behandeling van dit stuk, zodanig te werk, dat hy,
eerstelyk, naauwkeurig de zaak verklaart, op welke het in deezen aankomt; ten
tweeden, den aart en natuur der zekerheid, die een Rechter, voor dat hy vonnist,
moet hebben, openlegt; en dan, ten derden, die Regelen opgeeft die een Rechter
daar by in het oog moet houden. Met betrekking tot het eerste, merkt hy aan, dat
een Rechter, voor dat hy eenen beschuldigden veroordeelt, zeker moet zyn, 1) Dat
de misdaad waarlyk gepleegd is. 2) Dat de beschuldigde, en geen ander, de
misdaadiger zy. 3) Dat de wyze, op welke men zegt de misdaad begaan te
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zyn, met de waarheid overeen komt; en 4) Dat de misdaadiger volkomen by zyn
verstand en zinnen zy. De eerste, derde en vierde deezer vereischten worden, zo
veel mogelyk, door den Rechter zelven onderzogt en nagegaan; doch wat het tweede
vereischte belangt, daar van moet hy door Getuigen de zekerheid erlangen. De
laatste worden in de tweede afdeeling omstandig omschreven, en alles met de
Romeinsche Wetten, als mede met de Ordonnantie op den styl van Procedeeren,
van Koning PHILIPS, van 9 July 1580, bevestigd. Toetsende de Schryver vervolgends
zyn beredeneerde aan de gebeurtenis van JAQUES DU MOULIN, in het Mengelwerk
onzer Letteroeffeningen van 1798, bl: 442, gevonden wordende: waar van het besluit
duidelyk is, dat die man, welke in Engeland onschuldig ter dood gebragt wierdt, in
ons land, by het opvolgen der medegedeelde regelen, zekerlyk het leven zoude
behouden hebben.
Het tweede stuk, in deeze Bydragen gevonden wordende, behelst Bedenkingen
over een eerst algemeen beginzel van het natuurlyk recht, en het oogmerk der
lyfstraffelyke wetten; zynde, even als het voorgaande, in den styl eenes briefs, aan
een' Vriend, geschreeven. De vereischte eigenschappen in zulk een algemeen
beginzel zyn, 1. dat hetzelve waar zy, 2. duidelyk, klaar en eenvoudig, 3.
genoegzaam, en 4. in orde van bevatting. En deeze vereischten vindt de Schryver
in zyn beschreven algemeen beginzel van het natuurlyk recht: zo als dit uit zyne
toepassing blykt.
De behandeling deezer stukken is zodanig, dat wy dezelve der leezinge van jonge
rechtsbeminnaars vryelyk durven aanbeveelen.

De Nadenking van eenen Staatsman beoordeeld, in eenen Brief
van een Burger-man uit Zeeland aan den Uitgeever der Nadenking;
geschikt om agter die Nadenking gevoegd te worden. Te Utrecht,
by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1800. In gr. 8vo. 35 bl.
Vóór eenigen tyd gewaagden wy van de Nadenking des geweezen Raadpensionaris
(*)
L.P. VAN DE SPIEGEL , en verwylen niet, met deezen Brief, daartoe betrekkelyk,
bekend te maaken. De Schryver hadt, twee jaaren geleden, die Nadenking in
geschrift geleezen, eenige in 't oog loopende uitdrukkingen uitgeschreeven, en 'er
voor zichzelven eenige aanmerkingen op gemaakt, die hy nu in het licht zendt.

(*)

Zie hier boven, bl. 255.
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Vlugtig beoordeeld noemt hy deezen zynen arbeid, en, in de daad, zo is dezelve;
schoon men 'er nog al veel ontmoete, 't welk de aandagt verdient; terwyl hy verklaart:
‘Indien ik my niet bedrieg, hebben de Liefhebbers der Vaderlandsche Gebeurtenissen
eene geheele ontleeding van een veel bekwaamer pen en respectabeler hand dan
ik voere te wagten.’ Wy zien zulks met verlangen te gemoete; terwyl deeze Brief
intusschen kan strekken, om de te zeer met het Systema des nu onlangs overleden
Staatsmans ingenomenen tot nadenken en een beter begrip van zaaken te brengen.
De Briefschryver geeft eenige wenken, de Plunderingen in Zeeland betreffende;
alsmede wegens de bevordering van VAN DE SPIEGEL tot het Raadpensionarisschap
van Holland; over de werleende Amnestie; de Guarantie van het Erfstadhouderschap;
van de Alliantie met Engeland en Pruissen; van hetgeen ten aanziene van den
Opstand in Brabant gebeurd is. Breedspraakiger is de Briefschryver wegens den
Oorlog met Frankryk, en maakt dit wel het gewigtigste gedeelte uit; byzonder
aantoonende, dat de uitdrukkingen van verlies van den eigendom der Schelde, en
openleggen aan de zyde van de Oostenryksche Nederlanden, uitdrukkingen zyn,
niet gepast in den mond diens Staatsmans. - Met deeze aanduiding van den
algemeenen inhoud van dit leezenswaardig Stukje vergenoege zich de Leezer.

Adviesen van eenige Repraesentanten, by gelegenheid van de
Deliberatien over het Rapport van de Repraesentanten Huber, c.s.
of, en in hoe verre, ter bevordering van het algemeen belang des
Vaderlands, eenige remissie van straf, met betrekking tot eene of
andere Persoonen, welker Vonnissen den 22 Dec. 1799 zyn
opgeschort, naamlyk C. van der Hoeven, J. Eykenbroek, en P.J.
de Visser, alle op de Voorpoorte alhier in den Haage gedetineerd,
zoude kunnen plaats hebben. Alom. In gr. 8vo. 80 bl.
De Uitgeever heeft, by gelegenheid dat op den 11 Juny l.l. aan de op den tytel
vermelde Burgers remissie van straf verleend is, het niet ongepast geoordeeld, het
Rapport en de daarop uitgebragte Adviesen in een Bundeltje zamen 'te voegen. Wy kunnen, wy behoeven 'er niet meer van te zeggen, dan dat wy met den Uitgeever
wenschen, dat deeze Verzameling moge strekken om het Verstand van den
Bataafschen Burger in dit stuk te verlichten.
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Byzondere Gedachten en Vraagen over de Gelykheid en Vryheid.
Te Amsterdam, by P.E. Briët. In 8vo. 238 bl.
Men moet, in dit geschrift, geen nadere ontwikkeling van de grondbeginselen van
gelykheid en vryheid, waarvan veelen sedert eenigen tyd den mond vol hebben,
zoeken. Daarover is ook door bekwaame handen reeds zoo veel geschreeven, dat
men niet veel nadere opheldering desaangaande kan verwachten. De ons onbekende
Opsteller van deze byzondere Gedachten en Vraagen, over de Gelykheid en Vryheid,
die zich, by de schriftelyke teekening van elk exemplaar, J.C. D LARA noemt, en
duidelyk laat blyken, dat hy tot de Joodsche Natie behoort, schynt althans de man
niet te weezen, om over deze onderwerpen nieuw licht te verspreiden. Het geheele
geschryf behelst naauwlyks iets meer, dan eene apologie van het gedrag der
Amsterdamsche Jooden in 't jaar 1787, ten bewyze, dat men hen in 1795 van de
Burgerwapening niet had mogen uitsluiten, en dat men strydig met de aangenomen
grondbeginselen der Staatsregeling handelt, met dezelven nog steeds uitgesloten
te houden. Dit alles is evenwel doormengd met goede gedachten en gegronde
aanmerkingen. Somtyds weet hy zich zeer gepast van gezegden van anderen, b.v.
Montesquieu, Rousseau, ook wel van Michaëlis en andere Christenschryvers,
waarmede hy zeer bekend moet weezen, te bedienen. Desniettemin had de Schryver
de opgenomene taak liever aan anderen moeten overlaaten. ‘Men moet,’ zegt hy,
‘in dit Werkjen geen fraaiheid van styl of orde in het voorstellen der denkbeelden
zoeken.’ En het Voorbericht zelf, waarin hy ons hiervan verwittigt, strekt daarvoor,
zoo wel als 't geheele volgende geschryf, tot een allerduidelykst bewys. Maar waarom
dan als Schryver te voorschyn gekomen? Al is hy geen Geleerde, en al heeft hy
alleen voor ongeleerden willen schryven, dan had hy evenwel vooraf eenig werk
moeten maaken, om de taal, waarin hy schryft, beter te leeren kennen, en zyne
denkbeelden in eene geregelde orde uit te drukken. Nu levert hy ons, in een
allerslordigsten schryfstyl, een weinig samenhangend werk, dat men, in weerwil van
't goede, dat hier en daar in 't oog straalt, met weerzin ten einde doorleest; zonder
zelfs te zorgen, dat het van de grofste drukfeilen, waardoor 't nog al meer ontsierd
wordt, door eene daartoe geschikte hand werd gezuiverd.
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Mengelpoëzy van W. Bilderdyk, benevens Vervolg van dezelve,
bevattende Vertellingen en Romances. Te Amsterdam, by de Wed.
J. Dóll. In gr. 8vo. te samen 616 bl.
De beroemde Nederlandsche Dichter BILDERDYK geeft, in deze beide bundels, een
aantal stukken, welke men niet dan met veel genoegen kan ontvangen. Het eerste
stuk, zynde een eigen vinding, in den geest van MANILIUS, getyteld Starrenkennis,
is gericht aan des Dichters Zuster M.P. ELTER, geboren WOESTHOVEN, aan wie hy
zyne betrekkingen tot haar in volgende verzen opgeeft.
U biede ik dezen zang, myn Zuster, niet door 't bloed
Aan my vereenigd; maar door zuivren liefdegloed,
(*)
Waar mede een heilige echt my aan myn Weêrhelft ketent ,
(Zoo teêr als om geboorte) een bloedvriendin gerekend!
Gy, wie een vriendschap, die op meer dan maagschap rust,
Wie wetenschap, en deugd, en ware Godsdienstlust,
Wie 't edel vuur der kunst, waar van wy beide blaken,
Wie kunstverdienste en roem my dubbeld dierbaar maken.
Gy, neem dees tonen, neem dees schrale zangstof aan;
Bedek heur dorheid met uw eigen lauwerblaên;
En, daar ge, in stillen nacht, des hemels veld doorwandelt,
De Graadboog en de Luit met de eigen stoutheid handelt,
Laat u 't gestarnte dan, zoo vaak het u belonkt,
Ja, elke starrengloed, die aan den hemel vonkt,
Herinnren aan een hand, wier arbeid ge eens waardeerde,
En die geen' andren Lof dan uwe stem begeerde!

Eigenlyk bestaat deze Starrenkennis in eene dichterlyke beschryving van de
Sterrenbeelden, welke de beide halfronden des hemels op de Globe vertoonen.
Voor het algemeen zal dezelve dus hier en daar wat droog, of wat al te veel naar
de Globe gevormd, voorkomen; doch deze aanmerking raakt den sterrenkundigen
niet, welke in deze beschryving alle de beelden zyner hemelbeschouwing ontmoet,
terwyl veele van dezelve mede dichterlyk schoon zyn voorgedragen.
Een vyftal daar op volgende Dichtstukken, als de Kryg van INISTHONA, DARTHULA,
KARRIKTHURA de Gezangen van ZELMA, en BARRATHON, zyn naarvolgirgen van OSSIAN,
en wel, volgends des Dichters Voorrede, naar het oorspronklyke zelf, dat is, naar
het oud Schotsch, en niet naar het Engelsch van MACPHERSON, en nog minder naar
het Hoogduitsch van VON HAROLD of van DENIS, zich by letteromzetting SINED
genoemd hebbende. Hoe moeilyk zulk een arbeid zy, gevoelt ieder,

(*)

Ketent rymt niet op rekent.
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welke het verschil der Taalen, Eeuwen en Zeden van OSSIAN en BILDERDYK in
vergelyking wil brengen.
Verder vindt men in deze Mengelpoëzy een aantal losse en dikmaals zeer geestige
stukjens, welke door den Dichter in Engeland, hoofdzaakelyk tot voorbeelden,
vervaardigd zyn, toen hy aldaar over sommige gedeelten der dichtkunst
voorleezingen hield. Zyne lessen waren aldaar zeer geacht; hy hield dezelve in de
Fransche taal, maar stelde gewoonlyk zyne proeven in 't Neêrduitsch, welke hy
alsdan in het Fransch of Engelsch, somwylen in verzen, doch meestal in proze,
overbragt. Veele van die stukjens zyn naarvolgingen. Wordende ten slotte gevolgd
door eenige zeer bevallige en geestige Vertellingen en Romances, onder welke
eerste wy de Waarheid en Ezopus, en onder de laatste Urzyn en Valentyn, zeer
schoon, en het genie van BILDERDYK zeer waardig gevonden hebben. - Zie hier, uit
de losse Stukjens, een Opschrift van eene Oostersche Karavanzerai, door ABBAS
den Eersten, uit het Persisch.
Des waerelds zoetheid is een Pleisterplaats, niets meer.
Gy, Pelgrim, leg 'er 't hoofd in uw vermoeidheid neêr:
Vraag water; vraag een' dronk, die 't hart u moog verfrisschen;
En nuttig 'er uw brood met dankbaarheid en lust.
Maar leer, terwyl gy 't smaakt, dat zoet te kunnen missen!
In 't voorwerp van uw reis verwacht u beter rust.

Mahomet, Treurspel. Door Joh. Herm. Schuymer, Junior. Te
Amsterdam, by P.J. Uylenbroek, 1800. In 8vo. 102 bl.
Langen tyd scheen het Onvermogen gebeeten, op de uitsteekende voortbrengzelen
der bevallige Dichtkunst; op de verhevenheid haarer lieflyk vloeijende verzen; de
bevallige welluidenheid van maat en rym, en de uitmuntende karakters, welke zy,
in Sofoclesche laarzen, ten tooneele doet treden. Waar toe, zeide het, heeft de
Dichtkunst zoo veele versierselen nodig? Moet MELPOMEEN juist altyd in rym
spreeken. om de aanschouwers te bevallen? Moeten haare helden altyd zulke
vreesselyke daaden verrichten, dat zwakke Vrouwen en gevoelige Meisjens 'er
flaauwten door krygen? Waarom brengt men de kunst niet tot haare eenvoudigheid
te rug? De ware verhevenheid is toch ook eenvoudig .......! Zoo sprak het
Onvermogen; en tevens de proef willende neemen, om ook iets in den vorm van
een Treurspel te vervaardigen, wierp hetzelve eene menigte dichterlyke
voortbrengzelen in een goeden metaalen pot, plaatste denzelven op het vuur, lag
'er een stevigen schuimspaan naast, en stelde. zo dra alles wel doorkookt was, een
jongen Schuimer aan het werk, om alles wat niet
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dichterlyk was, en nu boven dreef, van dit mengzel af te schuimen. Hy volbragt dit
werk volkomen, en na de verkreegene schuim met vry wat water aangelangd te
hebben, ontstond daar uit een geregeld mengelmoes, dat alle de vereischten van
het Treurspel bezat, behalven verhevenheid, genie, gepaste karakters, of iets op
het welk een Dichter roem meent te kunnen draagen; en dit doorwaterd mengzel
noemde hy Mahomet.
Men heeft getwist, of dit kinderachtig stuk, wanneer het in een zogenaamde
Ronsebons, of Poppenkas, vertoond wierdt, niet nu of dan somtyds nog al zoude
kunnen bevallen. Wy zyn verre af van deezen twist eenigzins te willen voeden, om
dat wy verzekerd zyn, dat het spoedig zou verveelen, en schryven alleen dit weinige
ter proeve af uit een stuk, welks hoofdpersoonen dus belangryk te samen kouten.
BAJAZET.

Goeden morgen, bassa.
DE BASSA.

Goeden morgen, waarde vrind.
BAJAZET.

Maar hoe .... welk een beangstigd gelaat?
DE BASSA.

Ach, ja, waarde Bajazet, en niet zonder reden.
BAJAZET.

Hoe zo, bassa?
DE BASSA.

Deze nacht heeft my noch zwarer rampen voorspeld.
BAJAZET.

Och, inbeelding! enz.
Heeft GELLERT, in een zyner Fabelen, bewezen, dat een Treurspel, koud, langwylig,
en zonder ziel, in staat is om Spooken te verdryven, de jonge SCHUYMER zal welligt,
door een zyner Treurspellen, of door deezen zynen Mahomet, willen betoogen: dat
men de leezing en vertooning van een gedeelte van zulk een slegt stuk ook als
eene gepaste hoeveelheid opium den zieken en slaapeloozen kan voorschryven:
want dit stuk behoort wezenlyk, niet tot de Slaapdichten, maar tot de Slaapspellen.
- Probatum est!
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De Spelonk van Strozzi, eene Venetiäansche Geschiederis. Naar
het Fransch van J J. Regnault de Warin, door A. Bruggemans. Te
Dordrecht, by E. Bonte, 1800. In 8vo. 110 bl.
Een reiziger, welke zich omtrend drie maanden te Venetiën had opgehouden,
wandelde, op zekeren morgen, in de ruime zaalen der boekery van St. Marcus,
alwaar zyn oog, by geval, op een groot boekdeel in folio viel, welks omslag ten tytel
had: Descrizzionne della caverna di Strozzi. In hoop dat dit werk hem van eenigen
dienst zoude kunnen zyn, ter volvoering van zyn ontwerp van beschryving, over de
onregelmaatigheid der natuur, in de beheersching der mineraalen, verzogt hy een
van de opzigters hem dit boek te vertrouwen, en ging, zo dra hy hetzelve ontvangen
had, na een der vengsterbanken, om het aldaar op zyn gemak te doorbladeren.
Hier eenigen tyd geleezen hebbende, en het boek weder weg willende leggen,
meende hy in het papier eenige doorschynende karakters te zien. Het blad tegen
het licht houdende, las hy tusschen de eerste dertien gedrukte regels, met welken
de geschiedenis der Spelonk van Strozzi begon, het volgende, met-Gothische letters
geschreven: het wonderbaarlyke, dat de natuur in de Spelonk van Strozzi vereenigd
heeft, is minder verbaazend, dan de uitspoorigheid der hartstogten, van welken zy
het tooneel in alle derzelver afgryzelykheid oplevert. Wordende deeze woorden en
karakters van de dertiende tot de dertiende bladzyde telkens herhaald.
De reiziger, verbaasd en geheel oplettende op deeze woorden, deed alle
onderzoek naar dit werk, en naar deszelfs autheur - de laatste was geheel onbekend,
doch het eerste werdt hem, met veel moeite, door een Venetiaansch boekhandelaar
bezorgd: doch deeze woorden waren 'er niet in te vinden. Alles, zo veel mogelyk,
naargevorscht hebbende, vernam hy eindelyk, dat de Spelonk van Strozzi, op het
Eiland van dien naam, in de Adriatische Golf, en niet meer dan vyf mylen van die
Stad gelegen was. Om zyne nieuwsgierigheid te voldoen, kwam hy met een
Gondelier overeen, om hem daar na toe te voeren, na zich van wapenen en eenige
mondbehoeften voorzien te hebben.
Zyne onderzoekingen aldaar, zo stout ondernomen als gelukkig in de gevolgen,
leveren een verhaal op, dat zeer belangryk is. Signora OLIMPIA GUSTINIANI, gesproten
uit een der doorluchtigste huizen van Venetiën, hield op dat Eiland, in die Spelonk,
den autheur van gemeld boek geketend
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aan het doode ligchaam van zyn beminde, welke zy met eigen hand had doorstooken;
zo als zy ook te vooren haaren man gedaan had. Intusschen kon zy hem toch niet
beweegen, om zyne liefde tot haar te doen overgaan, het welk haar woedend maakte,
en tot de wreedste stappen zoude hebben doen overgaan, indien de reiziger zich
niet by den Raad der Tienmannen te Venetiën vervoegd, en aan denzelven kennis
van zyne ontdekkingen gegeeven had. Het gevolg daar van was, dat OLIMPIA,
benevens haare medepligtigen, naar de gevangenis der Inquisitie overgebragt, en
aldaar in donkere kerkers geworpen wierden.
De verschyning voor den Raad, en de ondervraagingen en andwoorden van
OLIMPIA, zyn zo treffend als vreeslyk voor den gevoeligen Leezer. Het slot van dit
verhaal, door OLIMPIA uitgesproken, is dusdanig: ‘ANTONIO, afgemat, hief zyne
beevende handen en zyne, in bittere traanen zwemmende, oogen tot my op; ZANETTA
wierp eenen smertlyken blik op my, deed eene moeilyke pooging om myne knieën
te omhelzen, en viel magtloos neder! ..... Zwaard der gerechtigheid, doorboor myn
misdaadig hart! Wreekende donder, verplet my! ... Met de eene hand vatte ik de
loshangende hairen van myn slagtoffer, en met de andere, den sluiër afrukkende,
die haaren boezem bedekte, drukte ik haar, met verdubbelde stooten, den dolk in
het hart! ......’
Hier vloogen de Rechters, op wier gelaat reeds lang die verbaasdheid zweefde,
welke het verhaal van gruwelen doet geboren worden, als door eene stuiptrekkende
beweeging, van hunne stoelen op, en vielen, verbleekt van schrik, wederom op
dezelven neder. ANTONIO bezwymde en OLIMPIA, verscheurd door wroegingen,
gefolterd door de herïnnering haarer euveldaaden, en bekneld door de vrees voor
de straf, welke haar bedreigde, verviel in een smertlyken en verschriklyken
doodsangst.
Op bevel van den Raad werd zy in een naby zynd vertrek gebragt, en aldaar op
een bed gelegd. Haare misvormde trekken en de blaauwe kleur, met welke haar
gelaat bedekt wierd, kondigden welhaast de nadering des doods aan. Haar hygende
borst brulde verschriklyk; haare verdoofde oogen schooten nog woedende blikken;
haare zwarte en geslotene lippen mompelden nog eenige onverstaanbaare
lasteringen. Eindelyk, na twee uuren de wreedste smerten ondergaan te hebben,
sneed de dood den draad haarer, met bloed bevlekte, dagen af, en ontrukte haar
dus aan het Schavot. - Op deze wyze sneefde, in den ouderdom van minder dan
agt-en-twintig jaaren, deze schoonheid, vermaard door alle begaafdheden, die tot
het geluk kun-
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nen medewerken; bekoorlykheid, rykdom, betoverende bevalligheid, zeldzaame
geestvermogens, in 't kort zy bezat alles.
Dit zeer onderhoudend Werkjen is in zuiver Nederduitsch vertaald. De aanleidende
oorzaak, tot de ontdekking van deeze onderaardsche wreedheid, komt ons
intusschen zeer gewrongen voor. Wel is waar, dat op het slot gezegd wordt, dat
OLIMPIA aan ANTONIO de gunst had beweezen, om een afdruk van zyn werk, in het
welk hy de voorgemelde woorden tusschen de regels had geschreeven, naar de
boekery van St. Marcus te bezorgen. Maar was dit wel overeenkomstig met haar
listig en alles doorzoekend karakter? Is het niet eene in 't oog loopende byzonderheid,
dat zy iets in zulk een aan haar vertrouwd werk niet zoude zien, het geen de reiziger,
dit werk slechts doorloopende, daadelyk ontdekte?
De Vertaaler heeft OLIMPIA door vergif doen omkoomen, daar de Schryver zelve
haar het leven doet verliezen, door de foltering haarer wroegingen en de vrees voor
straffe. - Men zou den eersten kunnen vraagen, van waar OLIMPIA, in haare gestrenge
gevangenis, eene gevangenis van de Inquisitie! het vergif bekomen had? - Zoude
men daar geene zorg tegen gedraagen hebben! En verdiende zy, wanneer men het
in zyne magt had om haar te laaten sterven zo als men wilde, niet eerder haare
verregaande euveldaaden door het zwaard te boeten, dan door een natuurlyke
dood, of door een zelfsmoord, ten hoon eener wreekende gerechtigheid, het leven
te verliezen? Een wel-uitgevoerd Plaatjen en de zindelyke Druk voegen aan dit Werkjen een
bykomend sieraad toe.

Minna, of het onnoozele Meisje, Blyspel, naar het Hoogduitsch.
Te Amsterdam, by J.R. Poster, 1800. In 8vo. 46 bl.
Minna, de Dochter van Mevrouw van Haricour, is, door haare Moeder, van alle
verkeering met mannen te rug gehouden, en staat gereed om in een klooster te
gaan. Dan de Heer van Oliban des avonds Mevrouw van Haricour in den tuin
komende bezoeken, geeft dit ook gelegenheid aan de Dochter, om niet zyn Neef
Eduard in gesprek te treden, in den waan dat dit een goede geleigeest is, welke
haar gelukkig zal maaken. De minnenyd van zekere praatster en albedil, Mevrouw
van Pernelle, verhaast het Huwelyk van dit twee paar gelieven, met het welk dit
weinig betekenend Stukjen, dat voor het overige van taal- en spelfouten krielt, dus
zeer eenvoudig ten einde loopt.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Theodicée van Paulus, of de rechtvaardigheid Gods door het
Euangelium uit het geloof, aangetoond tot geloof, in eenige
aanmerkingen op deszelfs Brief aan de Romeinen, met eene nieuwe
vertaling en paraphrase. Door J.T. van der Kemp, Med. Doct. thans
Leeraar by het Zendeling-genootschap, opgericht te Londen, ter
uitbreiding van het Euangelie der Zaligheid onder de Heidenen.
Uitgegeeven door Herm. Jo. Krom, Professor en Predikant te
Middelburg. Iste Deel. Te Dordrecht, by A. Blussé en Zoon. In gr.
8vo. 256 bl., behalven het Voorwerk van XCVIII bl.
‘Na dat het dan Heere JESUS CHRISTUS, naar zyne oneindige barmhartigheid over
my ellendigen zondaar, behaagd had, zich, op den 4 July 1791, 's morgens op het
onverwachtste aan my te ontdekken, om my in de woede myner vyandschap tegen
hem te stuiten, en my te noodzaaken, dien God, dien ik tot hier toe aangebeden
had, te laaten vaaren, en daar tegen my aan hem zonder bepaaling over, en
gevangen, te geeven, is het zyne eerste zorg geweest, my van de rechtvaardigheid
van Gods handelwyze in het verlossen van den schuldigen en rechtvaardig
veroordeelden, maar van eeuwigheid in liefde gekenden, godloozen, van zonde,
en dood, ten duidlyksten te onderrichten, tot een grondslag van derzelver verdediging
leggende de toerekening der schuld van ADAMS overtreeding aan zyne kinderen,
waar van de rechtvaardigheid het my nimmer, zelfs niet in de zwartste duisternis
van myn Deïstisch ongeloof, mogelyk was geweest in twyfel te trekken. - Deze
nieuwe ontdekking, welke op dien zelfden dag na den middag plaats had, was echter
op dien tyd van geen invloed om my van gedachten aangaande de ongerymdheid
der H. Schriften te doen
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veranderen. - Tot myne verwondering ontdekte ik den volgenden morgen, wanneer
myn oog toevallig op eenen Bybel viel, dat deze zelfde verdediging der Godlyke
rechtvaardigheid juist den hoofd-inhoud uitmaakte van PAULUS Brief aan de
Romeinen, en in denzelven, als het doeleinde van het Euangelium, wierd
voorgedraagen; en deze ontdekking deed my de Godlykheid van dit uitneemend
stuk, 't geen ik tot hier toe voor loutere wartaal gehouden had, op 't helderste in de
oogen schitteren; te meer, daar ik ras ontdekte, dat de inhoud van dat geschrift in
gewicht, en in rykheid van stoffe, myne pas verkreegen, maar nog bekrompen,
denkbeelden zeer verre overtrof.’ Met dit verslag geeft ons Dr. VAN DER KEMP, in het
Voorbericht, opening van de wyze, waarop hy zooveel inlichting, tot regt verstand
van den Brief aan de Romeinen, meent verkregen te hebben, dat hy het ondernomen
hebbe, om denzelven op nieuw te vertaalen, en zyne gedachten over deszelfs
inhoud, in eene daar by gevoegde Paraphrase, open te leggen, met byvoeging van
eenige uitvoerige aanmerkingen, tot derzelver verdere opheldering. Dit Werk was
eerst slechts geschikt, om ten gebruike van byzondere vrienden te dienen, die het
zouden willen inzien, of voor zich afschryven; maar, by nader overleg, zich een meer
openbaar getuigenis van de waarheid des Euangeliums, 't welk na zyn uitgang nog
zou kunnen gehoord worden, aan zynen aanbidlyken Leermeester verschuldigd
rekenende, besloot hy een vollediger Werk samen te stellen, en ter drukpers over
te geeven. Door verschillende beletselen had hy dit Werk, een en andermaal, moeten
afbreeken, en, nu door zynen God en Koning tot den dienst der Heidenen geroepen,
ook niet kunnen afwerken. Hy wilde het echter, op aandrang van sommigen zyner
vrienden, hoe ruuw en onbekookt het ook zy, (het zyn 's mans eigen woorden) zoo
als het is, in 't licht laaten verschynen.
De 4 laatste Hoofdstukken van den Brief, alsmede de geschiedkundige en
wysgeerige sleutels, welke hy, tot opening van veele anderzins misschien duistere
plaatzen, noodig achtte, zyn achtergebleven. Wordt het hem echter vergund, die,
geduurende zyne uitlandigheid, in gereedheid te brengen, dan zal de Leezer
daarmede dit Werk voor voltrokken moeten houden.
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Vooreerst moet men zich met de verklaaring der 12 eerste Hoofdstukken, zonder
de geschiedkundige en wysgeerige sleutels, vergenoegen. Het tweede Deel loopt
maar tot het negende Hoofddeel, zoodat wy nog een derde hebben te wachten. De
Hoogleeraar KROM heeft de uitgave op zich genomen, die ook voor beide Deelen
een breedvoerige Voorrede heeft laaten voorafgaan, waarvan straks nader.
Wat den Schryver zelven, en dit zyn Werk, dat waarlyk eenig in zyn soort is,
aangaat, wy gelooven ter goeder trouwe, dat de man in den waan is, dat hy, op
eene onmiddelyke wyze, de verklaaring van den Brief aan de Romeinen, en de
waarheden, daarin, naar zyn inzien, vervat, heeft ontvangen. 't Mag vreemd schynen,
dat 'er evenwel nog geschiedkundige en wysgeerige sleutels by noodig zyn; maar
deze verwondering zal ophouden, zoodra men dit Werk, zoo als het nu, zonder die
hulpmiddelen, te voorschyn komt, begint te leezen. Het blykt middagklaar, dat 's
mans wysgeerige begrippen, die hy alreeds in zynen Parmenides heeft aan den
dag gelegd, hem, in de bewerking van zyne paraphrase, en daar by gevoegde
aanmerkingen, steeds geleid hebben, en dat hy zich van de taalkennis, die hy zich
heeft eigen gemaakt, en andere dergelyke hulpmiddelen, tot verklaaring van dit
Apostolisch Geschrift, op zyne wyze, zorgvuldig heeft bediend. En wy weeten waarlyk
niet, of wy ons meer verwonderen moeten over de vreemde gevoelens, die hy 'er
ginds en elders in vindt, dan wel over de groote scherpzinnigheid, waarmede hy
dezelve 'er uit weet af te leiden. Men moet Dr. VAN DER KEMP geenzins onder die
schriftverklaarders tellen, die alleen, uit vergelyking van verband en samenhang,
met hulp van wysgeerige grondbeginselen, de Schryvers laaten zeggen, 't geen zy
willen. Hy moet zich, behalven de Grieksche en Hebreeuwsche, ook de Syrische,
Arabische, Rabbynsche, en zelfs de Aethiöpische taal, min of meer eigen gemaakt
hebben, is niet onbekend met de Alexandrynsche overzetting van de schriften des
O.T. (een der beste hulpmiddelen, om het N.T. wel te verstaan), en voorts, zoo 't
schynt, niet ongeoefend in de toepassing van deze en gene goede uitlegregels, die
hem meermaalen den regten zin hebben doen treffen. Ondertusschen heeft hem
de verbeelding van eene hoogere verlichting, omtrent
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den waaren aart der Leere, welke PAULUS voorstaat, meermaalen, zoo 't schynt,
van 't regte spoor doen afwyken. Men bespeurt hier en daar vreemde gedachten,
stoute gissingen, en gewaagde vooronderstellingen, en, zoo wy ons niet geheel
bedriegen, eene te veel gekunstelde voordracht der eenvoudige leer van de
verkrygbaarheid van vergeeving onzer zonden door JESUS CHRISTUS.
De Hoogleeraar KROM heeft, in de Voorrede voor 't eerste Deel, het een en ander
te berde gebragt, om den verkeerden indruk van sommige gezegden by 't Hervormd
Genootschap, waartoe VAN DER KEMP behoort, voor te komen, en deze en gene
byzondere begrippen van zynen Vriend, niet alleen uit zynen Parmenides, maar
ook vooral uit zekere gesprekken en briefwisselingen, nader te verklaaren, en
daardoor de meening van den Schryver hier en daar op te helderen. Desniettemin
zyn verscheidene byzonderheden door veelen ongunstig beöordeeld, en
onbestaanbaar gerekend met de aangenomen leerbegrippen der Hervormden; en
wy willen niet ontveinzen, dat sommige denkbeelden van den Schryver (b.v. over
den oorspronglyken zedelyken staat der eerste menschen) ons zyn toegescheenen,
daarvan merkelyk te verschillen. De Hoogleeraar KROM doet evenwel, in de Voorrede
voor het tweede Deel, nogmaals zyn uiterste best, om VAN DER KEMP van
onrechtzinnigheid vry te pleiten. Wy laaten het aan 's Mans tegenschryvers over,
om dit met hem, zoo wy hoopen, in der minne, te vinden. Wy denken, of hoopen
ten minsten niet, dat VAN DER KEMP by de Hottentotten en andere woeste volken
met zyne wysgeerige, fyn uitgeplozen begrippen, waarnaar hy 't Christendom zoekt
te plooien, zal voor den dag komen. Ware hy 'er geheel vry van, men mogt meer
vrucht van zynen arbeid, met zooveel geestdrift en de zwaarste opofferingen
ondernomen, wachten. Maar wy denken nog al, dat een man van zooveel verstand
naar bevind van zaaken handelen, en immers meer goeds dan kwaads zal uitwerken.
Zyne byzondere gedachten, die van 't gewoone, en ook van den aangenomen
leertrant onder de Hervormden, merkelyk verschillen, zullen ook hier te lande, ten
zy wy ons geheel bedriegen, niet zooveel byval vinden, dat het der moeite waardig
schyne, om 'er, met zooveel hevigheid en yver, over te twis-
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ten. De tegenwoordige tyden geeven wat meer vryheid van propheteeren. Men laate
den Hoogleeraar KROM zynen Vriend, die het tog wel met het Christendom meent,
zoo goed hy kan, verdedigen, maar neeme het dan ook niet zoo hoog, wanneer
hier of daar een ander uit den schoot der Hervormde Kerk, wien de bewaaring van
de Christelyke Leer niet minder ter harte gaat, van den gewoonen slenter eenigzins
schynt af te wyken.
Zie hier, uit het eerste Deel, eenige proeven van 's Mans wyze van vertaalen en
uitleggen. H. I: 7. ‘Geroepen heiligen. Hy zegt niet Christenen, welke naam de
navolgers van JESUS te Antiochiën, waarschynlyk door uitlandsche Romeinen, uit
bitterheid het eerst is toegevoegd, in eene Latynsche buiging zoo veel zeggende
als Messias dryvers, en dus hunne leer, maar geenzins hun hoofd, zoo men
gemeenlyk acht, aanduidende. Ofschoon deze naam naderhand in 't algemeen zy
aangenoomen, en te Romen, wanneer PAULUS dit schreef, door de gelovigen op
zich zelven als eenen eernaam moge zyn toegepast, is het nochtans uit zynen
eersten Brief aan de Korintenaars genoegzaam op te maaken, dat hy deze benaming
niet hebbe goedgekeurd, noch 'er zich in zyne schriften van bediend hebbe,
verdeelende hy het menschlyk geslacht in Jooden en Heidenen, die hy wederom
in Grieken en Barbaaren schift, tegen welke hy nimmer Christenen overstelt, die hy
in dat geval met den naam van geroepen, zoo Jooden als Grieken, bestempelt, zie
1 Cor. I:24.’
vs. 16. ‘Wat is geloof? Wat is dat ééne, ondeelbaare, oogenbliklyke, 't geen ons
voor God rechtvaardig doet zyn? Het geloof is de eisch van Gods gebod, in het
Euangelium aan den mensch gegeeven, om te beslissen, of hy gezind zy om den
wil van God te doen in een geval, waar in de eigenliefde dit van hem vordert. God
had met den boom eene proef genoomen van 's menschen liefde tot zynen
formeerder, welke ten nadeele van 't menschdom uitviel, maar de mensch verklaart
die proef voor onbillyk, en onvoldoende; op eene tweede proef van den zelfden
uitslag met de wet genoomen op zyne liefde tot den naasten, Gal. V:14, maakt hy
insgelyks uitzonderingen; eene derde, en laatste proef, strekkende om 's menschen
liefde tot zich zelven ter toets te brengen, is het geloof in
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JESUS ter zaligheid. - Maar wat eischt dit gebod eigentlyk? Waarin bestaat die eenige,

ondeelbaare, oogenbliklyke daad, welke ons voor God rechtvaardig doet zyn? Het
geloof kan op tweeërley wyze beschouwd worden, of, gelyk het Euangelium het
eischt, Hand. XVI:31, of gelyk de genade Gods het schenkt, Phil. I:29. Dit laatste
wordt alleen door ondervinding klaar gekend, en de vraag, wat het zy, is niet
gemaklyker te beäntwoorden dan de vraag van een blind gebooren, wat het zy iets
te bekyken: maar in onzen tyd wil men verklaaring hebben van den eisch van 't
Euangelium, en vraagt, wat het door gelooven verstaa? dat is, wat 'er de geestlyk
doode mensch door te verstaan hebbe? Voor 17 of 18 eeuwen wist iedereen wat
het was, en ik weer niet, dat wy in de H. Schrift ergens eenig voorbeeld aantreffen
van iemand, die 'er ooit verklaaring van gevraagd heeft, in tegendeel vinden wy
overal bewyzen, dat het iedereen verstond.’ Na hierop verder aangemerkt te hebben,
dat men 't woord, door gelooven vertaald, op een menigte van plaatzen beter door
vertrouwen kan overzetten, laat hy volgen: ‘Het voorstel van het Euangelium;
“vertrouw op den Heere JESUS, en gy zult zalig worden,” is even weinig aan
duisterheid onderhevig: het beteekent niets anders, dan; zorg voor uwe zaligheid
op geene andere wyze, dan door in JESUS te rusten van uwe werkheilige woelingen
om zalig te worden, en hem voor u te laaten zorgen, en gy zult ondervinden, dat gy
als dan werklyk gelukzalig zult worden. Het geloof, het welk ter zaligheid geëischt
word, is dan meer dan enkel niet weigeren om door JESUS gezaligd te worden, of,
gelyk men in dien zin veeltyds zegt, zich door hem te laaten zaltgen: het is eene
stellige daad, waar door men, voor zoo ver men over zich zelven beschikken kan,
zich met alle zyne belangen vrywillig stelt in de hand van JESUS, om voorts door
hem verzorgd te worden. Het is uitscheiden van werken, en zich ter rust in JESUS
begeeven, overstaande tegen werken als licht tegen duisternis, en koude tegen
hitte. - Het geloof, het welk in het Euangelium geëischt wordt, is dus geen
beschouwen van eene voorgestelde waarheid, gelyk het geloof, waar tegen JACOBUS
waarschuuwt, en 't geen hy vergelykt by het bezien van zich zelven in een spiegel;
maar het is doen en beoefenen. Het is geen
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daad van 't oordeel, maar van den wil. God beveelt ons te gelooven: maar eene
daad, welke niet ter myner vrye keuze staat, gelyk die van het oordeel, kan nimmer
een voorwerp zyn van eenig bevel, waarvan de overtreeding my schuldig maakt.’
Hy voegt 'er nog by: ‘Ter voorkoming van misverstand, zal ik het zelfstandig, uit
genade toegevoegd, grondbeginsel, waaruit het geloof in JESUS voortspruit, en 't
geen ook zelf met den gemeenen naam geloof in de H.S. uitgedrukt wordt,
onderscheiden van deszelfs, met het Euangelium overeenstemmende, werking,
welke ik toevallig geloof noemen zal, het geloof aanmerkende als eene plant,
waarvan de wortel het zelfstandige, maar het loof het toevallige, geloof is.’ Dit wordt
vervolgends op een wysgeerigen trant ontwikkeld en op de Leer van Paulus
overgebragt, waarvan wy geen breedvoeriger verslag kunnen geeven.
H. II: 7 wordt vertaald: ‘Den geenen wel, die, om in het goede werk te volharden,
heerlykheid, eere en onverderflykheid zoeken, het eeuwige leven;’ en dus
omschreeven: ‘En hy die geenen, welke naar heerlykheid en onsterflykheid streefden,
om in het goede te kunnen volharden, het eeuwige leven zal schenken.’
vs. 12. ‘Want zoo veelen, als 'er zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook
zonder de wet verlooren gaan, en zoo veelen, als 'er tegen de wet gezondigd hebben,
zullen door de wet geoordeeld wordend.’
vs. 18. ‘En gy neemt kennis van zyn wil, en beöordeelt, wat het nuttigste zy: zynde
onderweezen uit de wet.’
Over H. III: 3 wordt aangemerkt: ‘De aanbidlyke wysheid van den alvoorzienden
God heeft, terwyl zy zorgde, dat zyn woord in eene genoegzaame zuiverheid tot
ons kwame, nodig geoordeeld, dat het door menschen hier en daar verminkt of met
vreemde byvoegselen vermengd wierd, zonder deszelfs wezenlyken inhoud te
benadeelen, op dat ons geloof en hoop niet op de overlevering der menschen, of
op Kritische spitsvinnigheden, zoude steunen, maar alleen op den leevendigen God
zoude gegrond blyven, en, alle moenschlyk onderzoek te kort schietende om te
beslissen, wat Gods woord zy, of niet, zyn Geest in ons alleen dit onfeilbaar zoude
aanwyzen en getuigen, dat de Geest waarheid zy.’
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H. IV: 5. ‘Den godloozen rechtvaardigt. Dit is niet te zeggen rechtvaardig verklaart,
want den godloozen rechtvaardig te verklaaren zoude een gruwel zyn, maar den
godloozen inwendig te veranderen, zoo dat hy rechtvaardig worde, zie H. III: 24. V:
17.’
Over H. V: 12. ‘ADAM had Gods gebod overtreeden, uit een inwendig beginzel
van boosheid, dat is uit gebrek van liefde tot God; uit hoofde van dit gebrek wierd
hy onvermydlyk schuldig, en ter dood veroordeeld: zyne kinderen zyn alle aan dit
zelfde gebrek onderhevig, om dat hunne zielen in derzelver oorsprong geene
meerdere zedelyke volkomenheid insluiten, dan de zyne. Derhalven worden zy te
recht by God aangezien, en behandeld, als juist even boos zynde als ADAM zich
door zyne zonde beweezen had te zyn; en op dien grond zonder dat zy persoonlyk
Gods wet behoeven te overtreeden, schuldig en des doods waardig gekeurd.’
Over vs. 17. ‘Deze overmaat der genade ontstaat hier niet uit, dat ADAM ten
nadeele, maar JESUS ten goede, werkzaam was; maar daar uit, dat JESUS een veel
grooter heil aanbragt, dan het nadeel was, 't geen ADAM veroorzaakt had; en het
geen, als wy recht zullen zeggen, zoo als het is, den naam van nadeel niet verdient:
verre van te verlangen om ons hersteld te zien in den staat, waarin ADAM vóór zyne
overtreeding verkeerde, en waarvan het einde de dood is, reikhalzen wy om daar
aan meer en meer ongelykformig, en volmaakt vernieuwd te worden naar het beeld
van den Heere uit den hemel.’
Wy zullen in een volgend Nommer ook nog eenige proeven van des Doctors wyze
van uitleggen uit het tweede Deel laaten volgen.
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Sebaldi Fulconis Joh. Ravii Orationes duae. Altera de Poëseos
Hebraicae prae Arabum poësi praestantia, tam veritatis, quam
divirae majestatis religionis in veteri codice facro traditae
argumento. Altera de poëticae facultatis excellentia & perfectione,
spectata in tribus poëtarum principibus, scriptore Jobi, Homero
& Ossiano. Habitae publice, Lugduni Batavorum, D. 18 Octobris
1794. & D. 22. Junii 1799. Lugduni Batavorum, apud S. & J.
Luchtmans, 1800. In 4to. f.m.
De Hoogleeraar RAU, aan wien, reeds in 1794, door de toenmaalige Curatoren van,
's Lands Universiteit, het openbaar onderwys der Oostersche taalen aan die
Hoogeschool was opgedraagen, en die, nadat hy, ten gevolge van gerezen geschil,
over de wyze van aanstelling, voor een korten tyd van dien post was ontzet geweest,
in het voorleden jaar, door de tegenwoordige Bestuurders der Leidsche Hoogeschool,
weder daarin wierd hersteld, hield, by deze en gene gelegenheid, die twee
uitmuntende Redevoeringen, over wier gemeenmaaking wy ons hartelyk verblyden,
terwyl wy 'er niet aan twyfelen, of alle liefhebbers van geleerdheid en smaak zullen
'er den Hoogleeraar voor danken.
De gekozen onderwerpen, die wy niet weeten, dat dusverre door iemand opzetlyk
behandeld zyn, verdienen, zoo wel uit hoofde van de wyze van behandeling, als
van derzelver eigen aart, eene aandachtige overweeging.
In de eerste roemt de Hoogleeraar RAU de uitsteekende voortreflykheid der
Hebreeuwsche Dichtkunst, boven die van andere Oostersche volken, welke anders,
in geschiktheid tot derzelver beoefening, voor de Hebreeuwsche natie in geenen
deele behoeven te wyken. Hy meent de reden van deze verschillendheid ontdekt
te hebben, in de meerdere helderheid der godsdienstige begrippen, en het fynere
Godsdienstgevoel, waardoor de Hebreeuwsche natie van alle andere Oostersche
volken zoo zeer onderscheiden geweest is: 't geen men alleen aan het godsdienstig
onderwys, en aan bovennatuurlyke openbaaringen der Godheid, waarmede dezelve
is bevoorrecht geworden, hebbe toe te schryven. En,
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op dien grond, is de Hoogleeraar van oordeel, dat uit de meerdere voortreflykheid
der Hebreeuwsche Dichtkunst, boven die van andere Oostersche volken, en wel
byzonder van de Arabieren, een bewys voor de waarheid en goddelykheid van den
Joodschen Godsdienst kan getrokken worden. Het denkbeeld is niet geheel nieuw,
maar in deze Redevoering in zoodanig licht geplaatst, met zoo veel schranderheid
en bevalligheid uitgewerkt, en tot zoodanigen graad van waarschynelykheid en
aanneemelykheid gebragt, dat wy geenzins twyfelen, of het zal werkelyk byval
vinden. Ons kort bestek laat ons niet toe, 's Mans bygebragte redenen te ontleeden,
en nog veel minder ter toetze te brengen. Alle zyn, gelyk men natuurlyk moest
verwachten, en ook de Redenaar zelf schynt gevoeld te hebben, niet even gewigtig.
Aan hun, die de godsdienstige kundigheden der Jooden, en de geestdrift van
derzelver Dichters, alleen uit natuurlyke en menschelyke oorzaaken meenen te
kunnen afleiden, zal denkelyk het besluit, uit de vergelyking van de Hebreeuwsche
en Arabische Poësie tot den bovennatuurlyken en bovenmenschelyken oorsprong
der eerstgenoemde, te ver getrokken toeschynen. Het is indedaad moeilyk te
bepaalen, waar zich, in de Hebreeuwsche Dichters, en wel byzonder in de Profeeten,
het goddelyke van het menschelyke gescheiden heeft. Echter heeft de Hoogleeraar
de onwaarschynelykheid van het gevoelen, dat het ontdekt verschil tusschen de
Hebreeuwsche en Arabische dichtstukken alleen uit natuurlyke en menschelyke
oorzaaken moet afgeleid worden, met zoodanige redenen bekleed, dat 'er indedaad
een groote maat van stoutheid en styfzinnigheid schynt vereischt te worden, om het
zonder eenige bepaaling te willen volhouden.
In de tweede Redevoering vergelykt de Hoogleeraar het dichtvermogen van drie
Dichters van den eersten rang, den Schryver van Job, Homerus en Ossian, die het,
ieder in zynen tyd, en op zyne wyze, in de beoefening der Dichtkunst zoo ver gebragt
hebben, dat men, 't geen elk van hun by uitneemendheid eigen geweest is, slechts
oplettend na te gaan, en in de verbeelding te vereenigen hebbe, om zich het heerlykst
ideaal van een volmaakt Dichter voor den geest te kunnen schilderen. Een Dichter,
in wien de majesteit
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en stoutheid van Job, de bevalligheid en tederheid van Ossian, met de
verscheidenheid en wysheid van Homerus zich vereenigd vertoonden, zou indedaad
een schoon model van dichterlyke volkomenheid opleveren. Tot zoodanig besluit
wordt de Redenaar als van zelfs geleid, door eene oplettende naspooring van het
natuurlyk dichterlyk gevoel en goddelyk kunstvermogen der drie genoemde Dichteren,
waarvan hy ons, als een regt kenner van het fraaie en schoone, een keurig tafereel
in handen geeft, bevestigd door deze en gene treffende proeven van dichterlyke
uitmuntendheid, uit derzelver nagelatene schriften, waarvan wy onzen Leezer geen
meer byzonder uittrekzel kunnen mededeelen. Wy onthouden ons ook daarom van
aanmerkingen over deze en gene trekken, die mogelyk wat in 't overdrevene vallen.
't Is niet gemakkelyk, dat geheelenal te vermyden.
Beide Redevoeringen pryzen zich niet minder aan, door zuiverheid en bevalligheid
van taal en styl, dan door rykdom van schoone gedachten en oordeelkundige
waarneemingen, en mogen, met het hoogste recht, onder die weinige
voortbrengselen van onzen vaderlandschen grond geteld worden, die den wettig
verkregen roem der Bataafsche Geleerden ook buitenlands kunnen heipen staande
houden.

Christelyk Magazyn, of Bydraagen ter bevordering van Christelyke
Verlichting en Euangelische Deugd, naar de behoeften van onzen
tyd. IIden Deels 1ste Stuk. Te Hoorn, by J. Breebaart, 1800. In gr.
8vo.
(*)

Meermaalen hebben wy met lof gewaagd van dit Christelyk Magazyn . Dit Stukjen
bevat weder eene aangenaame verscheidenheid van gepaste onderwerpen,
doorgaands in denzelfden geest, dien wy reeds hebben leeren kennen, en met
oplettendheid behandeld. Wy achten deze schryfwyze regt geschikt, om de
overdrevene zucht tot omverwerping van verjaarde begrippen, die men in onzen
tyd meer en meer ziet veld winnen, met omzichtigheid te keer te gaan,

(*)

Zie hier boven, bl. 407.
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en te gelyk betere denkbeelden over kwalyk verstaane bybelplaatzen, en
verscheidene godsdienstige leerstellingen, meer in omloop te brengen.
Men vindt hier, I. eene Verhandeling over de Goddelyke ingeeving, gevolgd naar
't Hoogduitsch van den Heer L.Z. Zy betreft de vraag: ‘Bedoelde Christus, Matth.
X:19, 20. Luc. XII:11, 12. Joan. XIV:16, 26. XV:26. XVI:7, 13, 14, in welke plaatzen
Hy van den bestendigen invloed van zynen Geest sprak, alleen de gewoone
medewerking der Godlyke Voorzienigheid, by de trapswyze ontwikkeling hunner
verstandelyke vermogens, die, volgends den algemeenen loop der natuur, en uit
de omstandigheden van zelve moesten voordvloeijen, of sprak Hy van een
buitengewoonen en onmiddelbaaren bystand van God in dit alles?’ Het laatste wordt,
met verstandige bepaalingen, tegen eenige nieuwere uitleggingen van de
aangehaalde plaatzen verdedigd.
II. Bedenkingen over het verraad van Judas, naar aanleiding van Matth. XXVI:24.
De Zoon des menschen gaat wel heen, gelyk van hem geschreeven is, doch wee
dien mensche, door welken de Zoon des menschen verraaden wordt. Het ware hem
goed, zoo die mensche niet geboren had geweest. De Schryver blyft, onder eenige
bepaaling, by de gewoonste opvatting, volgends welke de laatste woorden, het ware
hem goed, zoo die mensche niet geboren had geweest, een zeer hoogen trap van
rampzaligheid aanduiden. Men moet evenwel, naar zyn oordeel, dit gezegde, dat
zekerlyk onder de spreekwoorden t'huis behoort, niet letterlyk opvatten. De
Zaligmaker zal alleen hebben willen te kennen geeven, dat zyn toestand die van
volstrekte wanhoop zou weezen, waarin hy zich zou dompelen, door de volvoering
van dat boosaardig besluit en snood verdrag. Maar nu oppert hy de volgende
vraagen. Hoe kwam Judas onder het twaalftal der Discipelen? Werd hy daardoor
niet te meer in de gelegenheid gesteld, om zynen Meester te verraaden? En welk
mag toch het lot van dien Verraader geweest zyn, of nog zyn, of eens zyn zullen,
in de eeuwigheid? Het is der moeite waardig, de koene bedenkingen van den
Schryver, vooral over het eindelyk lot van Judas, te leezen. Hy erkent, dat de
Verraader zyn leeven in een wanhoopenden toestand geëindigd, en in de ge-
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westen der onsterflykheid medegenomen heeft; maar hieruit durft hy geenzins het
besluit opmaaken, dat hy onherstelbaar rampzalig is geworden. Hy vindt, integendeel,
het berouw van Judas oprecht. ‘'Er ontbreekt,’ zegt hy, ‘niets aan.’ Hy nam in zoo
verre ook eene dispositie, (vatbaarheid of ontfangbaarheid) zoo niet voor eene
genadige kwytschelding van straf, ten minsten voor vermindering derzelve, in de
eeuwigheid mede; en men zou dus van Gods onafmeetelyke genade nog wel iets
goeds voor dien ongelukkigen mogen hoopen.
III. Over de waare zelfskennis. Een kort betoog van de noodzaaklykheid derzelve,
tot de beoefening van den Godsdienst, en zoo tot onze zedelyke volmaaking, met
aanwyzing van eenige regels, die men daarby heeft in acht te neemen.
IV. Over het bidden in den naam van Jesus, volgends Joh. XVI:23, 24. Dit wil niet
zeggen, om zynen wille, op last van Jesus, of wel steunende op zyne verdiensten,
en uit kracht derzelven eene genadige verhooring verwachtende; maar ten zynen
dienste, tot handhaaving van zyne eer, ter bevordering van zyn Ryk, tot bevestiging
van zynen Godsdienst. Deze waarlyk allezins gegronde verklaaring opgegeeven
hebbende, voegt 'er de Schryver, met zeker soort van schroomvalligheid, by: ‘By
deze verklaaring van 's Heilands woorden wil ik echter geenzins die andere
beteekenis van dit bidden in Christus naam uitsluiten. Integendeel, wie ter
bevordering van den Euangelischen Godsdienst bidt, die mag en moet dit doen, op
last van Jesus, omdat hy zyn hoog gezag erkent, tevens met vertrouwen op hem
en zyne verdiensten, door welken wy toch alleen den vrymoedigen toegang hebben
tot den Vader.’
V. Over de betrekking tusschen de bergpredikatie en de Euangelische leere der
genade, door J.J. HESS, (uit het Hoogduitsch.) Men heeft het vervolg van deze
Verhandeling, die uit FLATT'S Magazin fur christliche dogmatik und moral is
overgenomen, in een volgend Stukjen te wachten.
VI. Over het geloof in Christus. Alle verheevene beschryvingen van den persoon
en de hooge waardigheid van Christus, zyne geschiedenis zoo wel als zyne leer,
en deze in derzelver geheelen omvang, zoo als dezelve waarheden, beloften,
bedreigingen en bevelen bevat,
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dit alles, als waarheid, als eeuwige godlyke waarheid, hartelyk en deelneemend
aan te neemen, dat is eigenlyk het geloof in Christus. Vertrouwen en onderwerping
zyn geene geloofsdaaden, maar vruchten van het geloof, waaruit deszelfs echtheid
moet blyken.
VII. Jesus verheerlykt op het Pinksterfeest, door de uitstorting van den Heiligen
Geest. Stichtelyke overdenkingen over deze gebeurtenis, in den meest gewoonen
denktrant over derzelver bovennatuurlyke veroorzaaking en bedoeling.
VIII. Een Dichtstukjen.

Nieuwe Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam. Iste Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1800. In gr. 4to. 576 bl., met 12 uitslaande
Plaaten.
Dit eerste Deel der Nieuwe Verhandelingen van 't Rotterdamsch Bataafsch
Genootschap bevat eene verzameling van stukken, betrekkelyk tot de Vuurmachines;
behelzende derzelver geschiedenis hier te lande; drie bekroonde Antwoorden, en
drie Rapporten over dezelve; de beschryving van een Stoommeter; eene lyst der
byzonderheden van verscheidene Vuurmachines, en tien Natuurkundige Leezingen
over de Stoom-Machines van de oude en nieuwe vinding, door L. BICKER. Ons bestek
laat niet toe, van dit alles een behoorlyk bericht te geeven: wy zullen ons dus
vergenoegen met een kort uittrekzel uit de geschiedenis der Stoom-Machines hier
te lande.
Het Bataafsch Genootschap, en deszelfs lofwaardige Stichter S. HOGENDYK,
hebben zich voorzeker, by het Bataafsche Volk en by de Nakomelingschap, ten
hoogsten verdienstelyk gemaakt, door de groote kosten en den onvermoeiden
arbeid, niettegenstaande allerleije teleurstellingen en tegenkantingen, welke zy in
het werk gesteld hebben, om dit nuttig werktuig zodanig in te richten, dat het van
een onwaardeerbaaren dienst zou kunnen zyn, in den steeds toeneemenden
angstvalligen waterstaat deezer landen. Jaaren lang hebben zy met onvermoeide
vlyt gearbeid, om zulk een werktuig volgens de toen ter tyd bekende werkwyzen
ingericht zodanig te doen stichten, als tot hun oogmerk, om die-
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pe veenplassen droog te maalen en droog te houden, dienstig zou kunnen zyn,
zonder echter hunne lofwaardige poogingen met de gewenschte uitwerking bekroond
te zien. Zy zouden dus hun ontwerp eindelyk geheel hebben laaten steeken, zo niet
intusschen de Heer R.L. BROUWER, met een kleiner werktuig en met een ander
oogmerk, om naamelyk de dorre hooge zandgronden van den Heer J. HOPE, te
Heemsteede, in het zomerzaizoen, met water te besproeijen, ten vollen was
geslaagd, door middel van eenige verbeteringen aan het pompwerk. Dan
voornaamelyk vonden zy zich opgewekt door het bericht der nieuwe uitvindingen,
in dit vak, van J. WATT, die in Groot-Brittannien, geduurende 1775 en volgende
jaaren, een aantal Vuurmachines oprichtte, welke de oude oneindig veel in vermogen
overtroffen. Dit gaf aanleiding tot eene onderhandeling met dien Wiskonstenaar,
met dit gevolg, dat eerlang een werktuig van zyne vinding in den Polder van Blydorp
wierd opgericht, welks werking zo uitmuntend was, dat de daarmede genomene
proeven de groote voordeelen van zodanig eene Machine, boven alles wat men
met molens kan uitvoeren, ten klaarblykelyksten beweezen. Van tyd tot tyd
herhaalden Directeuren van 't Bataafsch Genootschap hunne proeven, voor de
aanzienlykste Commissien der hooge Regeering, en voor de deskundigste
beoordeelaars, die hun werktuig den verdienden lof toezwaaiden; zynde, onder
andere waarneemingen, de volgende, op bl. 64 voorkomende, zeer aanmerkelyk.
‘Den 26 April 1780 heeft de Machine, in den tyd van 3 uuren, 3 duimen water, uit
de Polder van Blydorp, gepompt.
Den 4 Aug., in 9½ uur tyds, 7½ duimen uit dezelfde Polder, van 2 duimen boven
tot 5½ duimen beneden zomerpeil, en wel met een opbreng van 5 voeten en 7
duimen.
Den 9 Aug., in 10 uuren tyds, uit dezelfde Polder, 6 duimen, van 2 duimen boven
tot 4 duimen beneden zomerpeil.
Den 20 Aug., in 13 uuren tyds, 9½ duimen uit beide de Polders. In Kool van 1½
duim boven tot 3 duimen onder, en in Blydorp van 1 duim boven tot 3½ duimen
onder zomerpeil, met een opbreng van 5 voeten, 9½ duimen.
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Den 4 Sept., in 10 uuren tyds, 5½ duimen uit Blydorp, van 2 duimen boven tot 3½
duimen onder zomerpeil, met een opbreng van 5 voeten en 8 duimen.
Den 3 Oct., in 12 uuren tyds, 4½ duimen uit dezelfde Polder, van 4½ duimen juist
op het zomerpeil.
Den 17 Oct., in 12 uuren tyds, met een opbreng van 4 voeten 9 duimen, 6 duimen
uit dezelfde Polder, van 1½ duim boven tot 4½ duimen beneden Peil.
In dezelfde maand October bedagt men eene andere proef; men wilde weeten,
tot welke diepte de Machine het water uit de Polder van Blydorp zou kunnen
oppompen, ten welken einde men dezelve aanhoudend liet werken, en men vond,
dat zy dit deed tot elf duimen beneden het zomerpeil, met een opbreng van zes
voeten en twee duimen; het geen dus voor de molens geheel onmogelyk zou zyn.’
Daar nu de Ingelanden van den Blydorper Polder, en van den daarmede eventueel
verbonden Koolpolder, dagelyks in de gelegenheid waren, om de verbaazende
uitwerkingen deezer Machine te zien, by welke hunne molens in geenerlei opzicht
in vergelyking konden komen, zou men verwacht hebben, dat zy zich zouden hebben
beyverd, om, zo mogelyk, eigenaars van dit voortreffelyk werktuig te worden: dan
hiertoe waren zy, uit niets ter zaake doende vooroordeelen, gantschelyk ongenegen.
Waarom de oprichters het voorneemen opvatteden, om het werktuig te gebruiken
tot eenige fabriek, in welke eene aanhoudende rondgaande beweeging noodig is;
hoedanig iets, door toevoeging van raderwerk, gemakkelyk kan geschieden, en ook
in Engeland, op veele plaatzen, met groot voordeel wordt in het werk gesteld: doch
de eigenaar van den grond, op welken het werktuig gebouwd was, deed een zo
onmaatigen eisch, dat ook hieraan niet was te denken. Dit kostbaar en nuttig werktuig
zou dus geheel onnut zyn geworden, zo niet eindelyk de Staaten van Holland en
Westvriesland hetzelve van de eigenaars hadden gekogt, om daarvan gebruik te
maaken in de eventueele Droogmaakery van den Nieuwkoopschen Poel,
waaromtrent een voorstel was, om dien Plas met twee vyfde Stoommachines en
drie vyfde Watermolens droog te maaken.
De proeven, met zo veel voordeel door het Rotterdamsch Genootschap genomen,
bewoogen eerlang de Staaten van Utrecht, om eene Stoommachine te laaten
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stichten, tot het droogmaaken van den Meydrechtschen Poel, die op elfhonderd
morgens oppervlakte begroot wordt. Om zekerder te slaagen, begreep men een
werktuig te moeten hebben, in staat, om het water tot een en een halven voet,
beneden het waterpas der drooggemaakte landen, weg te pompen. Dan ten dien
einde moesten de fondamenten der voornaamste deelen des werktuigs geleid
worden, zes-en-twintig voeten diep beneden het Amstel-peil, van hoedanig
eene-diepe fondeering hier te lande nog geen voorbeeld was, 't geen echter niet
belet heeft, dat men hierin, na het te bovenkomen van veelerhande zwaarigheden,
gelukkig geslaagd, en dus het gebouw in alle zyne deelen zo onwrikbaar gevestigd
is, dat nergens in hetzelve eenig teken van zetting of begeeving is te ontdekken.
Toen het geheele werktuig in gereedheid was, en met het begin van Maart 1794
begon te werken, bleek ras, hoe veel goeds men van eene zodanige inrichting had
te wagten. Want terwyl de twee groote in deezen Polder geplaatste watermolens,
geduurende drie jaaren tyds, het water van den plas maar zes-en twintig duimen
hadden kunnen verlaagen, wierd in eene naauwkeurige proefneeming bevonden,
dat in veertien dagen, geduurende welke de beide molens geheel stil wierden
gehouden, door middel der Vuurmachine, vyf en een halve duimen water was ontlast.
Met dit alles had men eerlang het ongenoegen, te ondervinden, dat bykomende
omstandigheden de verdere gelukkige uitwerking van dit werktuig geheel
verhinderden. Want, geduurende den volgenden harden Winter, moest de Machine
meerendeels stilstaan, zo wegens gebrek aan koolen, als omdat de gestrenge vorst
het toevloeijen van het water verhinderde. Toen men hierop in het Voorjaar weder
aan het werk zou gaan, braken, door eene onkundige en onvoorzichtige behandeling,
eenige belangryke deelen van het werktuig, zo dat het tot in Juny aanliep, eer men
den arbeid wederom kon hervatten. Na dien tyd voldeed het werktuig zeer goed,
doch kon niet ten vollen aan het oogmerk voldoen, van wegen de menigvuldige
wellen, welke zich, by het laager aftappen van het water, openbaarden. Ras begreep
men, dat, zou hierin behoorlyk voorzien worden, eene tweede Stoommachine
noodzaakelyk zou zyn; 't geen het Provinciaal Bestuur van Utrecht be-
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woog, de thans ledig liggende Blydorpsche machine van de Provincie Holland aan
te koopen. Thans meende men, dat alle struikelblokken uit den weg geruimd waren;
doch men bedroog zich geweldig, dewyl eenige Utrechtsche Burgers, in 't begin van
1798, zich met een Request vervoegden by de Constitueerende Vergadering in 's
Hage, by het welk zy verzochten, Dat de gegeevene orders, tot het bouwen eener
tweede Stoommachine in den Meydrechtschen Plas, als schadelyk en zeer kostbaar,
mogten worden gecontramandeerd; te meer, daar deeze inrichting daar heenen
strekt, om de Engelsche Producten in deeze Republiek onontbeerlyk te maaken;
terwyl, integendeel, wat het nut betreft, de in Holland uitgevonden
Schepradwatermolens immer beter bevonden worden, dan de Stoommachines;
waarvan die in hun District onder anderen een bewys oplevert. Dit Request wierd,
gelyk natuurlyk was, gesteld in handen van het Provisioneel Bestuur, om daarop
binnen agt dagen te berichten; 't welk ook eerlang antwoordde, Dat het zyne
verontwaardiging niet ontveinzen kan, over de positiven, by dit Request
voorkomende, daar dezelve niets dan onwaarheden behelzen, en vol zyn van
lasterlyke uitdrukkingen; dat hunne verontwaardiging daarover te grooter is, daar
zy niet, dan op ingenomen advis van deskundigen, last hebben gegeeven, om aldaar
eene tweede Stoommachine te plaatzen; dat zy daarenboven, en ten einde nog
meer elucidatie deswegens te bekomen, eene Commissie uit hunmidden benoemd
hebben, welke deswegens met Gecommitteerden uit deeze Vergadering hebben
geconfereerd, en intusschen het werk gestaakt. Het uitvoerig bericht van 't Utrechtsch
Bestuur wierd intusschen gesteld in handen eener personeele Commissie, die ook
eerlang eene beantwoording op dat bericht ontving van de vyanden der
Stoommachines. De hierover ontstaane tweespalt, waardoor dit heilzaam werk
provisioneel wierd opgeschort, was nog niet afgedaan op den 7 April 1798, met
welken dag deeze Geschiedenis der Stoommachines eindigt.
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Geschiedenis der Veldtogten van den Graave Alexander Suworow
Rymnikski, Generaal Veldmaarschalk in dienst van zyne Majesteit
den Keizer aller Russen. II Deelen. In den Haage, by J.C.
Leeuwestyn. In gr. 8vo. Het Iste Deel, behalven een Voorberigt van
XXX bl., 157 bl., en het IIde 304 bl.
Leevensbeschryvers en Lofredenaars, hoe zeer zy van elkander onderscheiden
behoorden te zyn, ontmoet men te vaak in denzelfden Persoon, ook dan, wanneer
het voorwerp in allen deele niet wel vatbaar schynt voor die vermenging; en zal, in
zodanig een geval, de Leevensbeschryver, die tevens Lofredenaar wordt, juist
datgeene ontbeeren, 't welk aan zyn werk duurzaame waardye byzet. In hoe verre
deeze aanmerking passe op den Voorberigtschryver van de Geschiedenis thans
voorhanden, moet elk in 't oog loopen, zonder dat wy genegen zyn om geloof te
slaan aan de veelvuldige vertellingen, die men heeft doen loopen, om den Held
deezes Werks in eenen haatlyken dag te zetten. Hy, die lang voorheen, en nog zeer
onlangs, op onderscheide Oorlogstooneelen, zo groote rollen uitvoerde, verdient
gekend, doch naar waarheid gekend te worden. Hoe veel waarheids 'er ook in het
voorgevoegde Leevensberigt zyn moge, om ons den Man te doen kennen, wiens
Veldtogten het onderwerp deezer twee Boekdeelen uitmaaken, zal egter voor
niemand de overdreeven trant eens zwellenden Lofredenaars zich verbergen. Wel
hadt de Opsteller gewenscht, ‘de hem medegedeelde berigten, omtrent het Leeven,
de Zeden en Gewoonten van den Maarschalk Graave SUWOROW nog verder te
kunnen uitbreiden. Doch,’ voegt hy 'er nevens, ‘over 't algemeen haast men zich
om vermaarde Mannen af te schilderen; dan zy kunnen nimmer wel geschetst
worden dan na het einde van hunnen loopbaan: zommige lof zou vleijery, zommige
waarheden verwytingen schynen.’ In het mededeelen van lof is de Schryver niet
spaarzaam geweest; van waarheden, die als verwytingen zouden kunnen geduid
worden, heeft hy zich onthouden. Met dit al treft men hier de grondtrekken van
SUWOROW's
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Leevensgeschiedenis aan. By het doorleezen zal elk bemerken, dat de geest des
Lofredenaars in de Geschiedenis der Veldtogten den boventoon slaat.
Het Werk zelve geeft een breed verslag van de Krygsverrigtingen, Legermarschen,
Belegeringen, Veldslagen en Bestormingen. Het schetst ons SUWOROW, als gemeen
Soldaat, volgens de gewoonte in Rusland, in den Jaare 1742, onder de Garde dienst
neemende, en langs de trappen van bevordering, van Corporaal, Sergeant en
Luitenant, allengskens opklimmende tot den rang van Veldmarschalk, eerst in 1795
besteegen. Alle de beschryvingen zyner krygsverrigtingen gaan met de opklimmende
eereposten gepaard. Zo vinden wy hier, om eene zeer korte optelling te doen,
beschreeven, SUWOROW'S Krygsverrigtingen in den zevenjaarigen Oorlog met
Pruissen, de eerste, waarin hy de plaats van Officier bekleedde, en den rang van
Colonel beklom; - zyne veelvuldige en moeilyke diensten in den Oorlog tegen de
Poolsche Geconfedereerden, in den Jaare 1769, geeïndigd met de aanvanglyke
ontslooping van dat Ryk; - zyn voorspoedig krygvoeren tegen de Turken in den
Oorlog van 1773, waarin hy deezen tot drie keeren de nederlaage gaf; - zyne
krygsdiensten tegen de Tartaaren van Nogay en tegen de Turken in den Oorlog
des Jaars 1787, waarin hy de altoos gedenkwaardige overwinning te Rymnik met
eene Legermagt van slegts 25,000 man op eene van 100,000 behaalde; - de
bestorming van Ockzakow en van Ismaïlow, waarin meer dan drie-en-dertigduizend
man sneuvelden, en het overwinnend Leger drie volle dagen verlof kreeg om te
plunderen en te verdelgen; - en eindelyk den laatsten Veldtogt in Poolen in den
Jaare 1794, wanneer dit Ryk de te verdeelene prooy werd van de nabuur-Vorsten;
en by welken, in de verschriklyke bestorming van Praag, de Voorstad van
Warschauw, dertienduizend man, de bloem der Poolsche jongelingschap, de ontydig
nederstortende slachtoffers waren van de zugt om hunne Geboorte-stad te
verdeedigen; te welker gelegenheid ook tweeduizend, in den Weixelstroom
gedreeven, deerlyk omkwamen.
Alle die Krygsverrigtingen, met de mindere daartoe betrekkelyk, worden in deeze
twee Boekdeelen breedvoerig vermeld, en altoos, gelyk wy reeds hebben aangeduid,
doorvlogten met lofspraaken op den Held en
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van hun, welken hy ten dienste stondt; terwyl de Schryver niet spaarzaam is in
wierook van goedkeuring en lof toe te zwaaijen aan de Staatkunde van het Russisch
Hof, en die met hetzelve deelden in het gelukte ontwerp om Poolen ‘uit de Kaart
van Europa uit te schrappen.’ - Voor Krygslieden, die de bloedige Kunst des Oorlogs
beoefenen, gelooven wy, dat uit de stoute Krygsverrigtingen van SUWOROW lessen
in menigte te haalen zyn. Doorgaande hebben wy, van den Kryg verre vervreemd,
deeze Boekdeelen met huivering geleezen, en meermaalen, door gevoel van 't leed,
den Menschdomme door den Oorlog beschooren, getroffen, het Boek ter zyde
gelegd.
Wegens de regtmaatigheid van dit ons gevoel zouden wy uit elke Afdeeling, om
zo te spreeken, een bewys kunnen ontleenen. Dan de Leezer zal ons van deeze
moeite wel willen ontslaan, en zich vergenoegen, wanneer wy, ten voorbeelde, het
een en ander bybrengen wegens het stormenderhand inneemen van Praag, de
Voorstad van Warschauw; dit zal tevens strekken om hun de wyze van voordragt
en styl des Geschiedschryvers te doen kennen.
‘De Russische Troepen, bestemd om in beweeging te geraaken, (volgens eene
daar boven in 't breede vermelde schikking) wagtten het teken tot den aanval in
eene diepe stilte af. De Generaal SUWOROW gaf het bevel te Belalenka, en de vuurpyl,
het teken van den aanval zynde, werd des morgens ten vyf uuren opgelaaten.
Terstond ging alles by eenen donkeren nagt op marsch. SUWOROW begaf zich in
persoon op eene hoogte, van waar hy alles op een werst afstands van de buitenste
werken des vyands kon waarneemen.
De twee eerste colonnes, benevens derzelver reserves, tusschen dezelve
geplaatst, waren, by derzelver aannadering, aan het hevig kruisvuur van verscheide
batteryen blootgesteld, zo van die, welke daadelyk werden aangevallen, als van die
op de versterkte Eilandjes van den Weixel lagen, van dat van Marimont en dat van
Warschauw zelve; en op derzelver flanken hadden zy een schroot- en musketten vuur door te staan. Maar niets kon hen te rug houden. Zy trokken in aller yl de gragt
en de parapet over, en wierpen zich op de cavallery en infantery, agter dezelve
geplaatst. De Brigadier POLEWANOW deedt deeze twee eerste co-
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lonnes door eenige jaagers te paard ondersteunen; zy trokken de gragt over, vielen
het overschot der vyandlyke cavallery aan, en wierpen dezelve overhoop. De
infantery drong den vyand tot aan den oever van den Weixel te rug, drong in de
voorstad zelve door, vervolgde den vyand van de eene straat tot de andere tot aan
de brug, van welke hy afgesneeden werd, 2,000 dooden en 2 000 gevangenen,
waar onder twee Generaals, op de plaats laatende. In den Weixel kwamen duizend
man om, die zich door zwemmen redden wilden.
De derde en vierde colonnes waren verpligt eenen zandagtigen heuvel te
beklimmen, waar by zy groote moeilykheden te overwinnen hadden. Ongeduldig
om aan te komen, wierpen de meesten hunne heggen en takkebosschen van zig,
om in het zand spoediger te kunnen voortkomen, en bedienden zig alleen van hunne
ladders, elkander behulpzaam zynde in het overtrekken van zes liniën putten, welke
de vyand gegraaven had.
De derde colonne vermeesterde twee sterke, afzonderlyk gelegene, bolwerken,
en drong, ondanks een hevigen tegenstand, in het binnenste der werken. Zy had
vooral de kragt der vyandlyke cavallery te dugten, die zig in postuur stelde, om op
haaren flank aan te vallen. De Generaal ISLENIEF beval op dit oogenblik aan eenige
battaillons grenadiers, eene linie te formeeren, en met de bajonet aan te vallen.
Deeze manoeuvre verpligtte den vyand de vlugt te neemen.
De vierde colonne vermeesterde een gordyn - bolwerk, benevens een voorwaards
gelegen fort, met eenen steenen muur omgeeven zynde, en welks batteryen met
pallissaden bezet waren. Oogenbliklyk daar naa verdeelden zig deeze troepen, en
drongen van twee zyden in het park, namen nog vyf batteryen in, en vielen den
vyand op zyn front en flanken aan. 'Er werden 2,000 man in stukken gehouwen, en
de Generaal HOESLER met 20 Officieren krygsgevangen gemaakt.
'Er bevondt zig ook, aan de zyden van het park, een regiment linietroepen,
alleenlyk uit Jooden bestaande. Zy waren ten getale van 500, op denzelfden voet
als de Poolen, van wien men hun niet kon onderscheiden, gewapend en uitgerust;
zy booden een hardnek-
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kigen wederstand, maar werden tot den laatsten man verslaagen, uitgenomen hun
Colonel HIRSEKO, welke voorzigtiglyk te Warschauw gebleeven was.
Terwyl deeze twee colonnes tot het laatste fort van het inwendig retranchement
naderden, sprong 'er een Magazyn kruid en bomben. Zy, die zig in de nabyheid
deezer uitbarsting bevonden, hielden zig daar door geen oogenblik in hunnen marsch
op.
De vyfde colonne overwon, met verwonderlyke vaardigheid, alle moeilykheden;
zy nam de batteryen weg, en na in derzelver binnenste te zyn doorgedrongen,
marcheerde de colonne door de groote straat, regt op de brug aan, en was de
infantery van de eerste colonne behulpzaam, om de vlugtelingen den aftogt op de
brug van Warschauw af te snyden.
De zevende colonne had veele hinderpaalen ontmoet; zy had vroeger dan de
andere colonnes op marsch moeten gaan, om een moeras te enfileeren; zy trok
door twee dorpen, formeerde zig in eene colonne, kwam aan het verheeven
retranchement, tusschen den vyver en den kleinen arm van den Weixel, nam
batteryen weg en trok voorwaards. De vyandlyke cavallery, welke haar in haaren
marsch getragt had te hinderen, werd door deeze colonne gedeeltlyk afgesneeden,
het overschot met de bajonet vernield of in den Weixel geworpen, waar in omtrent
1000 man verdronken, en 500 werden krygsgevangen gemaakt.
Zodra de colonnes in het bezit der voorwerken geraakt en verder waren
doorgedrongen, rukten de reserves op de hun aangeweezen punten aan: welhaast
deedt de artillery dezelfde manoeuvre, ondersteund door de reserve, welke veete
krygsgevangenen onder de vlugtelingen maakte.
Tot op dit oogenblik hadden de colonnes in de tusschenruimte, welke de
uitwendige retranchementen van de fortificatien der voorstad afscheidde, als op
een slagveld den vyand bestreeden, en te rug gedreeven; thands drongen zy tot
de laatste sterkte van Praag zelve door, en rigtten eene verschriklyke slagting in de
straaten en publieke plaatsen aan, alwaar het van bloed stroomde. Het verschriklykst
tooneel was het sneuvelen van eenige duizend manschappen, in hunne vlugt op
de oevers van den Weixel te rug gehouden wordende; men maakte 'er drie duizend
en vier hon-
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derd krygsgevangenen, de overigen sneuvelden door het blank geweer, of
verdronken in de rivier, in het gezigt van de inwoonders van Warschauw, welke hun
van de overzyde vrugtloos de armen toereikten.
Zulk een groot aantal krygsgevangenen, op eene enkele plaats, en in het heetste
van het gevegt gemaakt, laat intusschen geen twysel, aangaande de gemaatigdheid
der overwinnaars; en deeze beweezene daad, benevens alle de omstandigheden
van dien dag, vernietigen met den tyd de buitenspoorige berekeningen, en den
ophef der prulschriften, welke, het getal der dooden verdubbelende, den roem van
den Russischen Generaal hebben poogen te bezwalken: wanneer bovendien de
billykheid met den partygeest bestaanbaar was, zouden de Schryvers, die het lot
van Poolen betreurd hebben, hebben behooren in aanmerking te neemen, dat het
zelden in de magt der Legerhoofden staat, de drift der Soldaaten in een gevegt te
stuiten of te beteugelen; minder in de vervoeting van een storm, en veel minder nog
in eenen storm gelyk aan dien van Praag, in welken de meeste Russen bezield
waren met het aandenken aan hunne verliezen, geduurende den opstand van
Warschauw in 1793.
Maar een schouwtooneel niet min smertlyk voor de inwoonders deezer Hoofdstad
was de brand van verscheidene huizen in Praag, welker verwoesting hunnen
aanstaanden ondergang scheen te bedreigen. Men hoorde van alle kanten het
gesnor der kogels, het bersten der bomben, het klaaggeschrei der stervenden. Het
somber geluid der alarmklok vermeerderde het schrikverwekkende des geschuts,
en de verslaagenheid was algemeen onder alle classen van menschen.
'Er viel een bom in de zaal, alwaar de Revolutieraad vergaderd was; zy sprong,
en doodde deszelfs Secretaris, terwyl hy met het leezen van een stuk bezig was.
Omtrent duizend menschen van beide kunne vlugtten met hunne meubilen en
kostbaarheden by den Engelschen Minister, en voor zyn huis, om aldaar lyfberging
te vinden, wanneer de Overwinnaar de Stad zou intreeden. Maar zy, die in de
Voorstad woonden, hadden geene schuilplaats, om dat de Generaal, alle de
toegangen tot de brug hebbende doen bestryken, dezelve, by het begin van den
storm, aan den kant, waar de
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Russen waren, had doen in brand steeken, op dat Warschauw niet aan moord en
plundering mogt worden blootgesteld. Na eenig tydsverloop liet hy de canonnade
verminderen, zeldzaamer schieten, en eindelyk hield tegen den middag het vuur
der artillery geheel op.
Des morgens ten negen uuren, en dus na vier uuren strydens, was de storm
geheel beslist. 'Er zyn weinige voorbeelden van eene krygs-operatie, zo stoutmoedig
ontworpen, met zo veel bekwaamheid uitgevoerd, en zo gedenkwaardig door
derzelver gevolgen, om dat zy, in éénen dag het vuur van den opstand
uitblusschende, een troon deed instorten, welks constitutioneel aanweezen zo veel
stormen hadt doen ontstaan, en de zo lang gestoorde openbaare rust gelukkig en
kragtdaadig herstelde.
'Er werd buiten twyfel eene groote onverschrokkenheid vereischt, om deezen
beslissenden slag toe te brengen: want men was verpligt, om stormenderhand een
driedubbeld retranchement, door eene gedugte artillery en dertig duizend man
verdeedigd wordende, te overmeesteren, in het gezigt der Hoofdstad, welke al haare
hoop stelde in dit bolwerk, aan den moed haarer dapperste krygslieden toebetrouwd.
De Poolen lieten op het slagveld dertien duizend man, waar van een derde de
bloem der Warschauwsche jeugd uitmaakte: meer dan tweeduizend verdronken in
den Weixel: het getal der krygsgevangenen was weinig minder dan dat der dooden;
want het bedroeg veertienduizend zeshonderd vier-en-twintig.
‘De Russen verlooren vyshonderd en vier-en-twintig man; zy hadden
negenhonderd en zestig gewetsten. By den storm hadden zy 22,000 man onder de
wapenen, te weeten 15,000 infantery, 4,000 ruiters en omtrent 3,000 cosakken.’
Dit krygsbedryf droeg de hoogste goedkeuring en ruimste belooning weg van
CATHARINA DE II; vleiende Brieven schreeven hem deswegen de Keizer en de Koning
van Pruissen, in een Aanhangzel des Tweeden Deels voorhanden. De
Alleenheerscheresse aller Russen bezigde geen pligtpleegend bywoord, als zy de
Brieven, aan SUWOROW geschreeven, ondertekende, Uwe Toegenegene CATHARINA.
Zy vaardigde, naa de beschreeven vermeestering van Warschauw, een Brief aan
den Raad af, waarby zy, naa SUWOROW'S verheffing tot Veldmarschalk ver-
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meld te hebben, een Ukase voegt, inhoudende, dat zy, ‘zo aan dien Krygsheld, als
aan zyne afstammelingen en regtverkrygenden, van nu af, en om zulks voor altyd
te genieten, gegeven hadt het district van Kobrin, met alle deszelfs vlekken, kasteelen
en dorpen, die van hetzelve afhangen, welk district, volgens de registers onder onze
oogen gebragt, eene bevolking van 6,922 zielen bevat, te gelyk met alle de
landeryen, alle de vrugten en inkomsten, al het vee, en in 't algemeen alle zaaken,
tot de land-oeconomie van dit district behoorende.’
Wy weigeren onze penne, om de denkbeelden, die in onzen geest opkomen, op
het papier te brengen: wy hebben genoeg gezegd; en in het slot des Tweeden Deels
wordt ons een Vervolg beloofd.

Twee Redevoeringen van Matthys Siegenbeek, gevolgd van
Aanmerkingen, tot het Onderwerp der laatste betrekkelyk. Te
Leyden, by L. Herdingh, 1000. In gr. 8vo. 190 bl.
MATTHYS SIEGENBEEK, naa alvoorens, in de Doopsgezinde Gemeente te Dokkum,
in het voormaalig Gewest Friesland, het Leeraarampt bekleed te hebben, wierdt in
den Jaare 1797, door de Bezorgers van 's Lands Hooge School te Leyden, tot
Buitengewoon Hoogleeraar in de Nederduitsche Welspreekendheid aangesteld, en,
twee jaaren daarnaa, tot Gewoon Hoogleeraar in de Nederduitsche Letterkunde,
aan die zelfde Schoole, bevorderd. Den eerstgenoemden post aanvaardde hy met
eene Redevoering over het Openbaar Onderwys in de Nederduitsche
Welspreekendheid - den anderen met eene beschouwing van PIETER CORNELISZ.
HOOFT als Dichter en Geschiedschryver. 't Zyn deeze twee Redevoeringen, welke
den hoofdinhoud deezes boekdeels uitmaaken, aan welks voet de Redenaar eenige
aanmerkingen heeft geplaatst, dienende, deels tot opheldering van zommige
gezegden in de laatste Redevoering, deels tot staaving, door aanhaalingen uit des
Drossaarts Werken, van de aan hem toegekende Kunstbekwaamheden.
De eerste Redevoering vangt de Redenaar aan met eenige korte trekken van het
vermogen en de verbaazende uitwerkzels der Welspreekendheid, om daaruit af te
leiden het wys beleid der Bezorgeren van Leydens Hooge Schoole, in het scheppen
van den nieuwen post, hem opgedraagen, tot op
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dien tyd, aan alle Nederlandsche Hooge Schoolen, onbekend. Thans ter zaake
treedende, gaat SIEGENBEEK, vooraf, eenige bedenkingen te keer, welke, zoo uit de
geaartheid der Nederlandsche Natie, als uit de gesteldheid onzer Moederspraake,
zouden kunnen aangevoerd worden, om het nut eener inrichtinge te verdonkeren,
welke de aankweeking van Welspreekendheid, hier te Lande, ten oogmerke heeft,
't Geen de Hoogleeraar, ten dien einde, voordraagt, dunkt ons, de zaak te voldingen,
mids men in het oog houde, 't geen de Redenaar zelve oordeelkundig aanmerkt:
‘Onze Welsprekendheid zal, wel is waar, van die der Grieken en Romeinen
eenigermate verschillend wezen; onze redenaars zullen zich, vooral in hunne
uiterlyke voordragt, die sterke uitdrukking der hartstogten niet veröorloven mogen,
welke de getuigenis van Cicero ons leert, dat by de ouden gevorderd werd: dan,
niet tegenstaande deze verschillende wyzigingen, overëenkomstig den minderen
graad van levendigheid, aan ons volkskarakter, in vergelyking van dat der genoemde
volken, eigen, zal echter het wezen der Welspre endheid by ons eene even groote
toejuiching, als by de ouden, ontmoeten, en gevolglyk door onze redenaars even
zeer kunnen bewaard worden.’
Op den dus gelegden grondslag bouwende, opent de Redenaar de onderscheidene
tooneelen, op welke de Welspreekendheid onder ons, met luister, kan ten voorschyn
treeden. Die tooneelen zyn de Pleitzaal, de openbaare leerstoelen van Godsdienst
en Deugd, en vooral ‘dat luisterryk tooneel, 't welk het herstel van de eeuwige en
oorspronkelyke rechten der menschheid, de bevestiging der burgerlyke Vryheid in
ons Vaderland voor de Welsprekendheid geöpend heeft.’ Op deeze beschouwing
van de nuttigheid der nieuwe inrichtinge, om onze Landgenooten tot Welsprekendheid
op te leiden. laat de Redenaar eene beknopte ontwikkeling van zyne denkbeelden
volgen, aangaande den weg, welke ter bereikinge van het aangeweezen doelwit
behoort te worden ingeslagen. En hier noemt SIEGENBEEK, in de eerste plaats, als
eene eerste en voornaame taak, het onderwys der taale, en bovenal de herstelling
van de eer en het gezag der Ouden, de ontvonking van den verdoofden yver, om
de gewrogten van hun vernuft te beoefenen, en daaruit een ryken schat van kragtige
woorden en uitdrukkingen te verzamelen. ‘Werden (zegt de Hoogleeraar) de Ouden
naar eisch gewaardeerd en beöefend, men zou by velen onzer hedendaagsche
schryveren niet eene zoo groote meenigte van woorden en uitdrukkingen aantreffen,
welke uit een' uitheemschen stam zyn voortgesproten; men zou op onze ryke en
nadruklyke taal geenszins die onverdiende blaam van armoede en bekrompenheid
werpen, welke haar door onwetendheid niet zelden wordt aangewreven.’
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- In de tweede plaats noemt SIEGENBEEK de kennis en de betragting der regelen en
voorschriften, welke schrandere mannen uit de schriften der beroemdste redenaaren
verzameld hebben; - en ten derden, en bovenal. eene hernaalde leezing en
beoeffening van de schriften der uitsteekende Voorgangeren, die in
Welspreekendheid meest hebben uitgemunt. En hier is het, dat de Hoogleeraar den
tol zyner hoogagtinge betaalt aan de doorluchtige Vernuften van Griekenland en
Rome, als welker voortbrengzels, buiten tegenspraak, te houden zyn ‘voor de eenige
onvervalschte bronnen van goeden smaak, voor de volmaaktste voorbeelden eener
even krachtige, als schitterende Welsprekendheid;’ bronnen, uit welke zoo veele
onsterflyke naamen, als de Jaarboeken der Nederlandsche Letterkunde versieren,
al wat zy edels en schoons voortbragten, geschept hebben. Met warmen yver
beklaagt hier de Hoogleeraar den verbasterden smaak, die by veele hedendaagschen
de overhand heeft genomen, en waarvan, zyns bedunkens, de oorzaak aan het
verwaarloozen van de beoeffening van de schriften der Ouden, vooral, zoo niet
geheel, moet worden toegeschreeven. Met regt besluit de Hoogleeraar, en eindigt
zyne Redevoering met deeze woorden: ‘Zal derhalven door deze inrichting (het
openbaar onderwys in de Welspreekendheid) de onvervalschte smaak voor het
schoone en verhevene aangekweekt, de ware Welsprekendheid bevorderd worden,
dan voorwaar is, ter bereiking van dit grootsche doeleinde, niets noodzakelyker,
dan dat de verflaauwde yver voor de beöefening der Grieksche en Latynsche
Letterkunde door alle dienstige middelen aangewakkerd, en het gezag onzer, met
recht, beroemde voorvaderen hersteld worde. Hierdoor alleen zal de Vorstin der
Wetenschappen zich in Nederland een' duurzamen tempel gesticht zien: hierdoor
alleen zal zy haar verwonderenswaardig vermogen in onze pleitzalen, op onze
openbare leerstoelen van Godsdienst en goede zeden, en bovenal in de achtbare
vergaderingen onzer Vertegenwoordigers op het heerlykst ten toon spreiden, en
der onschuld tot een' veiligen toeverlaat, der deugd tot eene weldadige schutsvrouw,
der wysheid tot een onwinbaar bolwerk verstrekken.’
In de tweede Redevoering zich ter taake hebbende voorgesteld, den Drossaart
P. C HOOFT, in de hoedanigheid van Dichter en van Geschiedschryver, te
beschouwen, en 's Mans uitsteekende voortreffelykheid, in die beide opzigten, te
doen opmerken, noemt en ontvouwt de Hoogleeraar. in de eerste plaats, de
vereischten van eenen Dichter, zynde, rykdom en leevendigheid van
verbeeldingskracht - een fyn gevoel voor het schoone, edele en groote - en een
scheppend vernuft, met eene gemeenzaame kennis van de gedenkstukken der
Oudheid gepaard; en toont vervolgens, dat die vereischten, in
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den hoogsten graad, in den Drossaart vereenigd waren. Wat de bedenking der
zulken aangaat, die hem, als onbeschaafd van taal, en als onnatuurlyk in zyne
woordvoegingen, gereed zyn te berispen, de zulken gaat SIEGENBEEK te keer, met
aan te merken, ‘dat dergelyke kleine wanstaltigheden, gelyk zy de overige
luisterrykste schoonheden van het heerlykst ligchaam niet kunnen verdonkeren,
zoo ook om de tyden, waarin onze Dichter geleefd heeft, verschooning verdienen.
Hetzelfde (voegt 'er de Hoogl. nevens) moet op het gebrek aan welluidendheid,
somwylen in zyne gedichten plaats hebbende, worden toegepast. Wel verre dat dit
gebrek hem, als eene smette, zou kunnen aangewreven worden, komt hem
integendeel de geenszins verwerpelyke eer toe, van het eerst de belangrykheid van
het werktuigelyk deel der Dichtkunde gevoeld, door zyn voorbeeld aangewezen, en
eene noodzakelyke hervorming in dezen tot stand gebragt te hebben.’
Op de zelfde wyze behandelt de Hoogleeraar het tweede deel zyner taake, waarin
hy den Drossaart zynen Toehoorderen in de hoedanigheid van Geschiedschryver
voorstelt. Geschiedschryver schryft de Hoogleeraar, waarschynlyk, omdat hem dit
woord als zuiverder Nederduitsch, dan het anders ook gebruiklyk Historieschryver,
voorkoomt. Historie is, inderdaad, een Onduitsch, uit het Latyn, of liever uit het
Grieksch, afkomstig woord, doch, even gelyk de Romeinen met dit woord, by
overneeming, hunne taal verrykt hebben, ook door onze Nederlandsche Klassische
Schryvers, VONDEL en anderen, gebruikt. Waarom een Hoogleeraar in de
Nederduitsche Welspreekendheid hun voorbeeld niet zou mogen naavolgen,
daarvoor zien wy geene reden: te meer, wanneer men in agt neemt het onvoegzaame
der zamenvoeginge van het woord Geschiedschryver, als zynde zamengezet uit
Schryver en Geschied; welk laatste woord, indien het eenigen zin zal hebben, als
eene zamentrekking of opkorting van het woord Geschiedenis moet worden
aangemerkt. Doch dit in 't voorbygaan. Professor SIEGENBEEK, de hoofdvereischten
eens Historieschryvers hebbende voorgedraagen, zynde waarheidsliefde, kennis
van zaaken, een voegzaame voordragt van zaaken, Menschkunde en bevalligheid
van taale, toetst aan die vereischten de Historische Schriften van den Drossaart,
en bewyst, dat dezelve aldaar, in de volkomenste uitgebreidheid, plaats hebben.
Dat het eeuwig Werk der Nederlandsche Geschiedenissen vooral des Redenaars
opmerking moest wekken, laat zich ligt bezinnen: een Werk, gelyk SIEGENBEEK met
BRAND's woorden zich uitdrukt, welk den Leezer ‘niet slechts een bloot verhaal van
zaken, maar eene school van staat, eene leidstar van regeringe; een kompas van
beleid; een' wegwyzer ter oorlogskunde; een' leermeester van grootmoedigheid,
bescheidenheid en gematigdheid; een' opwekker
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tot liefde des vaderlands en der vryheid doet vinden.’ Wat HOOFT'S taal, ook in zyne
Geschiedenissen aangaat, en de aantyging van styfheid, duisterheid hardheid en
onbeschaafdheid, aan dezelve door zommigen ten laste gelegd, hoewel SIEGENBEEK
tegen het ruimschootige der toepassinge van dit alles zich verzet, is hy, egter, met
zynen Held niet zoo blind vooringenomen, dat hy niet zou erkennen, ‘dat HOOFT op
enkele plaatsen, door zyne zucht tot beknoptheid en bondigheid, de noodige zorg
voor duidelykheid en vloeibaarheid verwaarloosd heeft, en alzoo zyne
voortbrengselen in de algemeene onvolmaaktheid der menschelyke kunstgewrochten
deelen.’ Terwyl de Hoogleeraar, agter zyne Redevoering, verscheiden staalen van
des Drossaarts vermogen, om de gebeurde zaaken als voor het oog te schilderen,
aanvoert, vondt hy geraaden, een enkel voorbeeld in de Redevoering zelve in te
vlegten, den geduchten Watersnood in Brabant, in den jaare 1573, raakende,
vermeldende het verschrikkelyk tooneel der opgezwollene Dyl, daar zy, ‘ten bedde
uitgerezen, de muren van Loven te barste perst en ter stad instort, heenvegende
met verscheiden' sterke bruggen van steen, uitschurende den grondslag der hechtste
gebouwen, en 't getimmer om ver rukkende. De inwoonders, in zulk een' schrik en
armoede van uitvlugt, aan 't klimmen naar daken en vlieringen, doorbreken van
wanten, elkanderen met naar en byster geschreeuw om ladders en schuiten
verdoovende. Wyven en kinderen slaan wanhopig de banden in 't hair, of heffen ze
ten hemel met een gehuil en gekerm, 't welk alle jammer te boven gaat.
Daarentusschen loeit de lucht van 't gedruisch, verwekt door den krak, den smak
en 't plasschen der omgeworpene gebouwen. Heele heiningen, daken en gevels,
beelden der heiligen ter kerken, doodkisten en gebeenten ten graven uitgespoeld,
dryven herwaards en derwaards door de verdronkene gassen.’
Uit de beide Redevoeringen, en uit de Aanmerkingen, op de laatste slaande, is
ons de Heer SIEGENBEEK voorgekoomen, als een Man, voor den post, hem
opgedraagen, genoegzaam berekend. Of indien daaraan nog iets mogt ontbreeken,
doet de gunstige getuigenis, aangaande 's Mans karakter, naarstigheid en
leergierigheid, tot ons gekoomen, volkomen vertrouwen, dat de nog jonge
Hoogleeraar dit ontbreekende spoedig zal aanvullen. Wenschelyk is het, dat hy in
het aantal van leerlingen gepaste aanmoediging zal vinden; en dat vooral de zulken,
die zich tot het Christen Leeraarämpt bekwaam maaken, de gunstige gelegenheid
zullen te baat neemen; ten einde voortaan de verhevene Waarheden, welke zy
zullen verkondigen, met meer bevalligheids den volke worden voorgedraagen, dan,
tot hier toe, ten aanzien van menigte predikstoelen, het geval was.
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De Messias, naar het Hoogduitsch van F.G. Klopstock. Iste en IIde
Deel. I-VIII. Te Amsterdam, by J.R. Poster. In gr. 8vo. te zamen 464
bl.
De Messias, naar het Hoogduitsch van F.G. Klopstock, door B.
Nieuwenhuizen. Iste en IIde Deel. I-X. Te Delft, by J. de Groot, Pz.
en M. van Graauwenhaan. In gr. 8vo. te zamen 394 bl.
Twee Vertalingen in poëtisch proza van een Werk, waarvan reeds in 1784 ene vry
goede Vertaling, waaraan althands de beroemde RH. FEITH opentlyk zyne goedkeuring
gaf, in rymeloze hexameters het licht zag. In de Voorrede voor het tweede Deel
beklaagt zich de Burger NIEUWENHUIZEN zeer over den weinigen opgang, dien de
Messiade hier te lande maakt. De vertaaling van GROENEVELD, zegt hy, is slecht
verkogt, die van den onbekenden, te gelyker tyd met de onze (by Poster)
uitgegeeven, vond ook weinig debiet, en de onze levert byna de kosten der uitgave
niet op. Dit smart ons, maar het bevreemt ons niet. 'Er is een tyd geweest, dat men
onder onze jonge lieden van smaak en gevoel niet mede doen kon, zo men niet van
KLOPSTOCK en zynen Messias mede sprak; toen had men spoedig ene vertaling
moeten leveren. Het heugt ons nog, met welk ene hooggespannene verwachting
alle jonge gelieven snakten naar dit meesterstuk, toen de Siegwart van MILLER onder
ons bekend werd, en met tranen en zuchten, van al wat jong en sentimenteel was,
gelezen werd; trouwens, de zoete Therese sprak 'er ook van op zulk een toon, en
Marianne, en Siegwart, en Kronhelm, en al wat maar verliefd was, dweepte zo sterk
met de Messiade en met KLOPSTOCK, dat men wel aangestoken worden moest.
Eindelyk kwam de vertaling van GROENEVELD, maar reeds wat laat; toch nam men
die in de hand; - en wat vond men nu? zo weinig van de liefde, maar overal de
verzoeningsleer, voords engelen, duivelen, zonnen en manen, nooit alzo vertoond!
- hier en daar een enkel gesprek tusschen gelieven, maar toch niet geheel in den
sentimentelen geest; - toch was het schoon! uitmuntend! overheerlyk! - maar, maar,
Therese had toch gelyk, het was wat moeijelyk te begrypen; men sluisterde
elkanderen in het oor, dat men 'er weinig smaak in vond; de vertaling kreeg de
schuld, en binnen kort hoorde men niets meer van den Messias van KLOPSTOCK;
het Werk, dit is duidelyk, was voor onze jonge lieden te hoog en te wonderlyk.
Werken van dezen aard vinden naturelyk niet zeer vele lezers; en het publiek,
waarvoor KLOPSTOCK schreef, is in
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ons land niet zeer talryk; daarenboven, inter arma silent Musae; de tegenwoordige
tyd is voor ene onderneming van dezen aard niet zeer gunstig. Wy hopen evenwel,
dat de Messiade nu toch in veler handen komen, en het getal der lezers wel wat zal
aangroeijen.
Beide de Vertalingen hebben hare waarde; die het oorsprongelyke leest, zal
gaarne althands ene derzelve by de hand hebben; en ook de bezitters van het Werk
van GROENEVELD zullen 't zich niet beklagen, als zy 'er zich ene van aanschaffen.
Wy kunnen van ons niet verkrygen, de ene boven de andere aan te bevelen: die
van NIEUWENHUIZEN wint het in den prys, en is in het tweede Deel vooral niet
verminderd in waarde; die van den ongenoemden blyft zich ook gelyk.
NIEUWENHUIZEN levert ons, in zyne Voorrede, ene vertaling van de zeer
lezenswaardige, schone Verhandeling over de heilige (gewyde) Dichtkunst, door
KLOPSTOCK zelven voor zynen Messias geplaatst; waarvan wy toch wenschten, dat
de overbrenging in onze moedertaal wat zorgvuldiger ware beärbeid. Ene uitdrukking,
die wy bl. XXXIII vinden, eenige helle minen der beelden, zy ten bewyze genoeg.
Voorts schynt hy wat al te zeer met zyn eigen werk ingenomen; dit doet hem de
uitgave by Poster beneden hare wezendlyke waarde beschouwen; en zyne
beöordeling over den arbeid van wylen GROENEVELD is, naar ons inzien, veel te
streng. Het oorspronkelyke, zegt hy, is ons verstaanbaarer dan de met tallooze
germanismen opgevulde vertaaling van GROENEVELD; zyn hexameters zyn gansch
niet van de welluidenste; vaak heeft hy uitdrukking, gedachte, styl en taal aan het
metrum opgeöffert, en over het geheel is hy onverstaanbaar voor Nederlanders,
welke met de Hoogduitsche taal onbekent zyn. bl. X. In ene Aantekening te dezer
plaatze verklaart NIEUWENHUIZEN, in het geheel niet te kunnen begrypen, dat FEITH
ooit die Vertaling heeft kunnen aanpryzen; en oppert een vermoeden, dat, in ons
oog, voor dien Dichter beledigend, en wat hatelyk is. Toch erkent hy zelve, bl. XV,
dat de overzetting van GROENEVELD hem dikwils by het bewerken van zyne vertaling
is van dienst geweest; plaatsen, zegt hy, waarover wy anders lang hadden moeten
peinsen, begreepen wy dikwils oogenblikkelyk, wanneer wy deeze vertaaling
opsloegen; en nu herinneren wy den Burger NIEUWENHUIZEN, dat wylen GROENEVELD
geene vroegere vertaling voor zich had, en aan het metrum gebonden was. De
onbekende, wiens arbeid wy mede voor ons hebben, doet den verdienstelyken, nu
reeds zaligen, GROENEVELD meerder recht.
Wy leveren nu ene proeve van beiden, en dat de Lezer dan zelve kieze.
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Uit de Vertaling by Poster kiezen wy het slot van den zesden Zang:
‘De vroome Joännes hoorde den jammerklaagenden Petrus, erkende hem, en
riep hem toe: Ach leeft Hy, Petrus? Gy weent! Gy verstomt! Spreek!’
Petrus spreekt: ‘Laat my sterven, Joännes! Ach laat my in het eenzaame sterven!
Sterven wil ik! Hy is verlooren! Ik ben nog meer verlooren! Judas! Judas! afgrysselyke
leerling! Gy hebt Hem verraaden! Ik verried Hem met u! Voor allen, die my vraagden,
heb ik Hem, ach! in myne al te diepe ellende verloochend! Vlugt! vlugt! begeef u
henen, Joännes, en laat my in stilte sterven! Sterf, sterf ook! Hy is ten dood
veroordeeld! En, ik trouwlooze! ik heb Hem voor alle de booswichten verloochend!
Laat af my met de gedaanten des doods te verschrikken! Zy dringen als zwaarden
in myne beenderen, in myne vermolmde beenderen, laat af! En wend, ô wend deze
doodende oogen van my af, met welke gy my aanzaagt, toen de laagste der daaden,
de zwartste der daaden geschied was. Ach! wat deed ik? Myn Vriend! Myn Vriend!
U heb ik verloochend! Hem, dien ik beminde, die my, meer dan anders eenig leeraar,
bemind heeft, die een Godlyke man was! al te kleine ziel, wat deedt gy? Zie, nu zal
Hy my ook, in het waereld-oordeel, voor zyne vroome leerlingen, voor zyne verheven
engelen, niet kennen! Ken my niet! Ik verdien het! ô Ken my weder! Ontferm U over
mynen angst! Wat heb ik gedaan! Hoe meer ik het gevoel, des te dieper graaft het
in myne beenderen den dood. Sterf! ô Konde ik sterven! Ik zal sterven, doch
langzaam! - Hier verstomde hy, en weende, en verdiende te kunnen weenen.
Ontferm U over my! Ach ontferm U over my, ô gy Vader van uw Godlyk Kind! Hy
moet sterven! Ik ben niet waardig,om met den dierbaaren te sterven! Doch laat my
Hem nog, eer Hy zyn hoofd naar het graf neigt, eer Hy, onder de getrouwer
leerlingen, den zegen, de laatste liefde uitdeelt, laat my dan den Beminnenden nog
zien, op dat zyn stervend oog my vergeeve! Dan smeek ik slechts genade, geenen
zegen! te bang, te zeer een misdaadiger, om te roepen: hebt Gy slechts éénen
zegen? Eénen slechts voor deze rechtvaardigen? Ach wanneer ik, weenend, slechts
vergeeving verkryge, dan zal ik henen gaan, en Hem voor alle menschen belyden!
Zoo lang Gy, myn Schepper, my gebiedt dagen der menschen te leeven, zoo lang
zy het myne duure bezigheid: Ik wil de deugdzaamen, de vroomen, alle reine harten,
ik wil hen zoeken, en hen onophoudelyk, met weemoedigheid, en met deze traanen
verhaalen: Ja ik kende Hem, den goeden, den dierbaaren, den besten der menschen!
Jesus, den Zoon des Allerheiligsten! en was niet waardig Hem te kennen! Ik was
zyn uitgekoozen leerling!
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Hy had zynen leerling lief! Doch ik was niet waardig, Hem weder te beminnen. Want
ik beminde Hem, den besten onder de menschen, niet meer in dat droevig uur. Hy
was de beste, de beste! Zyn leven was voor anderen, niet het zyne, vol
menschlievendheden! De armen spysde Hy, Hy genas de kranken, Hy wekte de
gestorvenen op van den dood! Daarom doodden Hem de haaters der
menschlievendheid! Heft u op, komt, gy mannen, en laat ons by zyn graf gaan, en
weenen! Ach, te vreeslyk is het denkbeeld van zyn graf! Jesus! Gy Godlyke man!
Waar zal uw graf zyn? Waar zult Gy in de stilte sluimeren? Indien de woede der
woedenden U een graf vergunt! - Dus smeekte de man, wien de boosdoeners der
aarde door woorden kennen, doch met daaden verloochenen; hy verworf zich door
weenen de kroon der martelaaren!’
Uit de Vertaling van NIEUWENHUIZEN zy het volgende uit den agtsten Zang tot ene
proeve:
‘'Er waren met hem twee misdadigers gekruicigd, want tot deeze diepte had het
raadsbesluit des Eeuwigen, en zyn eigen, hem besloten te vernederen. Eene der
moordenaaren hing aan zyne rechte, en de andere ter linkerzyde. De een was een
verharde zondaar, een grys geworden misdadiger, deeze keerde zyn donker,
misvormd gelaad tot den Middelaar:
Zyt gy de Christus? verlos ons en uw zelven, daal van deezen gevloekten kruispaal
neder.
Maar de andere misdadiger was een jongeling, verleid in den bloei der jeugd, en
niet rukeloos van harte, maar, weggerukt tot de zonde, verhief het zich uit zyne
ellende en bestrafte den anderen: Ook gy, zo naby aan den dood, zo naby aan de
verdoemnis, want dat zyn wy, gy vreest ook thans God niet, wy lyden wel met recht,
wat wy lyden is het loon onzer daaden, maar deeze, hy blikte op JEZUS, deeze heeft
niets misdreeven.
En nu keerde hy zich naar den Verzoener der Godheid, poogde zich diep voor
hem te nygen, zyne wonden vloeiden hem heviger, toen hy het deed, maar hy achte
de pyne niet, en niet de opene wonden, hy nygde zich voor den Verzoener en riep:
Ach, Heere! wanneer gy in uwe heerlykheid ingaat, gedenk dan myner! - Met een
Goddelyken lach zag de berouwhebbende zondaar den Middelaar in het aangezicht.
(DE Middelaar zag DEN Zondaar met enen Godlyken lach aan. Doch wy onthouden
ons van alle aanmerkingen op taal en spelling.)
Heden, zeg ik u, zult gy met my in het Paradys zyn! en hy hoorde met heilige
siddering de woorden des levens, geheel gevoelde hy dezelve, zyne ziel was geheel
doordrongen, en hy sidderde van zaligheid. Hy wende zyn oog nu niet meer van
den Goddelyken af, zyne traanvolle blikken waarren nu altoos naar hem, naar den
menschenvriend, gekeerd,
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en zo stierf hy ten laatste. Thans, toen zyn leven nog ademde, spreekt hy by zich
zelven, in gebrokene woorden, het donker gevoel des eeuwigen levens, hy denkt:
Wie was ik? wie ben ik geworden? weleer die ellende, en nu deeze blydschap,
deeze siddering, dit zoet gevoel der zaligheid! wie ben ik geworden? Wie bloed
naast my aan het kruis? een vroome, rechtvaerdige, heilige man, veelmeer de
eeuwige Zoon van den eeuwigen Vader, de van God gezonden Messias. Zyn ryk
is verhevener, heerlyker, ver boven de aarde verheven, dat is hy, ô Engelen! - maar
hoe diep vernedert hy zich tot deezen dood, en nog dieper tot my, dit doorziet myn
geest wel niet, maar hy heeft my op nieuw geschapen. Thans, wyl ik voor den dood
bezwyke herschept hy my van nieuw. ô Zyt dan voor eeuwig van my aangebeden,
ofschoon ik u niet begrype. Gy zyt Goddelyk, en meer, meer dan de eerste der
engelen: want geen engel konde my zo van nieuw herscheppen, - konde myne ziele
zo hoog tot God verheffen! - Goddelyk, ja, dat zyt gy, en de uwe, de uwe ben ik,
voor eeuwig! -’

Ernst en Boert voor de XIXde Eeuw, of Almanach van beschaafde
kundigheden voor 1801, Te Amsterdam, by W. van Vliet en J. van
der Hey. In 12mo.
De Almanachen, doorgaans gebezigd, of liever misbruikt, om een deel laffe, en
somtyds ontuchtige waar aan den man te helpen, waren altoos beneden onze
beöordeelingen. De meesten, schoon met de tytels van voor het vernuft, den smaak,
het hart, en wat dies meer is, voorzien, beheisden, over 't algemeen, niets minder
dan vernuftige stukjes, die den smaak en het hart eer aandeden; veelal onrype
harssenvruchtjes, die niets beters verdienden, dan met den Almanach ter
vergetelheid verwezen te worden. De Agent van Opvoeding, te recht voorziende,
dat men weder even als voorheen dit tydboekje zou misbruiken, om, uit een
verfoeilyke winzucht, het publiek schandelyke prullen in de hand te stoppen, heeft
eene zeer ernstige waarschouwing daar tegen in de Couranten gedaan. Verdient
de Agent deswegens den lof van alle deugd- en goede zeden-lievenden; de
vernuftige en arbeidzaame A. FOKKE, sz. heeft, door het boven aangekondigd
tydboekje te vervaardigen, getoond, dat men in Nederland niet meer om een' fraaijen
Almanach zich in Duitschland of Frankryk zal behoeven te vervoegen, indien men
zich niet met vodden wil behelpen. De Uitgevers hebben geen kosten ontzien, om
dezen oorspronglyken Almanach zodanig uit te voeren, dat hy in geenen deele voor
den fraaisten uitlandschen behoeve te wyken.
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Dit is de tweede Almanach, dien wy eene beöordeeling waardig keurden, namelyk
(*)
dien der Kruidkunde, waarvan wy in het begin van dit jaar verslag gaven, en dien
wy hopen dat ook voor het toekomende jaar zal vervolgd worden.
Behalven den naauwkeurig berekenden tydwyzer, en het geen daar gewoonlyk
by behoort, is de Ernst en Boert in de volgende zeven vakken verdeeld, als I.
Wysbegeerte. II. Schoone Kunsten. III. Fraaije Letteren. IV. Dichtkunst. V. Korte
Verhalen. VI. Uitspanningen, en VII. Zeden en Gewoonten. De Plaatjes, door J.
KUYPER getekend, en door L.A. CLAESSENS gegraveerd zyn: 1. Het Portret van 1.
KANT; 2. Pausias en Glycera; 3. Taalproef van Psammeticus; 4. Hero en Leander;
5. De Fandango; 6. Badhuis in de opgedolven Stad Pompeii, en twee geestige
Karrikaturen. Voor het overige is dit tydboekje fraai gedrukt, en gebonden in eene
gegraveerde couverture en in een foudraal, even als de Duitsche en Fransche
Almanacben. Deze kostbare onderneming verdient allezins ieders toejuigching,
aanmoediging en ondersteuning.

Jo. Chr. Struchtmeyeri Rudimenta Linguae Graecae, &c. Editio
secunda. Zutphaniae, apud A. van Eldik, H.C.A. Thieme, et H.R.
van Hoorn. In 8vo.
De overnuttige Werken van PERPONCHER, VAN ALPHEN, MARTINET, enz., ten dienste
der ontluikende Jeugd vervaardigd, zetten voormaals den geleerden SCHEIDIUS aan,
om ook eenige uuren van zyne drukke Ambtsbezigheden af te zonderen, ten einde
iet in het licht te geeven, waardoor de weg tot het aanleeren der Grieksche Taale,
met het grootste recht door hem beschouwd als de sleutel der Oudheid, voor de
studeerende jeugd kon vereffend en vermakkelykt worden. Overal rondgezien
hebbende, of hy niet iet kon vinden ter bevoordering zyner oogmerken, viel zyn oog
op de Rudimenta Graeca van den geleerden JO. CHR. STRUCHTMEYER, in welke hy
dat geene vond, waarnaar hy reeds lang gewenscht had, naamlyk eene geordende
Methode, eene beknopte en duidelyke voordragt, en weglaating van al dat geen, 't
welk meer geschikt was om de jeugdige harten ter neder te slaan door bergen van
zwaarigheden, dan dezelve op te beuren. Daar evenwel, naar deszelfs oordeel, dit
boek nog eenige verbeteringen behoefde, en in veele opzichten kon bekort worden,
nam hy deeze taak op zich, en gaf het werk in 't licht, in dien form, in welken wy het
by deeze vernieuwde uitgave zien verschynen. Over het algemeen is

(*)

Alg. Vaderl. Letteroef. voor 1800, 1ste Stuk, bl. 91.
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de druk netjes en nauwkeurig uitgevoerd; de feilen, in de voorige uitgaven ingeslopen,
zyn veelal verbeterd; - en zo lang wy eene beknopter en minder omslagtige manier
om de Grieksche Taal te leeren missen, zullen de oogmerken des Hoogleeraars
door elk geschikt beoordeelaar voor pryzenswaardig worden gehouden.

De kleene Frederik, in het groote Ryk der Natuur. Bevattende een
aantal weetenswaardige Byzonderheden, uit het Ryk der Dieren
en Planten, waarmede de Zedekunde, in de gesprekken en
aanmerkingen, op eene onderhoudende wyze vereenigd is. Uit het
Hoogduitsch vertaald, en met zeer veele byzonderheden en nuttige
zedekundige lessen vermeerderd. Met Plaaten. Te Zutphen, by
H.C.A. Thieme, 1800. In gr. 12mo. 189 bl.
Een zeer aartig boekje, dat de Kinderen op eene aangenaame en onderhoudende
wyze met verscheiden zaaken, de Natuurlyke Historie betreffende, bekend maakt.
De styl is vloeiende en bevatlyk; de ingevlogten Zedelessen, Vaersjes en
Spreekwoorden, komen doorgaans wel ter snede. 22 hoewel juist niet zeer fraai
gekleurde figuuren, verduidelyken nogthans aan het jeugdig verstand die voorwerpen,
welke een kind nog niet, of maar zeer schaarsch gezien heeft, en zullen vast meer
behagen dan menig elendige onverstaanbaare houtsneeprent, waarop men zyne
oogen misschien vergast heeft. Wy zullen een klein uittreksel uit dit boekje laten
volgen, getyteld: Een Ezel.
‘Het had pas geregend, en de wegen waren daardoor morsig geworden, wanneer
Frederik eenen troep lastdraagende Ezels ontmoette, welke hem op het schoone
voetpad tegenkwamen. De kleene wilde niet op den slykerigen ryweg, en de domme
Ezel ook niet wyken; ter naauwernood wilde het Dier zynen kop een weinig ter zyde
draaijen, en bleef zeer behendig op den kant van het voetpad zynen weg vervolgen,
waardoor hy Frederik met zynen meelzak wit maakte. Nu, dat is toch wel dom, riep
de kleene den, Ezeldryver toe, welke agter aan kwam, voor zich nedergezien, en
niet bespeurd had, dat hem iemand tegenkwam; kunnen dan de Ezels niet op den
ryweg loopen? - De Ezels, was het antwoord van den Dryver, wyken niet uit den
weg. - Gy zyt betaald, Frederik, zeide zyn Geleider; zoo gaat het, wanneer men te
voorbaarig is; neem het meê, en zwyg maar stil; want hoe meer men in den strik
loopt, hoe vaster men zich daar in wikkelt. Dergelyke lieden zyn niet gewoon zeer
zachtzinnig uit te vallen; want
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daar men meê omgaat, daar erft men de heblykheid van over. - Maar waarom ging
ook de Ezel niet uit den weg? - Gy moet weeten, dat de Ezel de zindelykheid bemint,
en nimmer door het slyk loopt, ten zy de zweep 'er hem door dryve. - Ei, 't is geen
onaartig ding, een zindelyke Ezel! hoe dikwyls heb ik gezien, dat hy zich midden
op den ryweg zoodanig in het stof wentelde, dat het om hem heenen vloog? - Waarlyk
verstandig. Ook dit doet hy niet slechts uit lust of uit moedwil, maar uit enkele liefde
voor de zindelykheid; maar niet eer, voor dat hem de huid van onreinigheid jeukt:
dan wentelt hy zich in het stof, om te kennen te geeven, dat hy geroskamd wil zyn.
- Op myne eer, dan moet een Ezel ook zoo dom niet zyn, als men denkt! Maar ik
voor my verkies toch een Paard boven eenen Ezel; de Ezel is zoo een lui en traag
Dier. - Zoo! gy spreekt naar dat gy verstand hebt. Voor alle dingen moet gy weeten,
dat de Ezel eigenlyk een vreemd Dier is, en in 't geheel niet by ons te huis hoort,
en nog minder een eigenlyk Huisdier is. Hy hoort in de warme Landen te huis, alwaar
hy zeer gaauw, en een der vlugste Dieren is, het welk door geen Paard kan worden
ingehaald. De voornaamste lieden, zoo wel als de geringsten, schaamen zich aldaar
niet, op denzelven te ryden. De koude lucht by ons, en het harde juk, het welk wy
hem opleggen, berooft hem van zyne leevendigheid. Hebt gy niet gezien, hoe zy
des zomers, in den heeten zonneschyn, met elkander speelen, en zich, wanneer
zy eenige vrye oogenblikken hebben, vermaaken? Gy verwyt den Ezel zyne luiheid;
maar zeg my eens, hoe lang slaapt gy wel? - Des avonds ten 10, of ten laatsten ten
11 uuren, ga ik naar bed, en ten 5, of ten laatsten ten 6 uuren, sta ik weder op. - Ei!
luije Frederik, zou de Ezel zeggen, indien hy spreeken konde; gy slaapt geheele
agt uuren, en ik naauwlyks vier, - en leg nog, by lange na, zoo zacht en gemaklyk
niet als gy.’

Brieven voor Kinderen van onderscheiden jaaren; waarby gevoegd
is Nikolaas, of de Wagenmaker; eene leerzaame Geschiedenis. Te
Amsterdam, by W. van Vliet, 1800. In 12mo. 106 bl.
Vier-en-veertig korte opstellen van brieven voor Kinderen, naar de vatbaarheid
hunner jaaren, die onder iedere naamtekening aangewezen worden, maken, met
de bovengemelde kleine geschiedenis, een lief geheel uit, dat men de kinderen
veilig in handen mag geven. De opstellen
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zyn klaar en begrypelyk, de historie van Nikolaas zeer onderhoudend, en met een
bevallig Plaatje versierd; daarby pryst dit werkje door zyn' fraaijen druk zich den
kindervrienden zo zeer aan, als het gunstig oordeel, dat wy daarover vellen.

Verschyningen en Droomen, op het einde der Achttiende Eeuw.
Een groot Treurspel, in de manier van Iffland en Kotzebue.
Benevens een Voorspel. Alom te bekomen. 1800. In 8vo. 70 bl.
Veelen zullen misschien dit stukje, ('t welk wy niet weeten waaröm het Treurspel,
en wel groot Treurspel genoemd wordt) om deszelfs zonderlingen en
veelbeloovenden tytel, zich eigen gemaakt hebben; doch ook veelen zullen,
waarschynlyk, naa de leezing, hetzelve met een: is 't anders niet! weggelegd hebben;
altans dit is ons geval geweest; want men vindt hier een aantal ongeördende brokken,
bevattende voornaamlyk eenige merkwaardige staatkundige voorvallen, sedert de
laatste jaaren in en om Europa gebeurd. Onder het opschrift van verschyningen
komen voor: het Congres te Rastad; Joseph Buonaparte als Fransch Ambassadeur
te Rome; gesprek van den Koning van Pruissen en eenige Ministers; de last door
het Fransch Directoire aan Buonaparte gegeeven, om Engelands Oost- en
West-Indische Bezittingen aan te tasten; de aankomst van Bernadotte als Fransch
Ambassadeur te Weenen, en het voorgevallene aan zyn Hôtel; gesprek van Pitt en
eenige Lords; iets over de bekende Gravin van Lichtenau; de verövering van Malta
door de Franschen; eenige trekken uit de Regeering van Paul I, Keizer van Rusland;
de Oorlogsverklaaring van Turkye aan de Franschen; de verövering van Stantz in
Zwitserland door de Franschen; het Congres te Pilnitz; (waar de gesprekken tusschen
de daar vergaderde persoonen in schriftuurplaatsen vervat zyn; eene aartigheid,
die ons altoos in 't geheel niet bevalt!) de aankomst van Buonaparte met zyne Armee
in Egypte, en de Zeeslag by Abukir aan den Nyl: terwyl het stukje eindigt met eene
samenspraak, eerst tusschen Fredrik II en Catharina II, en voorts tusschen den
eerstgenoemden, Fredrik Wilhelm II, en Joseph II, in de Elyseesche Velden; dan
waaröm de Schryver deze twee tooneelen droomen noemt, bekennen wy al weder
niet te weeten.
Voor 't overige is dit stukje nu eens in den toon van een eenvouwig verhaal
geschreeven; dan eens worden de persoonen op eenen Comischen trant spreekende
ingevoerd;
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terwyl de Schryver elders sommige voorvallen, op eene, voor de daarïn betrokkene
personagiën, beledigend satyrische wyze, vermeldt. Wy zullen voor onze Lezeren
een fragment uit deze rommelzoo ter proeve woordlyk afschryven. Dat zy zelven
over deszelfs waarde beslissen!
‘E G Y P T E N .

Het Tooneel is te Alexandryen.
BUONAPARTE, DE FRANSCHE ARMEE.
BUONAPARTE.

Myne vrienden en wapenbroeders! Gelukkig heeft de hemel ons de naarvorsingen
der Engelsche vloot doen ontkoomen, en wy zyn in een land gekoomen, het welk
de Republiek voorneemens is te veroveren; hier zy dus elk Soldaat een Musulman,
respecteere de religie der Turken, den Propheet en den Alkoran. Het is waar, deze
dingen zyn in hun aart eeven zo belagchelyk als de Secten der zogenoemde
Christenen; alleenlyk vereischt de politiek, dat men in Constantinopolen Turk, in
China Mandaryn zy, en in Japan de Zon aanbidde. De waare Soldaat en byzonder
een Republikein, volgt den Eerdienst zo als hem zulks de reden en het gevoelen
van zyn hart op geeft, de rest is blomwerk, glinsterend zand, goed om het gemeen
in de oogen te werpen.
Wy trekken nu naar Rosette, Cairo en Jerusalem, dan gaat onze weg naar de
Indiën, om de Engelschen aan dien kant, waar zy 't het minst vermoeden,
aantetasten; en ik zweer u, ieder uwer zal daar zo veel veroveren, dat hy zich in
Frankryk landgoederen kan koopen; alle oorlog heeft dan een einde, en gy kunt,
als de grootste en gevreestste Natie der waereld, uwe dagen in zachte rust by de
uwen doorbrengen; maar vergeet voor alle dingen niet, dat wy thands Musulmannen
zyn.
(Hy geeft het teken om op te breeken; de Armee stelt zich in marsch; eenige
Soldaaten zingen, ah ça ira! ça ira! weder anderen, o Richard! o mon Roi! weder
anderen zingen uit de bekende Opera, de Deserteur, je vais la voir, ah quel plaisir!)
De intogt in Cairo is bloedig, en overal betoont de Armee van Buonaparte heur
daarzyn door zwaare Requisitiën, Contributiën enz.’
Het Voorspel bestaat in een gesprek tusschen KOTSEBUE en IFFLAND, 't welk juist
niet zeer vleijend voor hun is.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Echtheid der Euangelien bewezen, en derzelver
Schynstrydigheden opgelost. Door Joseph Priestley, LL. D.F.R.S.
In XII Brieven. Uit het Engelsch. Met eene Voorreden en
Aanmerkingen, door Y. van Hamelsveld. Te Amsterdam, by J. van
der Hey, 1800. In gr. 8vo. 212 bl., behalven het Voorwerk van XXXII
bl.
Men heeft Dr. EDWARD EVANSON, reeds in 1785, onder ons leeren kennen, door de
vertaaling van een stukjen, onder den titel: Brief aan den Hoog - eerwaarden Lord
Bisschop van Lichtfield en Coventry, over de Antikristische Grondbeginselen, in de
meeste Kerkelyke Genootschappen. In dit stukjen wordt, op grond der voorzeggingen
van een algemeenen afval van den waarachtigen en redelyken Godsdienst van
Jesus Christus tot een geheimzinnig, lasterlyk en afgodisch bygeloof, beweerd, dat
alle Kerkgenootschappen zyn afgevallen van het waare Christen - geloof, en dat
(*)
derzelver Godsdienst fabelachtig en valsch is . Deze gewaagde vooronderstelling
is door den zelfden Schryver uitgebreid en aangedrongen, in eene Verhandeling,
door den Hoogleeraar VAN HAMELSVELD, vóór vier jaaren, onzen Landgenooten in
handen gegeeven, met bygevoegde belofte, van eene wederlegging derzelve door
Dr. PRIESTLEY daarop, zoo spoedig doenlyk zyn zou, te laaten volgen, misschien
met eenige bygevoegde aanmerkingen. Lang te leur gesteld in het volbrengen van
dit voorneemen, doordien men, niettegenstaande alle aangewende moeite, de
oorspronglyke Wederlegging van PRIESTLEY niet eer kon maagtig worden, heeft de

(*)

Zie onze aankondiging in de Algem. Vaderl. Letteroef. VII D. 1 St. bl. 423.
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Hoogleeraar nu eerst derzelver vertaaling en uitgave kunnen bezorgen, die wy
vertrouwen, dat van allen, wien het, in 't stuk van Godsdienst, om welgegronde
waarheid te doen is, en die dus hooren en wederhooren willen, met genoegen zal
ontvangen worden. Gaarne neemen wy, 't geen VAN HAMELSVELD daaromtrent, in
het Voorbericht, zegt, over: ‘Twee mannen, vermaard door hunne kundigheden,
beiden boven de verdenking geplaatst, van aan het vooröordeel des gezags, of den
invloed der Kerk, en rechtzinnigheid, onderhevig te wezen, of meer gehoor aan
zekere neiging tot Dwepery, waar mede men zoo ligt den vriend van den Godsdienst
beticht, dan wel aan de stem der Rede en overtuiging der waarheid te geven,
EVANSON en PRIESTLEY, beide echter de waarheid van het Christendom, in het
gemeen, erkennende en belydende, doen hier onderzoek, naar de echtheid van de
Boeken des Nieuwen Testaments, niet van allen, dewyl de echtheid van sommigen
door beiden ondersteld wordt, maar van de meeste, en voor de Christenen niet de
minst belangryke. EVANSON heeft alle vermogens van zyne schranderheid, vernuft
en geleerdheid, ingespannen, ten einde te betoogen, dat deze Schriften, de drie
Euängeliën van MATTHEUS, MARKUS, en JOäNNES, gelyk ook de meeste Brieven van
PAULUS, en de Algemeene Brieven, aan de andere Apostelen toegeschreven, niet
van deze Apostelen van JESUS, en Apostolische mannen, oorspronglyk, maar
verdichte of ondergeschoven Werken uit de tweede of derde eeuw zyn. PRIESTLEY
onderzoekt, met eene onpartydigheid, die men niet in twyfel kan trekken, omdat hy,
in godsdienstgevoelens, zo zeer met EVANSON overëenstemt, en niet min dan deze
tegen sommige leerstukken is ingenomen, welke anders algemeen van de
Rechtzinnige Christenen, als hoofdleerstukken van den Christen Godsdienst,
gehouden worden, de redenen en tegenwerpingen van EVANSON, en toont derzelver
ongenoegzaamheid, met die gemaklyke en eenvouwige overtuiging, aan, dat elk
onbevooröordeeld aanschouwer van dezen stryd hem de overwinning, zonder eenige
twyfeling, moet toekennen.’ 't Geen meermaalen is opgemerkt, dat de achtbaarheid
van den Bybel en der Bybelsche Leer, by elke pooging om dezelve te verzwakken,
steeds wint en zegepraalt, zal elk onbevooroordeeld aanschouwer
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van dezen geleerden stryd, wien het niet ontbreekt aan bekwaamheid, om over
bygebragte bedenkingen en tegenbedenkingen naar waarheid te oordeelen, ook
met opzicht tot den aanval van EVANSON op de meeste schriften van het N.T.,
gereedelyk erkennen, en de goede Voorzienigheid danken, dat een PRIESTLEY, die
het anders, ten aanzien van de vermeende verbastering der Christelyke Leer, met
EVANSON zoo wel eens is, te voorschyn treedt, om die onbezonnen onderneeming
te keer te gaan, waardoor de echtheid der Bybelschriften, waarop de zoogenaamde
regtzinnigen hun geloof gronden, uit vooringenomenheid tegen de Leer, die zy 'er
uit afleiden, wordt tegengesproken.
De Hoogleeraar VAN HAMELSVELD heeft, hier en daar, eene enkele aanmerking
onder den text van PRIESTLEY geplaatst, ter nadere staving of opheldering van zyne
gezegden, ook om den Leezer aan te wyzen, waar hy, met betrekking tot zyne
byzondere Godsdienstgevoelens, of gedachten over deze of gene schriftuurplaats,
met hem hetzelfde gevoelt. Wy hadden wel gewenscht, dat deze aanmerkingen
meer in getal, en ook hier en daar wat nader uitgebreid waren, en nog meer, dat de
Hoogleeraar met de uitgave van 't Werk van EVANSON had gewacht, tot dat hem
deze Wederlegging van PRIESTLEY ware in handen gekomen, om 't eene en andere
stuk gelyktydig aan onze Landgenooten te kunnen mededeelen. 't Ware hem althans
weinig moeite geweest, om de uitgave der Verhandeling van EVANSON, zoo men die
dan evenwel liever afzonderlyk wilde laaten voorafgaan, met eenige aanmerkingen
te begeleiden, die den nadeeligen indruk van zoodanig geschryf zouden hebben
kunnen voorkomen, by eene menigte van Leezers, in welken men geen
genoegzaamen voorraad van kundigheden, om over zaaken van die natuur, zonder
voorlichting van deskundigen, een juist oordeel te stryken, kan vooronderstellen,
en die echter zoo ligt gevaar loopen, om zich, door de machtspreuken van iemand,
die zoo veel eerbied toont voor den Christelyken Godsdienst, te laaten wegsleepen,
en vooroordeelen op te vatten, die men zich vervolgends niet zoo gemakkelyk laat
ontneemen. Niemand behoort intusschen het uitstel der beloofde vertaaling van
PRIESTLEY's Werk den Hoogleeraar VAN HAMELSVELD, die zoo veele uitneemende
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proeven van liefde en yver voor de goede zaak van den Godsdienst, en van de
beste geschiktheid ter verdediging van de hooge waarde der Bybelschriften, heeft
aan den dag gelegd, ten kwaade te duiden, en dit uitstel aan zoodanige reden
toeschryven, alsof de bewyzen en tegenwerpingen van EVANSON misschien niet te
wederleggen of te wederspreeken waren. De Hoogleeraar zegt wel te recht, in 't
Voorbericht: ‘Indien iemand in zoodanig vermoeden mogt gevallen zyn, hy ziet thans,
door de daadlyke volvoering van myn voornemen, dat hy eene verkeerde rekening,
en te voorbarig zyn besluit opgemaakt heeft. Hy ziet, dat de tegenwerpingen van
EVANSON zoo geducht niet zyn, als zy hem, by den eersten opslag, konden schynen.
En, in de daad, de meesten derzelven waren niet nieuw, en dus reeds beäntwoord
en opgelost in mynen Bybel Verdedigd.’ Hy voegt 'er nog dit by: ‘Ook zal ik, by het
vervolgen van myn Werk: De Christen bevestigd in zyn Geloof, gelegenheid hebben,
om het één en ander nader op te helderen, en ter staving van de Achtbaarheid des
Nieuwen Testaments aan te dringen.’
De wederlegging van EVANSON's Werk door PRIESTLEY is vervat in twaalf Brieven
aan eenen Jongeling, waarin eerst algemeene aanmerkingen gemaakt worden,
over de natuur van geschiedkundige klaarblyklykheid, opgehelderd door die van de
voortplanting van het Christendom. Daarna verdedigt PRIESTLEY de echtheid der
vier Euangelien, en wel byzonder van Mattheus, Marcus en Joännes, met aanwyzing
van de willekeurige handelwyze van EVANSON, waardoor hy het Euangelie van Lucas,
waaraan hy de voorkeuze geeft, tot den proefsteen aanneemt, waaraan hy de andere
Euangelien toetst. Dit maakt den voornaamen inhoud uit van dit Tegenschrift, Brief
I-IX en XII.
EVANSON, niet te vrede met drie Euangelien verworpen te hebben, had zich, door
denzelfden geest van naspooring, daarheen laaten leiden, om ook eenigen van de
Apostolische Brieven, als onechte verdichtselen, waarin onbestaanbaare leerstukken
zouden vervat zyn, uit te monsteren, naamelyk de Brieven aan de Romeinen, aan
de Epheziërs, aan de Kolossensen, aan de Hebreën, dien van Jacobus, van Petrus,
van Joännes, van Judas, en, in de Openbaaring, de Brieven
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aan de zeven Kerken van Asie. De tegenwerpingen van EVANSON tegen die allen,
op weinige bladzyden aan 't slot van zyn onderzoek voorgedraagen, worden ook
door PRIESTLEY, in den X en XIden Brief, beantwoord. De aart van het Werk laat zoo
min, als ons kort bestek, toe, om een byzonder uittrekzel te geeven van 't geen
PRIESTLEY zoo mannelyk, op de overtuigendste wyze, en met de grootste
onpartydigheid, tot vereffening van schynstrydigheden, en bevestiging van
onwankelbaare geloofsgronden, heeft te berde gebragt. Sommige byzonderheden
hadden nog wel meer ontwikkeld en nader gestaafd kunnen worden. Maar 's Mans
oogmerk bragt niet mede, deze stoffen geheel uit te putten. Men kan desniettemin
dit Werk voor eene gepaste wederlegging van de voornaamste tegenwerpingen van
EVANSON houden, die de zwakheid der bygebragte redenen, tot verwerping van
ontwyfelbaare schriften, in het volle licht stelt, veel stoffe tot verder nadenken geeft,
en den weg wyst, om sommige stukken, hiertoe betrekkelyk, nog wat naauwkeuriger
te behandelen; waartoe ook de schrandere en doorgaans welgegronde aanmerkingen
van den geleerden VAN HAMELSVELD, die eenige verkeerde redeneeringen, zwakke
bewyzen, ongegronde gevolgtrekkingen, en losse vooronderstellingen van PRIESTLEY
aangetoond, en hier en daar wat beters in de plaats gesteld, of, 't geen wel gezegd
was, verder uitgebreid en bevestigd heeft, van veel dienst zyn kunnen. In 't
uitlegkundig vak is PRIESTLEY even min, als EVANSON, regt t'huis. Zulk soort van
Verhandelingen, als die van den Eerw. FERF, die, in 't Voorbericht van den Vertaaler,
met recht wordt gepreezen, en wat meer dienen kan tot bevordering van het regt
verstand van byzondere plaatzen, kunnen daarover, tot grondige wegneeming van
ingebragte bedenkingen, het meeste licht verspreiden.
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Verhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den
Christelyken Godsdienst, opgericht in 's Haege. Voor het Jaer
MDCCXCVIII. Te Amsterdam, en in 's Haege, by J. Allart en B.
Scheurleer, 1800. In gr. 8vo. 344 bl.
Het Haagsche Genootschap, ter verdeediginge van den Christlyken Godsdienst,
hadt, in den Jaare 1796, onder andere, deeze Prysvraag uitgeschreeven:
‘Hoedaenige begrippen hadt de Schryver van den Brief aen de Hebreen aengaende
het Hoogepriesterschap van Jesus, en in hoe verre blykt overeenstemming met die
der overige Schryveren van het N.T.?’ Twee der ingekoomene Antwoorden op deeze
Vraag heeft het Genootschap, het een met Goud, het ander met Zilver, bekroond;
hebbende het eerste tot Schryver JOANNES ANTONI LOTZE, Predikant aen den
Maertensdyk, by Utrecht; het ander, GERRIT HESSELINK, Professor by de Mennoniten
te Amsterdam, zo als hy hier getiteld wordt; waar van straks nader. Voorts ontmoet
men hier nog Bedenkingen over de Geboorte van JEZUS CHRISTUS uit eene Maagd.
Door JOHANNES WIGERI, A.L.M. Phil. Doct. en Predikant in de Beverwyk; en, ABRAHAM,
als een Vader des Huisgezins, ter navolging voorgesteld. Door JOHANNES HENRICUS
REGENBOGEN, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Kerkelyke Geschiedenissen
te Franeker. Beiden met eene Zilveren Medaille bekroond.
Wat de bekroonde Prysverhandelingen aangaat, van dien aart en van zulk eene
inrichtinge is derzelver inhoud, dat eene ontleeding van denzelven, en het
overneemen daar van in ons Maandwerk, eene ruimte zou beslaan, welke de plaats,
die wy aan ons verslag van andere Geschriften moeten inruimen, zou verdringen.
Genoeg zy het, derhalven, in 't algemeen te hebben aangemerkt, dat in beide
Antwoorden blyken van meer dan gemeene Schriftuurkennisse doorstraalen, en de
stellers van beiden, tegen de taak, welke zy op zich genomen hadden, volkomen
zyn opgewassen. Verreweg in uitgebreidheid overtreft de Verhandeling van den
Predikant LOTZE die van den Hoogleeraar HESSELINK. Intusschen, wanneer wy enkel
op de Vraag zelve onze
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opmerking vestigen, en beide Antwoorden daar mede vergelyken, zou, naar ons
inzien, het onzydig oordeel aan dat des Hoogleeraars de voorkeuze moeten geeven.
Immers moet van de meerdere uitgebreidheid des Opstels van den Eerw. LOTZE de
reden niet daar in gezogt worden, dat hy zyn onderwerp naauwkeuriger en meer
verstaanbaar heeft bearbeid; maar omdat hy telkens zyn werk maakt, om het
Godgeleerd Zamenstelzel, welk hy blykbaar heeft aangenomen, immers een
voornaam Leerbegrip van hetzelve, te verdeedigen: ten welken einde hy uit de
Schriften van andersdenkenden menigvuldige en breedvoerige aanhaalingen doet;
't welk zyn Geschrift merkelyk heeft doen uitdyen. Oordeelkundig en ter zaake
dienende dunkt ons daarom des Hoogleeraars aanmerking, daar hy schryft: ‘Gelyk
het Leerstuk van CHRISTUS Hoogepriesterschap geheel Bybelsch is, en bepaaldelyk
in den Brief aan de Hebreërs omstandig ontvouwd wordt; moet zig het onderzoek,
overeenkomstig de uitgedrukte bedoeling des Vraagstuks, ook eeniglyk bepaalen
tot den inhoud diens Briefs, zonder daaromtrend, by wyze van gevolgtrekkingen,
andere bepaalingen te maaken, dan met welke wy deeze Leer in gemelden Brief
vinden afgeschetst;’ en daar zyn Hoog Eerw. verder herinnert, ‘dat men van hem
niet te verwagten heeft langwylige redeneeringen, maar eene, zoo veel mogelyk is,
klaare en aaneengeschakelde opgaaf van het doorloopende redensbeleid des H.
Schryvers. Te meer (voegt de Prof. 'er te regt nevens) acht ik my daaraan te moeten
houden, zonder de gevoelens over dit Leerstuk, hier en elders verspreid, die
zomwylen wyd uit één loopen, ter toetze te brengen; daar 'er alleen gevraagd is,
naar de denkbeelden of meening des Schryvers van den Brief aan de Hebreërs
over het Hoogepriesterschap van CHRISTUS.’ Getrouw aan deezen regel, houdt de
Hoogleeraar voet by 't stuk, zonder eenige uitweidingen zich bepaalende tot de
enkele voordragt van de denkbeelden des gewyden Schryvers, of zonder zyne eigen
begrippen voor te draagen of te verdeedigen: eene wyze van doen, welke byval zal
ontmoeten by allen, die niet iet anders zoeken, dan eene voorgestelde Vraag grond
geeft om te verwagten. Intusschen, voor zyne gegeeve-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

580
ne voorkeuze zal het Haagsche Genootschap zyne redenen gehad hebben.
By dit algemeen verslag wegens de Verhandelingen, moeten wy een woord
voegen, raakende den titel, welken de Heer HESSELINK aan het hoofd van zyn
Antwoord voert: Professor by de Mennoniten. Wy hebben eenigen omgang met
leden van het Christlyk Genootschap, by welk de Heer HESSELINK het
Hoogleeraarampt bekleedt. Hier door hebben wy, meer dan eens, vernomen, hoe
afkeerig dezelven zyn van allen menschelyk gezag in het Godsdienstige, en om
zich naar een anderen naam dan dien van den eenigen Leeraar CHRISTUS te laaten
noemen. Bekend is ons daarenboven, hoe zyn Hoog Eerw., aan het hoofd van zyne
overige Schriften, zich bestendig Professor by de Doopsgezinden noemt: eene
benaaming, indien die van Christenen niet genoeg zy, door welke de gemelde
Gezinte zich liefst kenmerkt. Hier, intusschen, ontmoeten wy, tot onze verwondering,
eene afwyking van het bestendig gebruik. Immers, dagten wy, kan de Hoogleeraar
zich zelven dus niet betiteld hebben. Zou dan het Haagsche Gonootschap,
willekeurig, zich deeze verandering veroorlofd hebben? Van lieden, die weeten, dat
niemant, in het godsdienstige, eene benaaming, welke hy afkeurt, mag opgedrongen
worden, konden wy zulks niet verwagten: te meer, daar zy zelven, niet naar eenen
Hoofdstigter van hunne Gezinte, zich Kalvinisten, maar bestendig Hervormden of
Gereformeerden laaten noemen. In deeze onzekerheid wierden wy in ons
vermoeden, hoe ongaarne ook opgevat, aangaande eene willekeurige verandering
van titel door het Haagsche Genootschap, bevestigd door den volgenden Brief van
den Heere HESSELINK, aan welken wy gemeend hebben, eene plaats niet te mogen
weigeren.
Aan de Schryvers van de Vaderlandsche Letteroefeningen.
Geachte Medeburgers!
Wanneer het Deel van 1798 der Verhandelingen van het Haagsch Genootschap
ter Verdeediging van den Christelyken Godsdienst ter uwer Recensie komt; zult Gy
daarin
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vinden eene Verhandeling over het Hoogepriesterschap van Christus, door my
opgesteld; waaromtrend ik meen de vryheid te moeten neemen, U, en daardoor
ook het Publiek, het volgende onder het oog te brengen. Het betreft den Titel, welke
achter mynen naam gevoegd is, Professor by de Mennonieten te Amsterdam. Ik
meen omtrend Titels zo onverschillig te zyn, als men omtrend dergelyke zaaken
zyn moet, wanneer dezelve ons door anderen gegeeven worden; niet echter,
wanneer men ze zigzelven geeft. Het daarop lettend gedeelte van het leezend
Publiek moet het bevreemden (gelyk my reeds uit voorbeelden gebleeken is), dat
ik, juist by gemeld Genootschap, verkoozen heb, my Professor by te Mennonieten
te noemen, daar ik by andere door my uitgegeeven stukken, waar zulks pas gaf,
bestendig schreef, Hoogleeraar by de Doopsgezinden, volgende hierin het voorbeeld
van bykans alle die Leeraaren onzer Gezinte, welke in zaaken van Geloof het gezag
van feilbaare menschen verwerpen. Verkoos een ander my, of ons Godsdienstig
Genootschap, aldus te benoemen, de zaak was van te luttel belangs 'er eenige
aanmerking op te maaken. Doch dat ik zelve (waarvoor toch elk het moet houden)
in dit geval zulks zou verkiezen, kan eenig opzien baaren, en tot ongegronde
opvattingen aanleiding geeven; tot wegneeming van welke ik hiermede, door middel
van uw geacht Maandwerk, bekend maake, dat ik by mynen naam ook den gewoonen
Titel in het gecacheteerd billet aan het Genootschap heb opgegeeven. Het
Genootschap moet zekerlyk reden gehad hebben, dien niet te volgen, en hier van
het gewoone gebruik af te gaan.
Indien Gy deezen in uw verslag eene plaats gelieft te gunnen, zult Gy verpligten

Amsterdam,
17 Nov. 1800.
Uw' bestendigen Leezer
G. HESSELINK.
Hoewel de zaak op zich zelve van geen groot belang is; niet onopgemerkt kunnen
wy, egter, voorbygaan, dat Bestuurders van het Genootschap niet slegts den titel
van den Heere HESSELINK verbasterd, maar ook verminkt schynen te hebben. 't Is
toch wel meer dan waarschynelyk, dat zyn Hoog Eerw. zynen gewoonen titel van
A.L.M. & Phil. Doct., gelyk in 't slot van den Brief te kennen gegeeven wordt, aan
het Genootschap zal hebben opgegeeven. Wat toch mag de reden zyn van deeze
willekeurige weglaating? Is het, omdat
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zy op het Doopsgezind Genootschap eenigzins laag nederzien? Dit verdient het
inderdaad niet; gelyk, onder andere, blykt uit de menigte schoone Verhandelingen,
door Leeraars uit hun midden opgesteld.

Briefwisseling over de Godheid van den Heiligen Geest, gehouden
tusschen den hoog gel. Heer J. Heringa, Eliza's Zoon, Prof. in de
Uitlegkunde van het N.T. te Utrecht, en den wel Eerwaardigen
Heere C. van Herwerden, Euangeliedienaar in de Gemeente te
Amerongen. Alom te bekomen. In gr. 8vo. 22 bl.
Deeze Brieven, niet door derzelver Schryveren uitgegeeven, noch zelfs door hun
voor het algemeen, maar enkel voor elkander geschikt, zyn ongelukkig verspreid
geworden, waarschynelyk van de zyde van VAN HERWERDEN, die in eenen van
dezelven schryft, dat hy ze anderen te leezen gaf: daardoor zyn 'er veele afschriften
van ontstaan, die, gelyk dat niet anders weezen kon, al langer hoe bedorvener
werden; en dit bewoog den onbekenden Uitgeever, zo als hy in een klein Voorbericht
zegt, om dezelve hier echt ter beoordeeling der Lezeren door den druk gemeen te
maaken.
De inhoud deezer Brieven gaat, volgens den Tytel, over de Godheid van den H.
Geest. Hier uit zou men ligt kunnen opmaakan, dat ze twistschriften waren over de
waarheid van dit leerstuk; doch dan bedriegt men zich: HERINGA spreekt dit niet
tegen; VAN HERWERDEN bewyst het niet. - Deeze Brieven betreffen eigenlyk een
gesprek, tusschen HERINGA en VAN HERWERDEN gehouden, over de wyze, waarop
men waarheidlievende Christenen behandelen moet, die gemoedelyke bedenkingen
tegen het leerstuk der Drieéénheid hebben; in welk gesprek HERINGA, volgens de
opgaaf van VAN HERWERDEN, zou gezegd hebben, Gy kunt wel zalig worden, al
geloofdet Gy niet, dat de Heilige Geest God is, en hem tevens naar bewyzen uit
den Bybel voor de waarheid van dit leerstuk zou hebben gevraagd, en vermaand
om waarheidlievend dezelve in verband na te leezen.
Wy kunnen, gelyk van zelfs spreekt, alle byzonderheden, in deeze Brieven
voorkomende, niet opgeeven; alleen zullen wy 'er dit van zeggen: VAN HERWER-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

583
DEN verklaart, dat hy zich het geheele gesprek (vóór 8 maanden gehouden) volkomen

herinnert, (omdat het diepe indruksels op hem gemaakt, en hy hetzelve, kort daarna,
meermaalen aan anderen hadt verhaald) hetzelve in zyn geheel, zo als het zou
voorgevallen zyn, opgeeft, en genegen is om de juistheid zyner opgave met eede
te bevestigen. - HERINGA, integendeel, schryft: ‘Ik herhaale, het is my onmogelyk,
na agt maanden en langer, my volkomen te herinneren, wat 'er al gesproken is, veel
min de juiste woorden, welke ik gebezigd heb.’ (En hierin willen wy den Hoogleeraar
veel liever gelooven, dan wanneer hy ons het tegendeel verzekerde.) ‘Maar,’ vervolgt
hy, ‘ik weet nog zeer wel eenige hoofdbyzonderheden, en God is myn Getuige, dat
ik my omtrent dezelve wat anders herinnere, dan Gy hebt opgegeeven; te meer
daar ik my zelven van myne gevoelens toch wel bewust ben.’ - Intusschen moet het
den Leezer eenigzins verwonderen, dat HERINGA wel betuigt, het is zo niet gebeurt,
maar volstrekt niets van 't gesprek opgeeft.
Wat zullen wy, die dit gesprek niet hebben aangehoord, nu hier van zeggen? Daar VAN HERWERDEN de juistheid zyner opgave en de getrouwheid van zyn
geheugen verzekert en met eede bevestigen wil, en HERINGA daartegen betuigt het
zich anders te herinneren, en zelfs, als zynde zich zyner gevoelens bewust, God
tot getuige daarvan aanroept, oordeelen wy liefst, dat verkeerde opvatting en
misverstand van des Hoogleeraars gezegden, en menschelyke zwakheid van begrip,
oordeel en geheugen, de eenige oorzaaken zyn van deeze onaangenaame
geschiedenis, welke reeds alom zo veel gerucht gemaakt, en den Hoogleeraar zeker
veel verdriet en verkettering berokkend heeft.
Wy moeten nog een woord spreeken over den toon, waarop deeze Brieven
gestemd zyn, en den geest, die in dezelve heerscht. Hieromtrend zal elk by de
eerste leezing een verbaazend groot onderscheid tusschen de twee Schryveren
ontdekken. By HERWERDEN heerscht een toon, welke zynen yver voor de
Regtzinnigheid kenschetst; dit doet hem gepaste bescheidenheid, en achting voor
zynen Leermeester, geheel uit het oog verliezen. Wy kunnen HERINGA hierin onze
goedkeuring niet weigeren, dat hy, ten einde toe, zo bescheiden, toegeevend en
liefderyk schryft; schoon wy gaarne ge-
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zien hadden, dat zyn geschryf wat meer afdoende geweest ware.
Het smart ons, dat wy dit zelfde van VAN HERWERDEN niet getuigen kunnen, daar
het zo zeer den beschaafden man, nog meer den Christen, en allermeest den
Christen-Leeraar betaamt, vooral als hy over den Godsdienst schryft. Ook kunnen
wy het niet goedkeuren, dat hy zo sterk beweert, dat men zonder het geloof aan de
Goddelykheid des H. Geestes niet zou kunnen zalig worden; en nog minder, dat hy
in de verstandige voorzichtigheid van anderen, die niet met hem hunnen naasten
veroordeelen, reeds kettery zoekt. Wy hebben 'er niet tegen, dat hy de Godheid van
den H. Geest gelooft, en verre zy het van ons, hem hierin te willen tegenspreeken;
maar moet men dan elk, die van ons verschilt, veroordeelen? Onzes bedunkens
voegt het faalbaare menschen zeer slegt, om met de TRENTISCHE KERKVERGADERING
agter elk leerstuk te zetten: al wie dit niet gelooft, zy eene vervloeking! of zelfs met
ATHANASIUS te zeggen: al wie dit niet trouwelyk en vast gelooft, die en zal niet mogen
zalig zyn. Zo iets is nog eer verschoonbaar in Roomschgezinden, die de Sleutelmacht
van 't Koningryk der Hemelen uit Petrus handen waanen overgeërfd te hebben, dan
in Protestanten. Wy houden het voor oneindig beter, en dit raaden wy ook VAN
HERWERDEN ernstig aan, te denken aan PAULUS vraag: wie zyt gy, die eens anderen
huisknecht oordeelt? geen raka te zeggen, en niet te oordeelen om niet geoordeeld
te worden. - Wy voorzien wel, HERWERDEN zal ons te gemoet voeren: ‘Ik veroordeel
HERINGA, of die gelyk hy denken, niet; alleen zeg ik, dat hy de Kerk als een eerlyk
man moet verlaaten, daar hy volgens de Formulieren der Kerk verpligt is
overeenkomstig dezelve te gevoelen en te leeren.’ - Wy kunnen dit niet
tegenspreeken, indien HERINGA alzo gevoelde, als VAN HERWERDEN hem beschuldigt,
doch hetgeen deeze verre is van toe te stemmen; 't geen wy niet kunnen beslissen.
Dit, echter, is een gevolg van die naauwe bepaalingen, die men heeft kunnen
goedvinden op Synoden vast te stellen. Wil men dezelve behouden, dan is elk
Leeraar, die, deeze Formulieren ondertekend hebbende, daaromtrend andere
inzigten krygt, onzes oordeels, verpligt, dergelyk een Kerkgenootschap te verlaaten.
Intusschen ziet
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men uit deeze kleine bydrage tot de Kerkverschillen, hoe veel nadeels dergelyke
naauwe Formulieren veroorzaaken, hoe zy het vrye onderzoek bepaalen, den man
van onderzoek, yverig in het naarspooren der waarheid, zo als zy in Christus is, den
lust moeten beneemen, en hem steeds, niet alleen in geschriften, maar ook in
gesprekken, zelfs met zyne vrienden, angstig en achterhoudend moeten maaken.
Hier zouden wy de beoordeeling deezer Briefwisseling kunnen eindigen, waarin
wy, om het gewigt der zaake, de Persoonen, die ze betreft, en 't gerucht, dat ze
gemaakt heeft, reeds breedvoeriger zyn geweest, dan wy omtrend een stukje van
zo weinige bladz. gewoonlyk zyn; maar wy kunnen niet nalaaten, vooraf nog onzen
hartelyken wensch uit te boezemen, en met allen ernst te vermaanen, dat het toch
by deeze Briefwisseling blyven moge, en dat men de oude geschillen en twisten
niet hervatte, welke in voorige dagen zo veel verwarring en verwoesting hebben
aangericht. Wy vreezen niets zo zeer als dit. Het bekende odium Theologicum odium
Diabolicum (Godgeleerde haat een Duivelsche haat) jaagt ons eene yskoude rilling
op het lyf, als wy denken, dat dit monsterdier weder herleeven, en op de vreedzaame
Kudde van Jesus aanvallen, die uit één jaagen en verwoesten zal. - Laaten zy, die
terstond gewoon zyn steenen op te neemen, toch bedenken, dat de Godgeleerden
door hun onverstandig en haatelyk twisten aan de zaak van het Christendom meer
nadeel hebben toegebragt, dan alle deszelfs listige en geweldige openbaare vyanden.
Laaten zy bedenken, dat men door het schreeuwen, de Kerk is in gevaar, dezelve
juist in 't grootste gevaar brengt. Laaten zy bedenken, dat men, zo doende, 't bekende
gezegde van VOLTAIRE maar al te zeer bevestigt, l'Atheisme ne s'oppose pas aux
crimes; mais le Fanatisme les fait commettre: want Fanatisme, en geen redelyke
Godsdiensten menschen-liefde, is die dolle drift, waardoor men zo ligt in den naam
van den God des vredes, en ter verbreiding van waarheid en gelukzaligheid, den
verwoestenden kreet, te wapen, met eene heilige woede aanheft; en welke gruwelen
dit Fanatisme heeft doen bedryven, leert de Kerkelyke en Wereldlyke geschiedenis
maar al te veel.
De Hoogl. HERINGA houde het ons ten goede, dat
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wy hem raaden, om van zynen kant aan deeze zaak toch niets meer te doen: de
antwoorden van VAN HERWERDEN moeten hem genoegzaam hebben geleerd, of
liever bevestigd, in 't geen hy buiten dien, uit de Kerkelyke en Letterkundige
geschiedenis, wel zal geweeten hebben; dat men, in zulke zaaken, zelfs door de
verstandigste en bedaardste redenen, weinig winnen kan. - Wy besluiten met de
uitspraak van den Verlosser: Zalig zyn de vreedzaamen: want zy zullen Gods
kinderen genaamd worden.

Nieuwe Jaars- gift. Jezus, de waare Zondaarsvriend, tot opwekking
van alle Zondaaren voor oogen gesteld. Luc. XV:1-7. Nagevolgd
uit het Hoogduitsch. Met een Voorbericht uitgegeeven, door
Jacobus Willemsen, S.S. Theol. Prof. en Predikant in zyne Geboorte
Stad Middelburg; Lid van het Zeeuwsche Genootschap te Vlissinge,
en van het Haagsche: Kunstliefde spaart geen vlyt. Derde Druk.
In gr. 8vo. 47 bl.
Dit Dichtstuk bevat 68 coupletten, die alle nagenoeg met dezen regel: Ja, Jezus
neemt de Zondaars aan, beginnen en eindigen. De Dichter zelve is niet bekend.
Het kwam in 1752 te Augsburg in het licht. De Wel Eerw. J.W. PARIS, in leven
Predikant te Hulst, bragt het in 't Hollandsch over; en wylen Prof. WILLEMSEN gaf het,
in 1778 reeds voor de tweedemaal, met ene Voorreden, die allezins blyken draagt
van 's mans hartelyke en algemeen erkende Godsvrucht, ter drukpers. Op nieuw
wordt het nu uitgegeven, en, op verzoek, door ons aangekondigd. Wy willen een
couplet afschryven, met de daar onder aangehaalde schriftuurplaatsen ter
bevestiging; zo kan ieder Lezer zelve oordelen, of deze stichtelyke rymen ook nog
iets tot zyne lering en stichting kunnen bydragen. Bl. 27 slaan wy daar juist op:
Ja, Jezus neemt de Zondaars aan.
Dit wil Hy, dat men vry verklaare.
Maar die het in den wind wil slaan,
Heeft niets aan deeze blyde maare.
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Wat helpt het, dat de Zaligheid
In Jezus Bloed is toebereid?
Dit troostwoord zal veel minder schynen,
Wanneer men Jezus niet durft mynen.
Zeg dan, ô Ziel, hoe zwaar belaên;
Ook my, ja my neemt Jezus aan.

Joh. I:11. Joh. VIII:4. 2 Cor. IV:3. Gal. II:20. Hoogl. VI:3.

Gods Openbaring aan den Mensch. Een Vraagboekje tot
onderwyzing in de Christelyke Leer. Te Amsteldam, by C. Covens,
1798. In 8vo. 91 bl.
Dit Vraagboekje is nu eerst tot onze kennis gekomen. Het is geenzins van den
gewoonen stempel, en verdient, zoo wegens het plan, dat daarin gevolgd is, als uit
hoofde van de wyze van bewerking, de byzondere opmerking van hun, die, in 't
geen dusverre voorhanden geweest is, nog geen voldoening vinden.
Dit Vraagboekje is regt Bybelsch, en, boven alle ons bekende onderwysboeken,
geschikt, om het naauw verband tusschen de Godsdienstleer en de Bybelsche
geschiedenis te leeren kennen. Den titel van Gods openbaaring aan den mensch
zou men 'er hebben kunnen aflaaten. Het bevat toch veel, dat wel uit den Bybel
ontleend is, maar niet tot de openbaaring, in den eigenlyken zin, behoort. Men zou
het opschrift dus hebben kunnen maaken: Bybelsche Geschiedenis en
Godsdienstleer. De eerste Afdeeling, die tot opschrift heeft, Gods openbaaring aan
't menschdom van de schepping tot op de komst van Jesus Christus, bevat een
beknopt verslag van de Bybelsche geschiedenis, geduurende dat geheele tydvak,
met 't geen men daarin Goddelyke openbaaring kan noemen. De tweede behelst
de leevensbyzonderheden van den Heere Jesus Christus, van zyne geboorte af,
tot zyne hemelvaart, en daar op volgende heerlykheid. De derde beschryft de leer
van Jesus Christus, 1. over God en zyne voorzienigheid; 2. aangaande den mensch
en zyne ellende; 3. over de verlossing van den mensch uit zyne ellende; 4. over 't
geloof in Jesus, en de bekeering tot God; 5. over de verpligting der Geloovigen, om
naar Jesus voorbeeld te
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leeven; 6. de hulpmiddelen ter bevordering van een vroom leeven. De vierde en
laatste handelt over de vrucht en uitbreiding van Jesus leer door de Apostelen; over
derzelver uitbreiding onder Jooden en Heidenen, over de ophelderingen en
uitbreidingen, waarmede de Apostelen Jesus leer verkondigd hebben, over de
Christelyke Kerk en derzelver uitwendige plegtigheden, en over de verzameling der
Heilige Schriften.
Vraagen en antwoorden zyn doorgaans gepast en duidelyk, de keuze van bewyzen
oordeelkundig, en de geheele wyze van behandeling bevattelyk en overreedend.
Men vindt ook, in dit boekje, veele vraagen zonder antwoorden, om vlyt en
opmerkzaamheid op te wekken, die in de Catechisatie kunnen beäntwoord worden.
Hier en daar had men wel iets kunnen uitlaaten, of meer bekorten. Een verkort
vraagboekje uit dit grootere zou, ten minsten onzes oordeels, voor eerstbeginnenden
groote nuttigheid kunnen hebben. By een tweede uitgave zou ook, zoo in de schikking
der behandelde zaaken, als in de bygebragte bewysplaatzen, nog wel iets te
verbeteren vallen. Dat gedeelte, waarin de zedeleer van Jesus wordt voorgedraagen,
zouden wy dan ook inzonderheid wat vollediger wenschen. - De Schryver behoeft
zich niet te schaamen, om vervolgends zyn naam voor dit Werkje te plaatzen. Het
is gevisiteerd en geäpprobeerd door de Classis van Nymegen; waaruit men mag
besluiten, dat de Schryver in dien omtrek t'huis hoort.

Nieuwe Scheikundige Bibliotheek. 8ste Stuk. Te Amsterdam, by
W. Holtrop, 1800. In gr. 8vo. 83 bl.
Behalven de beoordeelingen en de uittrekzels van eenige andere Chemische
Werken, vindt men, in dit stukje der Nieuwe Scheikundige Bibliotheek, een Extract
uit het zevende Deel van het Kruidmengkundig Journal van TROMMSDORFF, in het
welk verscheiden belangryke stukken voorkomen, waarvan wy tot een proefje zullen
overneemen de waarneemingen van den Apotheker BUCHOLZ, betrekkelyk het zuiver
Wynsteen-zuur. Na de verschillende bereidingen van dit nuttig voortbrengzel te
hebben nagegaan, ontdekte deeze Konstkenner, dat de hoeveelheid des gebruikten
Zwavelzuurs steeds te groot
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en te onzeker was, en dat 'er nog altoos onveranderde Wynsteenzuure Kalkaarde
overbleef, 't geen hy ontdekte door middel van zout- of salpeterzuure Zwaaraarde,
door welke de ontbinding van zuiver Wynsteenzuur niet troebel wordt. Van deeze
stoffe liet hy zo lang indruipen tot dat 'er geen nederslag meer volgde, waaruit hy
kon berekenen hoe veel zwavelzuur te veel was genomen. Alle zyne proeven te
zamen genomen overtuigden hem, dat, tot verzadiging van zes ponden
Wynsteenkrystallen, zes-en-twintig oncen zeer zuiver kryt vereischt worden, en dus
veel minder dan doorgaans gebruikt wordt. Uit deeze loog bekwam BUCHOLZ
doorgaans drie ponden en zes oncen droogen Tartarus Tartarisatus, terwyl de
overgebleevene wel afgewasschene en gedroogde Wynsteen Selenit vier ponden
en drie of vier oncen woog. Voor ieder pond van deezen Wynsteen Selenit gebruikte
hy zeven drachmen en vyftig greinen zuiver zwavelzuur, met deeze uitkomst, dat
de zes gebezigde ponden Wynsteen-krystallen steeds vyf- of zesen-dertig oncen
zuiver Wynsteenzuur leverden.
Byna de helft van dit stukje der Scheikundige Bibliotheek wordt beslagen door
eene Verhandeling over de toepassing der Pneumatische Scheikunde op de
Geneeskunst, en over de geneeskundige kragten der geoxygeneerde
zelfstandigheden, voorgeleezen in de Ecole de Medicine te Parys door FOURCROY,
medegedeeld door H.H. Med. Doct. te Amsterdam. Deeze zeer uitvoerige en
uitmuntend gestelde Verhandeling is leezenswaardig, dewyl zy alles by elkander
byeenverzamelt, 't geen wy met eene meerdere of mindere zekerheid aangaande
deeze stoffe weeten. De geleerde Schryver stelt veel vertrouwen op de
geneeskundige kragten, zyns erachtens, in verscheidene Geoxygeneerde, of het
Oxygene wegneemende, lichaamen te vinden; doch raadt teffens om niet te verre
te gaan, en geen oud gebouw af te breeken, eer men genoegzaame materialen tot
een nieuw verzameld hebbe, waarvan het, zyns bedunkens, nog verre af is.
‘Naauwelyks,’ zegt hy, ‘kent men eenige verschynzelen van zekere verrichtingen
van de dierlyke huishouding; naauwelyks heeft men eenige gelukkige toepassingen
gemaakt van de nieuwe Pneumatische ontdekkingen, en reeds wil men 'er algemeene
gevolgtrekkingen, over de natuur en de oorzaak der ziekten, uit haalen; naauwelyks
heeft men de scheiding van eenige der voornaamste
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vochten in den gezonden staat ontworpen, en men wil de ziekten reeds rangschikken,
volgens de scheikundige veranderingen der vloeistoffe, en eene humorale
rangschikking der ziekten voortbrengen. Men stelt voor, de ziekten te verdeden,
volgens de overmaat of gebrek van hydrogène, azote, oxygène of carbone, terwyl
men nog in geene enkele dierlyke stof, byzonderlyk beschouwd, de evenredigheid
der zamenstellende beginzels gevonden heeft. Men verwart reeds, 't geen zyn kan,
niet het geene is; men geeft eenvoudige waarneemingen, als zodanig alleen door
hunne ontdekkers aangeboden, op, als beweezen waarheden. Men zou byna zeggen,
dat deeze vernuften zo driftig, om theorien te scheppen, zo algemeen en vlytig als
de denkbeelden, die hun bezig houden, door eene te voorbaarige toepassing en
onderstellige uitkomsten, willen schaden aan eene Weetenschap, welke zy niet
genoeg beoeffend hebben, om 'er een voorzichtig schroomvallig gebruik van te
maaken.’

Beschryving van eene langzaam voortgaande Arbeid, en daarop
gevolgde Verlossing van eene zeer wanschapen Vrucht. Met vier
Afbeeldingen van dezelve. Door N. Grootendorst, Heel- en
Vroedmeester te Gouda, Lid van 't Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen. Te Utrecht, by G.T. van Paddenburg
en Zoon, 1800. In gr. 8vo. 28 bl.
De in dit stukje beschreeven Misgeboorte behoort tot die, welke doorgaans Acepheli
(hoofdelooze) genoemd worden, omdat in het misvormd bekkeneel weinig spoor
van Herssenen is te vinden. Behalven het gebrekkig maakzel van het hoofd, waren
ook de heupen, die doorgaans by zodanige voorwerpen ongeschonden zyn,
benevens het geheel gestel der benedenste ledematen, geweldig mismaakt. De
twee eerste der bygevoegde Afbeeldingen schilderen het Wanschepzel, zo als het
ter waereld kwam, van vooren en van achteren, terwyl de twee laatste Plaaten
hetzelve in scelet vertoonen. Voorts bewyst de behandeling van het geval
genoegzaam, dat de Schryver een man van smaak en van bekwaamheid is in zyne
gewigtige konst.
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Biographisch Woordenboek der Nederlanden; bevattende de
Leevensbeschryvingen van voornaame Staatsmannen,
Krygslieden, Geleerden, in allerleye vakken van Weetenschappen,
Digters, Schilders en andere Konstenaaren, enz. enz. Opgemaakt
uit Handschriften, enz. enz., door J.A. de Chalmot. IVde Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 352 bl.
‘Wy zullen de overige Deelen spoedig ter hand neemen,’ was onze belofte in 't slot
(*)
der Beoordeelinge van het IIIde Deel deezes Werks : wy toonen woord te houden
met de plaatzing deezes Artykels. De aanmerking, toen gemaakt, over de
bezwaarlykheid der Beoordeelinge van dusdanig een Woordenboek, geldt algemeen,
en moeten wy overzulks weder denzelfden voet houden.
Het oude en wydstrekkende Geslacht der VAN BORSSELENS, in 't voorig Deel
aangevangen, wordt in het tegenwoordige vervolgd. De twee-en-twintig bladzyden,
daaraan besteed, zouden eigenaartiger by het voorgaande Deel gevoegd hebben.
Op den grond onzer verwagtinge, die wy zoms voldaan, zoms te leur gesteld
vonden, by het doorleezen deezes Werks, ontdekten wy, op de hoogte gekomen
van den naam BOSCH, den naam van PIETER VAN DEN BOSCH, in leeven Leeraar der
Remonstranten te Leyden, niet; een Man, egter, vermeldenswaardig, zo van wegen
zyn Letterarbeid, als uit hoofde van het by uitstek deerlyk lot, hem wedervaaren,
door den tuimelgeest der vervolginge in het Staatkundige, ten jaare 1787.
Hoe veel meer zou 'er te zeggen gevallen hebben van REYNIER LEENDERT BOUWENS!
Misschien oordeelde de Vervaardiger deezes Woordenboeks, door eene korte
aanduiding genoeg gezegd te hebben van het byzonder geval, 't geen aanleiding
gaf tot zyn Werk, getyteld: R.L. BOUWENS aan zyne Committenten. Wy kunnen
toestaan dat dit waarheid is ten opzigte van ons Tydgenooten, die, dit leezende,
ons die geheele Commissie, nevens het daaromtrent gebeurde, voor den

(*)

Zie hier boven, bl. 38r.
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geest herroepen; maar een Werk van deezen aart is voor de Naakomelingschap
geschikt, en dit eene plaats, die eigenaartig zich aanboodt, om van die zonderlinge
gebeurtenis in den Vaderlande te gewaagen, - met eene eenigzins toelichtende
breedvoerigheid te gewaagen. De Naakomelingschap zou de bladzyden, daaraan
besteed, wel willen ontvangen, in stede van zeer breede berigtgeevingen van oude
en overal aan te treffene gebeurtenissen. De Burger DE CHALMOT duide ons deeze
aanmerking ten goede. Zy kan hem vervolgens te stade komen.
Anderzins min bekende Vaderlandsche Mannen bekend te maaken, die in eenig
vak hebben uitgestooken, behoort tot de taak des Vervaardigers van dit
Woordenboek. Zonder het mededeelen van berigten kan hy dezelve niet naar eisch,
noch naar wensch volvoeren. Het is ons daarom aangenaam, nu en dan voorbeelden
aan te treffen uit zulk eenen oorsprong: wy neemen, als door de kortheid voor ons
bestek best voegende, over, 't geen wy vermeld vinden van JOANNES DE BOSCH, in
den Jaare 1713 te Amsterdam gebooren, ‘en schoon niet opzettelyk tot de tekenen schilderkunst opgeleid, liet hy nogthans, van zyne vroegste jeugd af aan, daar
voor zo veel zugts en genegenheid blyken, dat die edele kunst vervolgens ene der
hoofdbezigheden van zyn arbeidzaam leeven is geworden. Kragtig voedzel ter
aankweeking van deeze aangeboorene geneigdheid vondt DE BOSCH, deels in de
keurige verzameling van tekeningen en prentkonst van zynen Vader, deels in de
gemeenzaame verkeering met de beroemdste Konstenaars van zynen tyd; JAN en
MICHIEL VAN HUYZUM, MOUCHERON, den uitmuntenden JACOB DE WIT en anderen. Ongemeen behaagden onzen Konstminnaar de tekeningen van JAN VAN HUYZUM,
en hy drong zo diep in den geest diens Schilders door, dat hy enige van VAN HUYZUM'S
voornaamste en uitvoerigste tekeningen zodanig heeft gekopieerd, dat konstkundigen
dikmaals moeite hebben, om de kopiën van de origineelen te onderscheiden.
Daarenboven zyn de eigen inventien van DE BOSCH, van Arkadise landschappen,
insgelyks in den trant van denzelfden JAN VAN HUYZUM, of wel in dien van MOUCHERON
samengesteld. Meer hieldt DE BOSCH zig bezig met tekenen, dan
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met schilderen met olieverf; als zynde dit laatste te omslagtig voor iemand, die niet
als een kostwinning, maar slegts tot zyn vermaak en uitspanning, de konst
behandelde. De voornaamste proeve van zyne bekwaamheid, in 't schilderen met
olieverf, is eene kamer met Arkadise Landschappen beschilderd, in het huis, weleer
in eigendom bewoond door zynen geleerden Vriend PIETER FONTEIN, in leeven
Leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam, staande op de Heeregragt. Voor 't
overige was JOANNES DE BOSCH een eerlyk, welmeenend, openhartig en by
uitsteekenheid Godvrugtig Man. Hy overleedt ongehuwd den 31 Jan. 1785, in den
ouderdom van bykans 72 jaaren, 's Mans nagelaatene Tekeningen worden onder
het konstlievend Geslacht bewaard.’
Zommige Geslachten leveren een aantal Mannen op, die een aanmerkelyk
gedeelte van elk Deel deezes Woordenboeks vullen; zo loopt dat der BREDERODES
van bl. 232 tot 276.
Min algemeen bekenden voert DE CHALMOT in dit Woordenboek in; zodanig is
JACOB BROCARD. Kortlyk neemen wy het volgende daarvan over,
zonderlingheidshalve. ‘Hy was een Openbaaringschryver en goedhartig Dweeper
van de XVI Eeuw, een Venetiaan van geboorte. Hy verliet zyn Vaderland, kwam in
Holland, omhelsde daar het Protestanse geloof, wierd een yverig tegenstander van
het Pausdom, en gaf verscheide boeken in 't licht, in welke hy beweerde, dat de
byzondere gebeurtenissen, in de XVI Eeuw voorgevallen, door de Propheeten waren
voorspeld. Na de Godspraken der Schriftuur, in gevolge zyne herssenschimmige
denkbeelden, op reeds gebeurde zaaken toegepast te hebben, ging hy een grooten
stap verder, en nam de vryheid, om die aan toekomende gebeurtenissen toe te
wyden, en voorzeide, uit kragte van deeze en geene Schriftuurtexten, dat dit of dat
aan den Prins VAN ORANJE, FLIPS DEN II, Koningin ELIZABETH, aan den Keizer, enz.
zou gebeuren. De Kerken der Vereenigde Nederlanden vreesden niet zonder reden,
beschuldigd te zullen worden, dat zy die droomeryen goedkeurden, indien zy
hieromtrent een diep stilzwygen in acht namen: om zulks dan voor te komen,
veroirdeelde het Synode Nationaal van
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Middelburg in 1581 deeze wyze van de H. Schrift te verklaaren, en gaf last aan
LAMBERT DANEAU, Hoogleeraar in de Theologie te Leyden, en aan MARTIN LYDIUS,
Predikant te Amsterdam, om BROCARD op eene ernstige wyze over zyne droomeryen
te onderhouden, en het ongerymde daar van voor te stellen: men verzekert, dat
deeze, onbekwaam om de zwaarigheden op te lossen, welke men tegen zyn
leerstelzel aanvoerde, de belofte deedt om voortaan van die zogenaamde Prophetien
af te zien. - Intusschen hadt deeze Dweeper zekeren Franschen Edelman, die yverig
Protestantsch was, JACOB SEGUR-PARDAILLAN genaamd, zodanig weeten in te neemen
en zyn verstand te beguichelen, dat hy het middel vondt, om hem door een aantal
Schriftuurtexten, die hy naar zyne denkbeelden verklaarde, te doen gelooven, dat
men welhaast een Vorst van hunne belydenisse zou zien opdaagen, die den
Pauslyken Zetel zou omver werpen, en het hoofd der christlyke vereeniging zou
zyn. PARDAILLAN was een yverig Dienaar van HENDRIK DEN IV, toen ter tyd Koning
van Navarre; hy dagt dat die Koning door den Hemel voorbeschikt was tot zulk een
roemwaardig doeleinde, en ten eenemaalen vervuld met die hoop, stelde hy aan
denzelven voor, om een gezandschap aan de Protestantsche Vorsten te zenden,
en boodt zichzelven tot dien persoon aan. Doordien zyn voorstel niets behelsde dat
tegen de middelen streedt, welke men te dier tyd tot begunstiging van zyne party
dagt te moeten omhelzen, wierd dat aanvaard, en hy in 1583 als Gezant aan die
Vorsten gezonden. Men spotte niet weinig met hem, toen men de waare dryfveer
ontdekte, die hem in beweeging hadt gebragt, en hem aangespoord om de onkosten
te draagen van het drukken der Boeken van zyn Propheet.’
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Reis door Duitschland, Zwitzerland, Italie en Sicilie, van Fredrik
Leopold, Graave van Stolberg. Uit het Hoogduitsch. IIde Deel. Met
diaaten. Te Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 479 bl.
(*)

Genoeg hebben wy, by de aankundiging des Eersten Deels , zo van den Schryver
als van den Vertaaler, en het algemeene dit Werk betreffende, gezegd, om
onmiddelyk over te gaan ter aanwyzinge van 't geen de Leezer in dit Tweede Deel
zal aantreffen.
Uit Milaan den 15 Nov. 1791 is de eerste Brief deezes Deels, de XXXVII des
Werks, gedagtekend. Noodig is het, die tyd-aanwyzing te vermelden; dewyl de
Graaf, blykens dezelve, de Reis deedt vóór de groote Veranderingen, door de
Fransche wapenen zints in Italie, althans wat de Kunststukken betreft, te wege
gebragt. De keurige Vertaaler geeft, aan den voet der bladzyde, ons ten dien opzigte,
by gelegenheid van een Schilderstuk van TITIAAN, in de Kerk Santa Maria della
Grazie, te kennen: ‘Het zal vermoedelyk veelen der Nederduitsche Leezers niet
onverschillig zyn, te weeten, welke Kunstgewrochten en Zeldzaamheden, door
onzen Reiziger meer of min uitvoerig beschreeven, onlangs uit Italie naar Frankryk
zyn overgebragt. Hiertoe in staat gesteld door een onzer verdienstlyke Landgenooten
in Zending te Parys, zal ik zo veel mogelyk aan deeze weetgierigheid trachten te
voldoen. Hoe veel 'er ook op de byzonderheden dier overvoering en plaatzing zy
aan te merken, is het toch zeker, dat onze Kunstminnaars zich hierdoor in de
mogelykheid bevinden, om met merkelyk geringer opofferingen van tyd en kosten,
dan eertyds, veelen dier waereld-beroemde stukken zelf te kunnen bezigtigen.’
Naar de doorgaande schryfwyze des Graafs, geeft hy, wegens elke Stad van
aangelegenheid, in 't geheel beloop zyner Reize, eerst de oude, en vervolgens de
laatere en tegenwoordige gesteltenis op; dit geschiedt dus ook ten opzigte van
Milaan, en betreft alle Steden, welke wy vervolgens ontmoeten, en met hem reizende

(*)

Zie hier boven, bl. 74.
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intreeden. Te Milaan van de galleryen spreekende, welke men daar by veele
gebouwen aantreft, geeft de Reiziger ons een verslag van de zeldzaame wyze dier
Stadbewooneren, en der Italiaanen, om winter- en zomer-verlustigingen te scheppen,
‘Deeze galleryen, welke men hier by veele gebouwen aantreft, maaken niet alleen
een fraaije vertooning, maar zyn ook in den zomer, uit hoofde van de schaduw,
welke zy verschaffen, zeer aangenaam. Men kan niet nalaaten zich te verwonderen
over zo veele schaduwryke plaatzen in de Steden, door eene kostbaare bouwkunst
aangelegd, daar de Italiaanen by hun buitenplaatzen zich zo weinig om de
verkwikkende schaduw van het geboomte bekommeren. Dit tegenzeggelyke laat
zich alleen verklaaren uit hun zonderlinge gewoonte om het warme zomersaisoen
in de Steden door te brengen. Op het einde van den herfst betrekken zy hun
landverblyven, meer uit gewoonte dan om de natuur te genieten, en keeren
doorgaans in de maand December weder Stadwaards. De winter, die in dit land
eene paradyzige lente is, en de zomer, wiens blaakenden gloed zy in het lommer
van digte prieelen en aan den oever van koele beeken, indien het hun gelustte,
konden ontwyken, worden van hen in de sombere Steden doorgebragt. Dan roept
men allerlei gemaakt tydverdryf te hulp, om de plaats van zachte en edelaartige
natuurgeneugten te vervangen; doch achter de kakelbonte rei van kunstige
vermaaken hinkt de kreupele verveeling, en waar deeze te gelyk met die vermaaken
binnensluipt, is het gedaan met alle waare geneugten, ook die des huislyken leevens,
welke welhaast door dwaasheid en ondeugd, met haaren ganschen nasleep van
elenden, worden verdrongen.’
Lodi en Piacensa in het doorreizen beschreeven hebbende, is voorts de XXXVIII
Brief aan Parma besteed; gelyk de XXXIX en XL, naa eene vermelding in het
voorbygaan van Reggio en Modena, aan Bologne, waar de Schilderschool des
Reizigers aandagt boeit, en hem doet schryven: ‘Ik bevind my geduurig in
Hesperische Kunsttuinen, waarvan RAFAëL, CORREGGIO, TITIAAN, de CARRACCIOS,
GUIDO, MICHEL ANGELO en zo veele andere groote mannen, de planters en aanleggers
waren. Beschouw, bid ik u, myne drooge schetzen als bloemen, wel in het paradys
geplukt, doch tevens als bloemen,
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die, van den stengel afgescheurd, in myne handen verwelken.’
De XLI en XLII Brief schetzen ons Florence. Ten aanziene der daar voorhanden
zynde Schilderstukken drukt hy zich dus uit: ‘Ik moet u belyden, dat de beroemde
gallery alhier niet aan myne verwachting heeft voldaan. Het is wel waar, dat men
hier schilderyen van de grootste meesters aantreft; doch het zyn juist niet hun
meesterstukken, en de overige zyn uit de Florentynsche school, waar van de manier
droog en mat moet voorkomen aan ieder, die met de kragtige en levendige manier
van uitdrukking der Bologneesche Schilders, vooräl van de drie CARACCI, GUIDO RENI
en GUERCINO, gemeenzaam is geworden. Des te ryker is daarentegen deeze
gaandery in standbeelden, waar van zy de meesterstukken der hooge oudheid
bezit.’ Deeze worden met een kunstkeurig oog beschouwd, en kort maar kragtig
beschreeven.
De oude en beroemde Stad Pisa, met den ongemeen zagten hemel, onder welken
dezelve ligt, bezogt onze Reiziger, schoon hy eenen omweg moest neemen; den
XLIII Brief leezende, zullen wy gaarne met hem die zagte lugt als inademen, die
planten zien groeijen, en, schoon in Wintermaand, de Meimaand beschouwen. Ten
aanziene van den vermaarden Toren, welke aan de eene zyde vyftien voeten over
hangt, schryft STOLBERG, dat dezelve ‘van een fraaijen styl is; hy staat aan den Dom,
waar van hy ook het klokkenspel en uurwerk bevat. Men verhaalt, dat hy van een
Duitsch' bouwmeester zou zyn opgericht, even gelyk die van Florence en Assisi,
en wel in de elfde Eeuw. Ten dien tyde bloeide de bouwkunst by de Duitschers. De
Gothische bouwtrant kwam uit Spanje, over Frankryk, na Duitschland. Sommige
vermogende en vrye Steden van ons Vaderland gaven dien een nieuwen vorm.
Eenige Duitsche bouwmeesters en hun discipelen bragten dien na Italië. Niet dan
spade maakten de Italiaanen van de grootsche overblyfzels der oudheid gebruik
om het schoon der kunst te leeren: zy deeden het eindelyk, en wierden weldra de
leermeesters van Europa.’ - De Vertaaler, die meermaalen eene aanmerking aan
den voet des blads plaatst, maakt op den vreemden stand, aan dit gevaarte
gegeeven, deeze, onzes inziens, zeer juiste aanmerking: ‘Men moge deezen Toren,
zo wel als die van Bologne,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

598
als een meesterstuk van bouwkunst beschouwen; het is my altoos voorgekomen,
dat de bedoeling des Kunstenaars in deezen weinig lof verdient. Het denkbeeld van
een gevaarte, dat my ieder oogenblik, door deszelfs val, tracht te verpletteren, kan
ik niet overeenbrengen met dat van het gewrocht eener kunst, wier hoofdbedoeling
altoos zyn moest, aan het geen zy van dien aart sticht, kracht, hecht- en vastheid
te geeven. SOFIA LA ROCHE beschouwde het, myns oordeels, te recht als een blyk
van den kinderachtigen smaak, die het voortbragt.’
Naa in het doorreizen verslag van Siena en Radicofani gegeeven te hebben,
treedt onze Reiziger Rome binnen. De veelvuldige en grootsche voorwerpen, welke
die Wereldstad en derzelver ommestreeken den oogen bieden, en de ontmoetingen
aldaar, geeven stoffe tot een aantal Brieven; de XLIV tot de LIX zyn van daar
geschreeven. Wy kunnen ons niet inlaaten zelfs tot eene hoofdzaaklyke aanstipping
van het Oudheid- en Kunstkundige in dezelve ten toone gespreid. Wy houden ons
verzekerd, de Leezers deezes Werks zullen met ons in de bekooringe komen, die
wy, te onzer voldoeninge, involgden, om de Brieven van daar te herleezen.
Zodanig is onze Reiziger te Rome niet ingenomen met het oude en grootsche, 't
geen hem omringde, of hy deelt ook aanmerkingen van eenen anderen aart mede;
in den L Brief, gedagtekend 11 Jan. 1792, meldt hy: ‘Eergisteren, des morgens
vroeg, sneeuwde het, en vermids het gisteren vry koud was bleef de sneeuw op die
daken liggen, welke niet van de zon bescheenen wierden. Sedert den winter voor
drie jaaren, (1788, 89) die in Duitschland verschriklyk koud en ook in Italie ongemeen
streng was, had men hier geen sneeuw gezien. Echter bleef zy toen vyf dagen
liggen. Verscheide paarden vielen, en braken de beenen, dewyl 'er geen smeeden
waren, die het scherpen verstonden. Tot voorkoming van deeze ongelukken, wierp
men, uit de stallen, mest op de straaten; doch een zuidenwind, die de sneeuw deedt
smelten en de mest ontdooijen, veröirzaakte een ondraaglyken stank.
Geduurende de vyf dagen, dat het bleef vriezen, vermaakten zich de Duitschers
en Engelschen, die in der yl schaatzen hadden laaten vervaardigen, daar op te ry-
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den in den bevroozen vyver der Villa Borghese, tot groote verbaazing der Romeinen,
die het onbegryplyk voorkwam, hoe deeze vreemdelingen, met smalle yzers onder
de voeten, zo veilig konden voortkomen, daar zy niet ongestraft den eenen voet
voor den ander konden verzetten.
Ondertusschen, wat was ook die laatste winter van 1788, 89, in vergelyking van
dien winter, welken Rome in het jaar 270 vóór onze tydrekening ondervondt, toen
de sneeuw veertig dagen agtereen bleef liggen? Het blykt uit eene menigte van
plaatzen, zo uit Dichters als uit Geschiedschryvers, dat, over 't algemeen, in oude
tyden, de luchtstreek in dit gewest niet zo zacht was als tegenwoordig. Ik laat het
den Natuurkundigen over, de oirzaaken daar van te onderzoeken; de zaak zelve is
onbetwistbaar.
Vermids, in alle openbaare huizen deezer Stad, niet dan zeldzaam schoorsteenen,
althans geene kachels gevonden worden, sluit men, zo dra het begint te sneeuwen,
alle leerscholen en gerechtshoven, en opent dezelve niet weder, dan nadat de
sneeuw van de daken verdweenen is. - De koude van gisteren was reeds te streng
voor de Romeinen: ondertusschen hebben 'er de bloemen in de tuinen niets van
geleden. In het gras bloeijen niet alleen zodanigen, welke voorboden, maar ook
zodanigen, welke by ons kinderen der Lente zyn.’
Een uitstap op het land geeft eene aangenaame afwisseling. Wy tekenen alleen
deezen trek van Menschkunde op. Een Visscher, die den Graaf de Romeinsche
afleiding van het Albaansche Meir aantoonde, verzekerde, dat hier de duivel aan
den oever waarde. ‘Zou die vertelling niet nog een overblyfzel zyn van het oude
bygeloof der Romeinen, die den Albaanschen Berg zo veel wonderdaadigs
toeschreeven? Dit komt my te waarschynlyker voor, daar anders het gemeene volk
hier te lande, hoe leevendig ook van verbeelding, en hoe zeer anders ook met
onnatuurlyke Legenden opgehuld en gevoed, echter met de vrees voor spooken
en booze geesten geheel onbekend is. Hunne leevendige verbeelding aast liever
op vrolyke dan akelige voorwerpen. Misschien hebben zy dit aan de schoone natuur,
die hen omringt, aan de helderheid van hunnen hemel en de zuiverheid van hun
lichte lucht te danken; misschien
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ook wel, voor een gedeelte, aan hun edele en vrolyke bouwkunst. Onze Gothische
Kerken, met haare kruisgangen en grafsteden, moeten den geest wel met naare
denkbeelden vervullen; niet minder ook onze langduurende morgen- en
avondschemeringen. Hoe meer wy het Noorden naderen, des te meer vinden wy
ook, dat zich de menschen met geesten en spooken ophouden.’
Den laatsten Brief uit Rome, den LIX, sluit de Reiziger met twee aanmerkingen,
waarvan de eene de uitleggers der oude kunststukken, de andere die gewrochten
zelve betreft; de laatste neemen wy over. ‘Met betrekking tot de kunstwerken, is het
zeker, dat in de meeste tronien der oude standbeelden, zo wel van Goden als
menschen, zo wel van vrouwen als mannen, zeker karakter van hardheid, gebrek
aan deelneeming, en, zou men schier zeggen, eene donkere droefgeestigheid
doorstraalt, die zeer na aan gemelykheid en toorn grenst. Zo ik my niet bedrieg had
het denkbeeld der verganglykheid, van de lange duurzaamheid des doods, een
sterken invloed op de verbeelding van den Heidenschen Kunstenaar, werkte die
invloed op verschillende wyzen, naar maate zyn eigen karakter daar toe overhelde,
of daar aan weerstand boodt, werkte uit het hart, door hand en bytel, op den steen.
Ik beroep my gerustlyk op de ondervinding van alle onpartydigen, die de
kunstgewrochten der Ouden ook slechts uit plaaten en aftekeningen kennen. Op
aller gelaatstrekken, zelfs der jeugdige godheden, zweeft, als een duistere wolk,
het denkbeeld des doods.’
Van Rome na Napels reizende, een weg, die met besteld ryspan in vyf- en - twintig
uuren wordt afgelegd, besteedde onze Reiziger daartoe vyf dagen, welke hy
welbesteedde dagen noemt, waarvan hy niet éénen een uur korter zou gewenscht
hebben. Zyne waarneemingen over de Pontynsche Moerassen, en over veel
oudheidkundigs hem op dien weg ontmoet, deelt hy mede in den LX Brieve.
De volgende drie Brieven van dit Deel loopen over die Stad. Van de Lazaroni,
wier getal te Napels op veertigduizend geschat wordt, een breedspraakig verslag
geevende, schryft hy onder andere van deezen volkshoop: ‘Zy beminnen den
tegenwoordigen Koning, en ik hou my verzekerd, dat hy, in gevalle van nood, op
hunnen arm zou kunnen rekenen; doch hy heeft
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deswegen wel niet te zorgen.’ - Zeer gepast is de aanmerking des Vertaalers: ‘Ook
in dit geval hebben wy gezien, hoe onze Schryver heeft misgerekend: al weder een
bewys, hoe weinig men, by groote Staatsomwentelingen, wegens het toekomend
gedrag des Volks, uit deszelfs vermeenden geest, met eenige zekerheid, kan
voorspellen.’ - Hoe zeer de Lazaroni, ten tyde deezer Reize, in February 1792, tegen
de Fransche Vryheidsbeginzelen waren, blykt uit een hier opgegeeven voorval.
Wy moeten, daar ons bestek geen meer opgaven van zeer meldenswaardige en
schoon beschreevene byzonderheden, het Koningryk Napels betreffende, duldt,
ons vergenoegen met nog dit weinige op te tekenen: ‘De hemel is te Napels zacht
donker blaauw; maan en sterren, dunkt my, lichten hier met een helderer glans. De
gansche Natuur verbindt hier de minnelykste vriendlykheid met de verhevenste
grootte. De Grieken, die keurige kenners en gevoelers van het schoone, vestigden
al vroeg hunne wooningen aan de zeestranden van het zuidelyk Italië. Eenige
eeuwen laater waaiden de poëtische verdichtzelen, wegens de wonderen deezer
gewesten, naar oud Griekenland over. Zelfs de ernstige naspoorende ARISTOTELES
spreekt nog als van eene nieuwe waereld, wanneer hy gewag maakt van dit
beminnelyk land, dat, wegens zyn natuurlyke bevalligheden en dichterlyke
afbeeldingen, door de bewoonders van het oude Griekenland geduurende eenen
langen tyd beschouwd wierd als een ander Peru, gelyk men zich hetzelve als een
luilekkerland, in de zestiende Eeuw, plagt voor te stellen.’

Weekblad voor den zoo genaamden Gemeenen Man, uitgegeeven
door het Departement Stad en Lande, behoorende tot de
Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen. II en IIIde Deel. Te
Groningen, by W. Zuidema. 1798 en 1799. In gr. 8vo.
(*)

Hetgeen wy in den aanvang des laatstverlopen jaars zeiden van het Eerste Deel
deezes allernuttigsten Weekblads zouden wy met volle ruimte kunnen herhaalen,
indien wy de moeite wilden neemen van het reeds geschrevene nog-

(*)

Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1799. 1ste St. bl. 37.
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maals af te schryven. Maar liever dan het papier dus nutloos te bekladden, verkiezen
wy den Leezer te wyzen na de plaats, welke wy zo even aan den voet der bladzyde
hebben aangehaald. Het zal hem, vertrouwen wy, aangenaamer zyn, indien hy
zelve dit Weekblad niet aanhoudt, een en ander staaltjen uit hetzelve in ons
Maandwerk te leezen. Misschien kan dit nog iets toebrengen om hem den aftrek
daar van te doen bevorderen, het zy door het in zyn eigen huisgezin in te voeren,
het zy door het zynen bekenden onder den zoo genaamden Gemeenen Man aan
te pryzen. Deezen vooral kunnen wy het niet te zeer aanbeveelen, schoon het ook
gantsch niet zonder nuttigheid zy voor zeer veelen uit de zoo genaamde hoogere
Standen.
De geheele zwaarigheid is hier eene keuze te doen uit eene menigte van
leezenswaardige stukken. De meeste zyn te lang om door ons te worden
(*)
overgenomen. In No. 83. bl 659 env. van het Tweede Deel , is het Leevensverhaal
van eenen ongelukkigen Jongeling, die, schoon blyken geevende van eene sterke
neiginge tot de zeevaart, door zyne Ouderen wordt overgehaald om zich by eenen
koopman te laaten plaatzen, na eenigen tyd vervalt tot slecht gezelschap en een
ongeregeld gedrag; om zich uit eene verlegenheid te redden zynen patroon besteelt,
ontdekt en wechgejaagd wordt; met een berooid hoofd als matroos dienst neemt;
te laat zyn wangedrag erkent, en eindelyk in eene schipbreuk het leeven verliest.
De aanmerkingen, welke de Uitgeevers in het volgende blad over dit geval
voordraagen, zullen wy overneemen. Dus luiden zy:
‘Wat zegt gy van die geschiedenis, myne jonge Vrienden! Hebt gy het
levensverhaal van den ongelukkigen Hendrik zonder aandoening kunnen leezen?
en, dat zwaarer weegt, heeft u zyn voorbeeld ook wat geleerd? Deedt Hendrik 'er,
naar uw inzien, wel aan, dat hy op slechte gezelschappen ging - alles by eene
lichtekooi opzette - speelde en dronk - een diefstal beging - zich zoo geheel en al
verliep, en de liefde zyner Ouderen nevens de goedheid van zynen Meester zoo
ondankbaar beloonde? .... neen, dat deedt hy zeker niet. Hy hadt dat kwaad
gezelschap moeten schuwen, dan hadt hy waarschynlyk die andere misdaaden niet
begaan. Gy ziet hier op een nadruklyke wyze, hoeveel 'er aan gelegen zy om zich
voor den eersten misstap te wachten. De eene ondeugd brengt de andere voort.
Hendrik heeft dit ondervonden. Was de goede God, door den diefstal te ontdekken,
niet tusschen beiden gekomen, hy hadt naderhand mogelyk vier, vervolgens zes of
agt Dalers weggenomen, en - eindelyk ontdekt - waarschynlyk aan de galg moeten
sterven.

(*)

De bladzyden van het Eerste Deel loopen door in het Tweede: maar met het Derde begint
eene nieuwe telling.
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Spiegelt u aan het voorbeeld van den armen jongen. Eert uwen Vader en uwe
Moeder, 't zy gy by hen in huis woonen of uw voeten onder eens anderen tafel moet
steeken. Zyt hunne lessen gehoorzaam: en denkt, het is enkel liefde voor mynen
welvaart, waar ze uit voortkomen.
Hebt ge ontmoetingen, in welke gy niet weet hoe u te moeten gedraagen, gaat
dan, eer gy andermaal in die zelfde omstandigheden komt, met uw lieve Ouders of
met andere braave menschen daar over raadpleegen. De goede God zal uwe
openhartigheid met een gelukkig leven vergelden.
Is deeze geschiedenis merkwaardig voor jonge lieden: zy is dit tevens voor u, ô
gy Ouders, Voogden en Opzieners der jeugd! Onze Hendrik heeft het ongetwyfeld
slecht laaten liggen; maar wie zou daartoe wel de eerste aanleiding gegeeven
hebben? Wat dunkt u, hebben de Ouders 'er wel aan gedaan, dat zy volstrekt een'
koopman van den jongen wilden maaken, zonder eenmaal te bedenken waartoe
hy den meesten lust en bekwaamheid hadt?
Van een stuk hout kan men maaken wat men wil, tafels, stoelen en banken: doch
een redelyk mensch is geen stuk hout. De mensch is van natuur hier - of daartoe
bestemd, en meestal geeft de Schepper den Ouderen in de kinderlyke speelen
eenen wenk, om daaruit hunne geschiktheid en bestemming af te leiden. Hadden
Hendriks Ouders hier op gelet en 'er naar gedaan, zy zouden hun' zoon tot den
zeedienst opgebragt hebben, en Hendrik zou veelligt een braaf karel zyn geworden.
Wanneer een kind twee jaaren lang, gelyk Hendrik, tot een of ander beroep geneigd
blyft, mag een Ouder dit niet ongemerkt voorby laaten gaan, zo hy waarlyk het geluk
van zyne kinderen wil bevorderen. Hendrik was met een enkele zeetogt niet bedorven
geweest: mogelyk was hy daar door op andere gedachten gekomen, en dan hadt
hy nog altyd koopman kunnen worden. De zoon van een zeker Heer, by my bekend,
wilde nergens toe deugen en met alle geweld Snyder of Kleermaaker worden. De
verstandige Vader stoorde zich niet aan de praatjes van de menschen, maar liet
zyn' zoon een veertien dagen op de snyders-tafel arbeiden. Spoedig kreeg de jongen
toen een' tegenzin in zyne liefhebbery. Na lang bidden nam de Vader zynen zoon
weêr in huis. De knaap wierdt ter school besteld, paste nu veel beter op dan
voorheen, en staat thans by 't algemeen als een verstandig man te boek.
Was Hendrik by zyne keus gebleeven, wat zou 'er aan verlooren geweest zyn,
zo hy een zeebonk geworden was? De zeedienst is een zo achtingwaardig beroep,
als 'er zyn kan. Zonder Matroofen en Zeeofficieren kan ons Vaderland niet behouden
blyven; en het is aan deezen, dat hetzelve een groot deel van zyn behoud tot nu
toe te danken heeft. De verstan-
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dige acht den man niet om zyn beroep; maar het beroep om den man. Een ryk
Koopman met een slecht hart zal niet geacht worden, omdat hy juist ryk en een
Koopman is: even zo min zal een Zeeman, zo hy anders een eerlyk hart in 't lyf
heeft, veracht worden omdat hy juist een arm matroos is: want het kleed maakt den
man niet. Die tot een Zeeman in de wieg is gelegd, zal nooit een goed Koopman of
Predikant, enz. worden. - Gy hebt wel eens gehoord of geleezen van Michiel
Adriaansz. de Ruiter? Deeze held hadt eerlyke maar armoedige Ouders. Men
bestelde den jongen Michiel op een lynslagers baan; maar hier wou de knaap geheel
niet om lyk. Hy moest naar zee. Het geschiedde. De Ruiter wierdt bootsmansjongen.
Hy paste voorbeeldig op: en wat is het gevolg geweest? ... Deeze zelfde Michiel
Adriaansz. de Ruiter is niet alleen een uitmuntend Mensch, Burger, Kristen,
Echtgenoot en Vader, maar ook de grootste Admiraal ter zee geworden, dien
Nederland immer gehad heeft. Hadden de Ruiters Ouders gelyk die van Hendrik
gehandeld, wie zal zeggen dat die groote man het beter zou gemaakt hebben dan
onze Hendrik?
Alle die hunne kinderen liefhebben en derzelven wezenlyk heil willen zoeken,
mogen dit een en ander wel eens bedenken, en dan vooral eens leezen het boekje,
dat door de Maatschappy Tot nut van 't Algemeen omtrent dit stuk is uitgegeeven,
getyteld: PRYSVERHANDELING OP DE VRAAG: waaraan zullen Ouderen hest kunnen
weeten, tot welke Ambachten of Handwerken hunne Zoonen, volgens hunne
geäartheid (genie), behooren opgeleid te worden?’
Wy hebben te liever deeze zo rechtmaatige aanmerkingen overgenomen, uit
hoofde van de beklaagelyke minachting, waarin de Zeevaart by veelen in ons
Vaderland geraakt is. Aan de Zeevaart toch is Nederland zyne opkomst en bloei
verschuldigd, door deeze zal het zich moeten staande houden, indien het nog
eenigen noemenswaardigen rang onder de Volken der aarde zal blyven bekleeden,
of in het geheel voor een Volk gerekend worden. Het ontbreekt niet aan voorbeelden
van aanzienlyke Geslachten, welker Voorouderen, zelven reeds tot den deftigsten
burgerstand behoorende, als Schippers ter koopvaardy hebben gevaren. En hoe
menig vuldig plagt in vroegeren tyd het getal der Nederlandsche Schippers en
Matroozen te zyn! Hoe veele vreemdelingen heeft men nu, vooral onder de
laatstgemelden, noodig, zelfs in vredestyd tot bemanning der koopvaardyschepen,
terwyl genoegzaam alle Ouders van eenig zogenaamd fatsoen voor niets bykans
meer schrikken, dan dat hunne Zoons de Zeevaart tot hun beroep zouden kiezen.
Voor de Moeders vooral schynt het denkbeeld der gevaaren van het zeeleeven
onverdraagelyk, en daar aan moet maar alles, neiging en ge-
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schiktheid der kinderen, algemeen belang des Vaderlands, byzondere welvaart van
familien, en wat men meer wil, opgeofferd worden! - Doch wy verliezen ons Weekblad
uit het oog.
No. 68 begint eene uitlegging van Vaderlandsche spreekwoorden, welke in No.
92 en 93 vervolgd wordt. De drie eerste, bl. 542, zyn: Zoo vinnig als een kat: zoo
(*)
loos als een kat: en het katje van de baan. De Schryver is van gedachten, dat het
woord kat hier niet het dus genaamde dier bedoele, maar het Volk Katten geheten.
Vinnigheid wil hy in het dier wel erkennen, ‘vermits de katten in het algemeen voor
nydige schepselen worden gehouden.’ Maar loosheid past, zyns oordeels, niet op
een dier, ‘dat weinig of geen overleg heeft.’ In beide punten zyn wy met den Schryver
niet eens. Een hond is meestal, nydiger dan eene kat, en nydigheid is geheel iets
anders dan vinnigheid. Maar de vinnigheid van eene kat vertoont zich duidelyk in
de wyze, waarop zy haare prooi aanvalt en met dezelve omspringt. En wat de
loosheid aanbelangt, leeze men slechts hetgeen BUFFON van de katten zegt, in zyne
Natuurlyke Historie der Dieren. Ten opzichte van het derde spreekwoord belyden
wy onze onkunde, en kunnen dus den oorsprong, hier opgegeven, noch ontkennen,
noch bevestigen.
De historie van Marten en Mietje, No. 79, is duidelyk ontleend, het zy uit
MARMONTEL, ARNAUD, of MERCIER, uit wien weet de Recensent zich niet te herinneren,
dewyl hy geenen deezer Schryveren bezit, maar dat hy ze gelezen heeft, en, zoveel
hy zich kan te binnen brengen, by eenen van deeze drie, is zeker. Hy meent zelfs,
dat zy in een of ander Nederduitsch Tydschrift vertaald is. Na hetgeen de Uitgeevers
van het Weekblad in hun Bericht gezegd, en wy daaruit in het voorige jaar hebben
aangetekend, kan men dit overneemen op zichzelve niet berispen: maar wy zien
geene reden, waarom men de vertelling vermomd, Duitschers in plaatze van
Franschen voor de persoonen genomen, en het tooneel uit Normandye in
Neder-Saxen verplaatst hebbe.
Met ongemeen genoegen lazen wy de aanspraaken van den Burger GRONINGER,
zo als hy zich noemt, in het Volksonderwys te Haarlem, voorkomende in het Tweede
Deel, No. 80 en 98, en in het Derde, No. 137, 138, 145 en 146, gelyk ook de
hoogstnuttige aanmerkingen van verscheidene anderen tegen het onder den
gemeenen Man nog maar al te zeer heerschend bygeloof raakende spookeryen,
waarzeggeryen, almanachs-voorspellingen, enz. en tegen onbezonnen bedryven,
welke, schoon alleen uit brooddronken dartelheid, zonder oogmerk van beschadigen,
voortkomende, maar al te dikwyls heil-

(*)

VAN HEYMINGEN BOSCH.
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looze gevolgen na zich sleepen. Een allerbeklaagelykst voorbeeld leest men daarvan
in het Tweede Deel, bl. 753.
Nog een stukje van den Burger H. WESTER zullen wy, met zoveel verkortinge, als
ons mogelyk is, tot eene proef geeven, en daarmede dit bericht sluiten. Het komt
voor in het Derde Deel, No. 133, en begint met eenen brief van zekeren Evert
Kniezinga aan zynen Vriend Kristiaan Kalmhart. De eerste klaagt daarin over zyne
droefgeestigheid, verdriet, kommer en bange vooruitzichten, verwondert zich over
de bestendige weltevredenheid en vergenoegdheid van zynen Vriend, wiens
omstandigheden anders van de zyne zo grootlyks niet verschillen, en verlangt te
weeten, hoe dezelve het maake om zoo veel meer vreugde in dit leeven te smaaken.
- Na eenige zeer verstandige en gepaste aanmerkingen over het menigvuldige
goede, hetgeen wy van den Alzegenaar genieten, over onze verplichting tot
dankbaarheid en vergenoegdheid, over de schadelyke uitwerksels der
ontevredenheid, antwoordt Kalmhart op de gedaane vraag:
‘Ik heb voor my zelven eenige Regelen ontworpen, die tot bevordering van het
vergenoegen my zeer noodig en nuttig schyren. Deeze stel ik my geduurig ter
beoefening voor: en ik bevind 'er my wel by. Dezelve wil ik nu aan u mededeelen.
1. Vestig uwe aandacht meer op het gene gy hebt, dan op het gene gy mist.
Dat deeze regel vergenoegdheid bevordert, is van zelf klaar: want bepaalt men
zich veel by de voorrechten en weldaaden, die men geduurig geniet, dan verblydt
men 'er zich ligt over; zy leiden ons natuurlyk op tot erkentenis van den milden
Geever, die ons alles ryklyk schenkt om te genieten. In tegendeel, staatoogt men
gestadig op het gene men mist, en ziet men wat men bezit voorby, dan wordt daar
ontevredenheid met ons deel uit gebooren.
2. Vergelyk uwen staat meer by dien van hun, welke minder, dan by dien van
zulken, die boven u bevoorrecht zyn of schynen.
“Deeze tweede regel is een aanhangsel van den eersten, of staat ten minsten
met denzelven in het allernauwste verband. Dus moet hy ook even zeer dienen ter
bevordering van ons vergenoegen.” Dit wordt aangetoond met het voorbeeld van
twee hieromtrent op verschillende wyzen handelende persoonen, hetgeen wy, om
niet te ver uit te weiden, overslaan. De Schryver vervolgt:
3. Beschouw uw lot en omstandigheden veel aan de voordeeligste zyde.
“Deeze regel hangt insgelyks met den voorgaanden nauw samen. De betrachting
van denzelven zal ook niet minder ons genoegen bevorderen.” Wederom een paar
voorbeel-
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den, waarvan wy het eerste, hoe treffende, om reden als boven, voorbygaan: maar
het andere is zulk een staaltjen van dwaaze ontevredenheid, dat wy den lust om
het te plaatzen niet kunnen wederstaan.
Een zeker welbemiddeld Landman had eens, in een vruchtbaar jaar, zoo veel
meer veldvruchten in te zamelen dan gewoonlyk, dat hy byna de helfte meer geld
aan daghuuren voor 't werkvolk uittellen moest dan te vooren. Een zyner bekenden
eens, op een' avond, in zyn huis komende, vond hem heel gemelyk en misnoegd.
En de reden van zyne verdrietlykheid, ontdekte hy ras, was hier in gelegen, dat hy
zoo veel aan arbeidsloon had moeten uittellen!’
Doch ons papier is bykans vol. Wy zullen ons daarom vergenoegen met alleen
de overige regels op te geeven, zonder byvoeging der ophelderingen.
4. Wees geen Bemoeial, noch Albedil. - 5. Wacht u voor buitenspoorige Eerzucht.
- 6. Houd uw lichaam en geest geduurig met nuttige werkzaamheid bezig. - 7. Tracht
altyd naar een goed geweeten, door uwen pligt in alles getrouw waar te neemen. 8. Vestig, in het toekomstige, uwe aandacht niet te veel op het kwaad, dat u mogelyk
overkomen kan. Vertrouw uw lot aan Hem, die 't heelal regeert. - 9. BEÖEFEN STEEDS
DEN GODSDIENST VAN JESUS.
Misschien denken sommigen onzer Leezeren, dat wy by een Weekblad ons ruim
lang genoeg hebben opgehouden. Maar dit Weekblad kan niet te algemeen bekend,
niet te sterk aangeprezen worden. Dit zy onze verdediging; terwyl wy den Schryveren
wenschen, dat hunne loflyke poogingen het bedoelde nut, waartoe zy zo wel
berekend zyn, meer en meer mogen veroorzaaken, en waare Kennis, gepaard met
zuivere Deugd en Godsvrucht, onder den zoo genaamden Gemeenen Man niet
alleen, maar ook onder hoogere standen, uitbreiden.

De jongste dag. Een oorspronglyk Nederduitsch Dichtstuk, door
D. Onderwater. In gr. 8vo. 31 bl.
Was deze taak MY toevertrouwd? Deze vraag geschiedt niet aan ons, maar aan den
Alweetenden; wy behoeven dan ook niet te andwoorden. En, hoewel de Dichter nu
in zyne Voorreden verzoekt, dat men de nog overgeblevene gebreken in dit Dichtstuk
niet goedgunstig over het hoofd zie, en zegt zich gelukkig te zullen rekenen, zo men
hem voor de vierschaar des verstands, der kunde, rede en smaak, ene gepaste
critique waardig keure, zo kunnen wy toch van ons niet verkrygen, zyn stuk te
onderwerpen aan enen gestrengen toets; omdat wy geloven, dat 'er van dezen
jongen Dichter, wanneer een kundig
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vriend zich zyner aantrekt, wel wat goeds worden zal. Waarom zouden wy hem dan
nu voor het publiek gestreng behandelen, en misschien ontmoedigen? Dit stuk is
het werk van enen eerstbeginnenden. De Burger ONDERWATER (hy zegt het zelve)
is tot nog toe alleen bekend door eenige beuzelachtige gelegenheids verzen, en
alleen bewonderd, omdat men het zeldzaam gelieft te vinden, dat de Zoon van een'
eenvoudigen Boer, Tooneelstukken vertaalen, en eene draeglyke Satyre maeken
kan. Over het geheel vloeijen zyne versen wel, en wy vonden meer dan éénen
dichterlyken trek. Ziet hier ene kleine proeve; hy tekent den laatsten nacht der wereld:
De vrek, wien zorg en angst den zachten slaap verdreeven,
Die op zyn goud, zyn heil, den nacht te staeren zat,
Blaest ook zyn lamp-licht uit - zal zich ter rust begeeven.
Hy sluit zyn geldkist; maer - zyn ziel blyft by zyn' schat. Ook houdt de staetszucht nog heur laege slaeven wakker,
Terwyt de nyvere arbeidsman,
In de armen van zyn vrouw, droomt van zyn kleenen akker,
En andren wenschen laet, daer hy genieten kan.
De schoone dageraed wekt deugd en ondeugd tevens,
En schurk en eerlyk man, ten vollen onbewust
Van 't nadrend oogenblik, 't ontzachlykst hunnes levens,
Genoten beide een zelfde rust;
Maer hoe ontzettend is 't verschil by hun ontwaeken!...

De genoegens van myn Huwelyk, een bevallig Tafereel van
huisselyke gelukzaligheid, voor alle Mannen en Vrouwen,
inzonderheid voor huwelyksgezinden, geschikt. Naar het
Hoogduitsch, van Albert Sternberg, door Bartholomeus Rekker
en Johannes van der Stam. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek,
1800. In gr. 8vo. 204 bl.
Wy zouden niet gaarne het geluk storen van enig menschelyk schepsel, en allerminst
van ene bevallige Vrouw; en daar Mevrouw STERNBERG, die de Voorreden voor dit
boek geschreven heeft, ons zegt, dat ene ongunstige beöordeling haar geluk zou
krenken, zo zeggen wy eenvoudig, daar wy toch iets moeten zeggen, dat het een
lief boekje, een recht aardig sentimenteel boekje is; dat de huwelyksgezinden, en
ook de gehuwden, in de eerste week van hun huwelyk, het met machtig veel
genoegen zullen lezen; en dat wy ons in ernst verwonderd hebben, hoe men over
enkel beuzelingen zo uitvoerig en te gelyk zo bevallig schryven kan. Beuzelingen?
- nu ja, grotendeels althands, maar toch recht aardige lieve beuzelingen, en hier en
daar dan ook wel iets, dat toch nog wat meer is dan ene beuzeling. Hetgeen nopens
de Opvoeding
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in dit stukje voorkomt is nog van weinig belang, en vry algemeen bekend; maar 'er
zal nog een Deeltje volgen, waarin wy nog uitvoeriger lezen zullen, hoe de Heer en
Mevrouw STERNBERG hunne kinderen hebben opgevoed, en welke grondregels in
acht genomen, om hun ene verstandige opvoeding te geven; en, daar het grootste
gedeelte der opvoeding aan Mevrouw is opgedragen, en Mynheer 'er dan alleen
deel aan neemt, als haar gezicht te zwak wordt, verwachten wy, in ernst, hier vry
wat goeds. Het VI Hoofdstuk (Genoegens der huwelyksche omhelzing is de tytel)
heeft Mevrouw waarschynelyk toch niet ingezien; zy had anders buiten twyfel haren
man verzocht, dat hy het maar geheel wegliet: wy begrypen ook niet, waartoe het
dienen moet; als de geëerde lezer maar bericht heeft, dat de Bruidegom en Bruid
in hunne kamer zyn, dan weet hy over genoeg; en had de Heer STERNBERG
daaromtrend nog iets te zeggen, dit had hy met een enkel woord by ene andere
gelegenheid al zo goed kunnen doen. Belangryker zou het, althands voor ons,
geweest zyn, dat hy ons wat uitvoeriger onderricht had nopens zekere plechtigheid,
by de Protestanten in zyn Land, naar het schynt, in gebruik; de duivelbezwering
namentlyk, die hy, als een verlicht, hoewel sentimenteel man, den Predikant
uitdrukkelyk verzocht had weg te laten, toen hy zyn kind, om het in te lyven in de
gemeenschap van verstandige menschen, dopen liet, bl. 130. En, (wy hebben ons
nu toch al ene enkele aanmerking veröorloofd, laten wy er deze ééne dan nog
byvoegen) daar hy ons mededeelt, hoe zyn oude vader, wien de dood reeds op de
lippen zweef, de, hem al stervende de aanmerkelyke geschiedenis van zyn vryën
verhaalde, had hy dien trek van valsch vernuft maar moeten weglaten, daar de oude
zegt, dat hy, by het eerst gezicht van zyn liefje, in dat ogenblik de bazuin van 's
werelds oordeel niet zou gehoord hebben, bl. 9. Een kind moet zyns vaders zwak
toch liever maar niet aan den dag brengen. - Dan wy vrezen indedaad voor Mevrouw
STERNBERG, schoon het juist niet waarschynelyk is, dat zy deze Recensie lezen zal;
dan of het ongeluk dit wilde, zo willen wy ons best doen, of wy ons met haar niet
weder verzoenen kunnen, en schryven daarom hier nu af, (en dit diene te gelyk
voor den Lezer tot ene proeve) hoe haar echtgenoot haren persoon beschryft, nadat
hy haar het eerst had ontmoet, bl. 22.
‘Zo stond zy voor my, als de koningin des levens, als het ryzig evenbeeld der
eerste moeder van het menschelyk geslacht, niet dartel en verblindende, maar met
zulke edele trekken, dat zy my wegsleepten. Hare oogen waren de spiegels harer
ziele. Een gloeijend verlangen vlamde in dezelven. Haar voorhoofd was verheven,
haar neus volgens de Grieksche wyze, en haar mond tot kuschjes gevormd.
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Op hare wangen prykte de bloeivolle kracht der lente, en het rood eens zomerschen
morgens. Mollig en zagt, als sluweel, zwol het vleesch harer schoone leest; blank,
als de vlokken des sneeuws, blonk de huid, die haar omkleedde, en zo rein als het
blaauw des hemels kronkelden hare aderen door het weefzel haars schoonen
ligchaams. De evenredige vorming harer gantsche gestalte verheerelykte dit schoone
schepsel. De bekoorelyke schikking van haren halsdoek liet de volheid der
melkheuvelen vermoeden, die onder denzelven verborgen lagen; en hoe weinig
zou ik zelfs aan het geheel recht doen, ofschoon ik Salomons schilderingen wilde
navolgen! Haar gang was vol majesteit, doch niet gemaakt; haar toon zuiver, en de
klank harer stemme welluidend. Zy sprak met vernuft, en hare toespraak scheen
den zagten toon der harmonika gelyk, die de ziel verrukt, en het hart tot de hoogste
gewaarwordingen stemt. Geen tranen bevogtigden hare oogen, wanneer zy over
de dood van haren oom sprak, doch haar vrymoedig en openhartig voorkomen
betrok zigtbaar, het mes viel haar uit de hand, en - alleen hare borst verkropte hare
tranen. Zy had gelezen, dit leerden hare gesprekken. Zy bezat zedekennis en
verëerde den Godsdienst. Edele gevoelens gaf zy ons ten dissert, en innerlyke ware
verheuging over de schoonheid der nature was de specery in het gebruik der
Chocolade.’
De Vertaling is niet kwalyk uitgevallen; de zwaarmoedige boter, bl. 132, en het
noodzakelyke van den wyn tot de opvoeding, bl. 96, (auffuhrung zal het Hoogduitsche
hebben) evenwel uitgezonderd. De Burgers BARTHOLOMEUS REKKER en JOHANNES
VAN DER STAM, die te zamen deze Vertaling hebben beärbeid, hebben zich, in de
opgave der boekverzameling van Mevrouw STERNBERG, ene aanmerkelyke
verandering veroorloofd, ten einde gelegenheid te hebben, om ook het Poëtisch
Magazyn van den Boekverkoper UYLENBROEK te kunnen recommandeeren. Waarom
het geheel niet een vaderlandsch kleed aangetrokken, en het toneel verplaatst op
den vaderlandschen grond? Misschien doen zy dit wel, wanneer deze eerste Druk
zal zyn uitverkogt; en dan zal de berekening der jaarlyksche uitgaven, Hoofdstuk
XVII, zeker nog al enige verandering verëischen, en zy 'er vooral wel op verdacht
zyn, om enen aanmerkelyken post daarop te brengen voor gewone en buitengewone
geldheffingen!
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De Hertog van Monmouth, Tooneelspel. Gevolgd naar het Fransch,
door D.A. van de Wart. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek. In 8vo.
80 bl.
De Hertog van Monmouth, uit staatzucht den oorlog voerende tegen zynen Vader,
den Koning van Engeland, ontvangt in eenen veldslag den geduchtsten neêrlaag,
en heeft nauwlyks gelegenheid om langs zekeren weg te ontvluchten na de hut,
alwaar zyne Minnares, Fanni Shaftsbury, hem met angst verbeidt. Een bericht, dat
zyn hoofd op prys gesteld, en een aantal krygslieden hem zoekende is, doet hem,
op het smeeken van Fanni, met zynen getrouwen Dienaar Hervey vluchten; doch
daar deze door vermoeijing van den Hertog afgeraakt is, komt de laatste alléén in
eene woesteny aan, waar hy echter een jong Boerinnetje vindt, die hem, als een'
van het leger verdwaalden Officier beschouwende, op de minzaamste wyze bejegent,
en van spys en drank voorziet. Terwyl zy hier mede bezig is, komt George, de
Minnaar van Sara, (dus heet het Boerenmeisje) by hen, doet Sara eenige verwyten
over haar onderhoud met den vreemdeling, en dreigt Monmouth (dien hy voor een'
der Rebellen tegen den Koning houdt) by den Rechter te zullen aanbrengen. De
Hertog maakt zich bekend, en George valt hem te voet, met betuiging, dat liefde
voor Sara, en de vrees van haar te verliezen, hem tot deze bedreigingen hadden
vervoerd. Intusschen komt Robert Edwidge, de Vader van Sara, om haar en George
te zoeken; en daar Monmouth, door zich in een' grot te verschuilen, niet gezien
wordt, begint Robert toevallig over hem te spreeken, en gewaagt, zyner nabyheid
onbewust, met eenige hardheid over zyn slecht gedrag jegens den Koning, zynen
Vader: op eene bevallige wyze maakt George aan Robert de nabyheid des Hertogs
bekend; en deze Robert, zeer verbaasd van Monmouth daar te zien, biedt hem nu
zyne hut ter schuilplaats aan, zullende hy zich van boerenkleding voorzien, en alzoo
doorgaan voor eenen Zoon van Robert, die reeds sints veele jaaren zynen Vader
verlaaten hadt. Monmouth neemt dit aan, en volgt zyne beschermers, langs eenen
omweg. Naa de hut bereikt te hebben, hoort Monmouth, dat Robert by Milord Halifax
gegaan is, om een' gevangenen te zien, die hem wenschte te spreeken. Robert
verhaalt, by zyne terugkomst, aan George, dat deze gevangene zyn Zoon James
is, die, door een' Officier van de party der Rebellen, tot desertie verleid, en in gevolge
daarvan ter dood veroordeeld is. - Schoon zy dit geval uit heuschheid voor Monmouth
verbergen, bemerkt deze echter de stille smart zyner vrienden, en dringt zoo lang
by George aan, tot deze 't hem meldt. Deze gebeurenis treft Monmouth, en
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hy verzoekt George om aan Halifax een briefje te brengen; dit doet dezelve, en
eenigen tyd daarnaa komen 'er soldaaten om Robert gevangen te neemen, hem
beschuldigende van Monmouth verborgen te hebben. Robert ontkent dit; doch de
Alderman der soldaaten toont hem een briefje van dezen inhoud:
‘Monmouth is, vermomd, in het huis van den Pachter Robert Edwidge verborgen,
die de vryspraak zyns Zoons verzoekt, tot loon van het bericht, dat hy hiermede
geeft.’
Dit ontstelt Robert nog meer; doch Monmouth nadert, en ontdekt zich: nu bemerkt
Robert, dat Monmouth, door George van het ongeluk zyns Broeders James
onderricht, zich voor diens behoud heeft opgeofferd. Monmouth neemt afscheid van
zyne vrienden; en op 't oogenblik dat hy zich in de handen der soldaaten overgeeft,
komt Fanni met Halifax, en deze brengen Monmouth de vergiffenis des Konings,
dewelke Fanni voor hem verworven hadt; ook stelt Halifax, op last des Konings,
James in vryheid. Monmouth verzoekt voorts aan Robert, om George met Sara te
vereenigen, neemt de zorg voor hun bestaan op zich, en belooft dit edel gezin zyne
duurzaame vriendschap.
Het gul onthaal, 't welk Monmouth by de braave Familie van Robert geniet, zyne
edelmoedige belooning daarvoor, door zyn eigen leven, tot behoud van dat des
Zoons van zynen weldoener, in de waagschaal te stellen, en de gunstige ontwikkeling
voor allen, maaken dit Tooneelspel vry belangryk; echter gelooven wy, dat hetzelve
zich beter zoude laaten speelen, dan het zich doet leezen.

Wandelingen door de Thuilleries, of Lotgevallen van drie bevallige
Coquetten. Uit het Fransch vertaald Te Amsterdam, by G. Roos,
1800. In 8vo. 200 bl.
Ene bejaarde hoer, hopende dat de neederige bekendtnis, die zy van hare
misstappen komt af te leggen, haar 'er de vergiffenis van kan doen bekoomen, geeft
het geëerd publiek bericht, dat zy ene hoer is, zowel als twee van hare vriendinnen.
Alle drie zyn, zo als dat van zelve spreekt, ongelukkig verleid; alle drie doen eindelyk
nog een ryk huwlyk, waarop zy toch alle hopen; en zy zegt dat zy berouw heeft,
gelyk iedere oude hoer dat zegt. Dit is het hoofdzakelyke van dit boekje, het welk
met zo weinig geest geschreven is, dat wy in ernst geloven, dat het door zodanig
ene is opgesteld.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Theodicée van Paulus, of de rechtvaardigheid Gods door het
Euangelium uit het geloof, aangetoond tot geloof, in eenige
aanmerkingen op deszelfs Brief aan de Romeinen, met eene nieuwe
vertaling en paraphrase. Door J.T. van der Kemp, Med. Doct.
Predikant by de Schotsche Hervormde Kerk in Engeland,
afgezonderd tot den dienst der Heidenen. IIde Deel Te Dordrecht,
by A. Blussé en Zoon, 1800. In gr. 8vo. 335 bl., behalven eene
Voorrede van den Heere H.J. Krom, van XCII bl.
Hoofdst. VI: 4 wordt overgezet: ‘Wy zyn derhalven, om den dood, met hem door
den doop begraaven, opdat, gelyk Christus in de heerlykheid van den Vader uit de
dooden is opgewekt, wy dus ook in een nieuw leeven zouden wandelen.’ Hetgeen
vervolgends dus wordt omschreeven: ‘En hoe wy om die reden in den waterdoop
vertoond worden, als met Christus begraaven wordende, te kennen geevende, dat
wy, schoon gestorven, even gelyk hy in den staat des doods, naar den geest, en
vry gemaakt van de zonde, leeven, om dezelfde heerlyke opwekking, en opentlyke
rechtvaardiging, welke hem te beurt gevallen is, insgelyks met grond te kunnen
hoopen.’
H. VII: 16. ‘Doch, indien ik dat doe, hetgeen ik niet wil, stemme ik overeen met
de wet, omdat zy billyk is.’
Bl. 212, 213 wordt over H. VIII: 16 aangeteekend: ‘Die geest zelve getuigt met,
enz. Getuigen is te zeggen bewyzen geeven:’ ‘de werken, die ik doe, (zegt JESUS)
Joan. V:36. getuigen van my, dat is, toonen aan, dat my de Vader gezonden heeft.’
‘De geest van den geloovigen, dat is de gezindheid van zyne ziel, getuigt, geeft te
kennen, dat hy een kind van God is. Dit getuigenis is op zich zelven aangemerkt
zeer zwak, niet, om dat het gevolg, hy, die in de wet van God behaagen schept, is
een kind van God, niet doorgaa; maar om
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dat het grondbeginsel zelve, ik schep behaagen in de wet van God, niet zelden
betwyfeld, en van onechtheid verdacht, kan worden; maar de zaak krygt eene gansch
andere gedaante, wanneer de H. Geest dit getuigenis met zyn getuigenis bekrachtige,
dat is wanneer de H. Geest zich ontdekke als de oorsprong van dat grondbeginsel.’
Over vs. 17. ‘Niet het ontvangen, of niet ontvangen, van den H. Geest maakt hen
tot erfgenaamen, maar hunne aanstelling by Testament, 't welk geen kracht heeft,
dan door den dood van Christus; niet alleen, om dat de natuur van een Testament
dit medebrengt, maar ook, om dat de in dit Testament verklaarde wil van JESUS
onwettig zyn zou, en het Testament onbestaanbaar; ten zy de dood van Christus
de schuld der zonden, die voor het verleenen van den H. Geest geschied zyn,
wegneeme, zie VII: 4. Zoo dat zy, die den H. Geest voor den dood van JESUS
ontvangen hebben, denzelven slechts in vrucht-gebruik hadden; tot dat zyn tweede
Testament by zynen dood het zelve consolideerde, en het vrucht gebruik in eigendom
veranderde; terwyl zy daarentegen, die, ofschoon zy by zyn Testament als
erfgenaamen benoemd, en hunne naamen, als behoorende tot de geenen, die hem
door den Vader gegeeven waren, in de hemelen geschreeven zyn, echter den geest
na zynen dood nog niet ontvangen hebben, als eigenaaren aan te merken zyn,
welke het onderpand der erfenis nog niet verkreegen hebben.’
Over vs. 19. ‘Κτίσις zegt duidelyk hier een gewrocht der schepping: doch hoe
uitgestrekt ook de beteekenis van dit woord zyn moge, leert ons het 23 vers, dat 'er
de geloovigen niet onder begreepen zyn, ofschoon ook deze zich met de algemeene
schepselstem vereenigen, en het 20 vs. sluit 'er de vrywillige dienaaren der zonde
ingelyks van uit; terwyl de geheele t'zamenhang het tot die geenen der overige
schepselen bepaalt, welke vatbaar zyn voor genoegen en ongenoegen: om welke
reden ik het door gedierte, en al wat leeft, geparaphraseerd heb, door dit byvoegsel
het tot de eenvoudige beginselen der lichaamen insgelyks uitstrekkende.’
Vs. 26, 27. Vertaaling: ‘Maar ook trekt zich de geest van zyne zyde op dezelfde
wyze mede onze zwakheden aan: want dat, wat wy bidden zullen, weeten wy niet,
gelyk het behoort: maar de geest zelve bidt voor ons bo-
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ven de spraaklooze zuchtingen uit. En hy, die de harten doorzoekt, weet, welke de
bedoeling van den geest zy, dat hy ter oorzaake van God voor heiligen bidt.’
Omschryving: ‘Even als vooren komt ook hier wederom de H. Geest ons onvermogen
te hulp: want als het zelve ons niet toelaat, de eigenlyke hinderpaalen, welke de
voltrekking van onze gelukzaligheid beletten, en de middelen, welke best geschikt
zyn om die uit den weg te ruimen, op eene betaamlyke wyze Gode voor te stellen,
vervult de H. Geest deze onze te kort komingen, en verandert onze zuchtingen,
welker meening wy onder geene bewoordingen zouden kunnen brengen, in een
bepaald, en wel ingericht, gebed, waar mede hy in onze plaats voor God verschynt,
zo dat zyn geroep de gebreken van onze zuchtingen verdoove. En hy, voor wien
niet verborgen is, wat 'er in ons binnenste omgaat, weet ook, met welk een oogmerk,
en met welke verzekerdheid de Geest hier in werkzaam zy, en hoe hy, voor de
belangen der heiligen biddende, de verheerlyking van God als zyn hoogste doeleinde
met eene onweerstaanbaare kracht behartige.’ In de aanteekeningen op deze plaats
wordt, onder anderen, tot staving van deze verklaaring, gezegd: ‘ϓπερεντυγχάνειν
zegt, naar de letter, overbidden, te weeten, wanneer men ἐντυγχάν ν in de beteekenis
van bidden neemt, zie hier van vs. 34. Het is PAULUS eigen, zich van ὑπερ (over) in
de t'zamenstelling op eene wyze, welke anders niet zeer gewoon is, te bedienen.
In dit zelfde hoofdstuk ontmoeten wy dus vs. 37 ὑπερνιϰᾶν over overwinnen H. V:
20. ὑπερπερισσευειν over overvloedig zyn H. XII: 3. ὐπερφρον ιν overwys zyn 2
Thess. I:3. ὐπεραυξάνειν over groot worden Phil. II:9. ὑπερυψ ν over hoog doen
worden, enz. De overzettingen van deze plaats, welke ik thans in myn bereik heb,
drukken zich hier op eene zeldzaame wyze uit, en schryven alle het zuchten aan
den H. Geest zelven toe; niet tegenstaande PAULUS hier duidelyk het zuchten der
geloovigen, waar van hy vs. 23 gesprooken had, bedoele. Deze wonderlyke
vertaaling verdonkert ten eenenmaale de meening van den Apostel, en schryft aan
den H. Geest juist het zelfde gebrek toe, het geen hy indedaad gezegd wordt te
vergoeden. ϒ῾περεντυγχανειν ςεναγμοῖς zegt het zelfde als ἐντυγχάνειν ὑπερ
ςεναγμούς: en, ofschoon ik niet ontkenne, dat de H. Geest als werkmeester van
deze zuchtingen kan aan-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

616
gemerkt worden, zoude het echter even onvoegzaam zyn te zeggen, dat hy zuchte,
als dat hy geloove, niet te genstaande hy het geloof te wege brenge.’
Over vs. 32. ‘Daar is een zeker slag van Christenen, welke van gedachten zyn,
dat men dit geschenk niet kan deelachtig worden, zo men het niet aanneeme. Dit
is iets, 't geen van zich zelven spreekt. Hoe toch kan een klomp klei de gedaante
van een pot verkrygen, zoo hy die niet aanneeme? maar, wanneer zy zich
verbeelden, dat niemand dit geschenk ontvangt, voor dat hy zich gezind toone om
het aan te neemen, en van zyne zyde eene pooging doe om het zich eigen te
maaken, met één woord, zich in dit aanneemen niet volstrekt lydelyk gedraage,
bedriegen zy zich op eene wyze, welke hunne vyandschap tegen de vrye genade
Gods ten duidelyksten kenmerkt. Deelt God dit geschenk niet zomwylen mede aan
kinderen, welke, geen onderscheid tusschen hunne rechte of slinkehand weetende,
geenzins in staat zyn om op eene redelyke wyze te verkeeren omtrend het geen
hun geschonken wordt? en ontvangen niet allen, die de genade Gods deelachtig
worden, dit geschenk volmaakt op dezelfde wyze, als die kinderen? zoo dat hy, al
ware hy de scherpzinnigste wysgeer, die het op die wyze niet ontvangt, (Vader! ik
dank u!) geenzins in 't Koningryk Gods zal ingaan. Daarenboven, wie zyn zy, die
dit geschenk ontvangen? immers geene geloovigen, of rechtvaardigen, of zulken,
welker begeerte naar dit onuitspreeklyke goed zich uitstrekt, maar ongeloovigen,
welke eenen afkeer hebben van God en zynen Zoon, welke dit geschenk aanneemen,
gelyk een dood lichaam eene menschlyke ziel aanneemt: dood lichaam, zegge ik;
want men moet niet denken, dat de vyandschap, welke in het hart van den dierlyken
mensch woedt, in het aanneemen dezer gifte den geringsten weerstand biede.’
Bl. 307-317 leest men eene breedvoerige aanteekening over H. IX: 21, daar de
Schryver meent, dat Paulus ons, door de gelykenis van den pottebakker, meer dan
ééne gewigtige leerstelling onder 't oog brengt: ‘1. Dat God zoo wel, en op dezelfde
wyze, kwaade als goede menschen voortbrenge, even eens oorzaak zy van hunne
boosheid, als van hunne deugd. 2. Dat het scheppen van kwaade menschen
geenzins stryde met de oneindige volmaaktheid Gods, en de
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hooge achting, welke wy den oneindig goeden, wyzen en machtigen Formeerder
van alles verschuldigd zyn. 3. Dat het doeleinde van God, in het scheppen van
booze menschen, niet zy het nut, het welk derzelver medeschepselen uit hun trekken;
maar dat Hy hen, om zyns zelfs wil, doe bestaan. 4. Dat de gewrochten der
schepping gevormd worden uit eene eerste stof, welke niet geschapen is, gelyk de
klei geen gewrocht is van den potbakker. 5. Dat, ofschoon de geestlyke zielen, by
herschepping en vormverwisseling, uit voorbestaande dierlyke zielen in de
wedergeboorte ontstaan, zy daarom niet minder uit niets geschapen worden, dan
de dierlyke zielen zelve, welke men geenzins uit voorbestaande zelfstandigheden
acht te ontstaan, even gelyk het vat, 't welk JEREMIA H. XVIII: 4 uit een klomp, welke
te vooren reeds de gedaante van een ander vat bekomen had, te voorschyn zag
komen, uit de zelfde klei gemaakt wierd, waar uit het voorige bestaan had. 6. Dat,
nademaal zoo wel zedenkundig goede als kwaade wezens uit eene en dezelfde
stof geschapen worden, het gebrek, 't geen wy zedenkundige onvolkomenheid
gewoon zyn te noemen, niet dan met zeer veel bepaaling aan de stof kan worden
toegeschreeven, maar aan de gedaante (form), welke zy door de schepping ontvangt.
7. Dat, gelyk de potbakker, wanneer hy de gedaante en eigenschappen bepaalt,
welke hy aan zyne klei geeven wil, dezelve alleen als klei aanmerkt, welke geene
gedaante heeft, God even eens by zyn besluit alle de eindige wezens als niets,
zonder gedaante, dat is als zodanig onmogelyk, aanmerkt, zoo dat niets buiten God
het voorwerp zy van zyn besluit, en de verschillen der boven en ondervaldryvers
voor ons geen stof van onderzoek kunnen opleveren. 8. Dat 'er van niets buiten
God eenige beweegreden kan ontleend worden, welke op de bepaaling van zynen
wil invloed zoude kunnen hebben.’ Tot goedmaaking van de stelling, die onze
Schryver meent by Paulus gevonden te hebben, dat God in de zielen der menschen
deugd en ondeugd veroorzaakt, op eene gelyke wyze, als een pottebakker naar
goedvinden verschillende gedaanten aan zyne klei geeft, laat hy deze ophelderingen
volgen: ‘1. Wanneer God zedenkundig goede of kwaade zielen schept, doet Hy
alleen dat geene werkelyk (actu) bestaan, 't geen te voren, in macht, (potentia) in
de stof bestond. 2. God schept,
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noch onderhoudt geen kwaad, maar niets dan goed, ofschoon, het geen geschapen
wordt, en tot bestaan komt, in 't afgetrokken, kwaad schyne. 3. De dierlyke mensch,
wanneer hy zondigt, handelt, in zyne orde, zoo volkomen vry, als de hoogste
goedheid, in haaren oneindig meer verheeven rang, vry handelt, wanneer zy weldoet.
4. Booze menschen zyn alle, en altoos schuldig.’ Welk alles, mer veel
scherpzinnigheid, uitgeploozen, en op de Leer van Paulus toepasselyk gemaakt
wordt.
Over H. IX: 22. ‘God verdraagt dus de voorwerpen van zyne gramschap
onverminderd zynen toorn, en zyne verdraagzaamheid is als het spannen van een
boog, op dat de pyl des te dieper zoude treffen.’ En vs. 23. ‘Rykdom der heerlykheid
Gods in de vaten der genade geeft niet te kennen de volstrekte grootte dier
heerlykheid, maar het betreklyke overwigt, het buitengewoone, het onderscheidende
(τ ώπεριτ αν) van de gunst, welke den uitverkorenen te beurt valt, waar van het
denkbeeld verdwynt, wanneer zy niet voor aller oogen met de vaten des toorns
oorspronglyk gelyk gesteld worden.’ ‘Alle menschen zyn in hunnen oorspronglyken
staat aan te merken als nieuwe aarde schotels, welke alle nog onverglaasd zyn, en
waar van 'er slechts sommigen naar goedvinden van den potbakker verglaasd zullen
worden; die derhalven als voorbereid om dit verglaas te ontvangen gerekend kunnen
worden, terwyl de overigen, die ruuw zullen blyven, als reeds voltooid zynde moeten
worden aangezien.’
Maar dit zy genoeg, om de Theodicée van Paulus, door Dr. VAN DER KEMP, te
leeren kennen.

Aanmerkingen op het Request der Roomschgezinden, tegen dat
der Gereformeerde Gemeentens, nopens den eigendom der
Geestelyke Goederen en Fondsen. Door L.P. Alom te bekomen.
In gr. 8vo. 117 bl.
De Gemagtigden van eenige Nederduitsche Hervormde Gemeenten hadden, in 't
begin van dit loopende jaar, zoo voor zich zelven, als uit naam der meeste
Gemeenten, welke gewoon zyn met hun Classicaale Vergaderingen te houden, aan
de eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks een
Request en Bylagen ingeleverd, inhoudende, met aanvoe-
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ring van redenen, dat de daarin vermelde Geestelyke Goederen en Fondsen zullen
blyven het wettig eigendom der Hervormden, en alzoo gedestineerd ten behoeve
van de Gemeenten, welker Leeraaren, Weduwen en verdere onkosten van hunnen
Godsdienst daaruit plegen betaald te worden. Hierop, twee maanden laater, een
declinatoir advis van het Uitvoerend Bewind gevallen zynde, werd van wegen de
Gemagtigden uit de onderscheidene Gemeenten, op den 2 July, een nader Request
ingeleverd, waarin dezelve hunne aanspraak hernieuwen, met verdere voordracht,
om, of de uitvoering van het vierde der Additioneele Artikelen tot eene nadere
herziening der Staatsregeling op te schorten, of de zaak in geschil aan een gewoon
richterlyk onderzoek over te laaten. Nu meenden de Roomschgezinden, althans
eenigen van hun, niet langer te mogen stilzwygen. 'Er werd, ten hunnen behoeve,
een Request ingeleverd, waarin zy beweeren, dat die Goederen en Fondsen nimmer
te voren in iemands eigendom hebben geweest, heden niet zyn, en voortaan daarin
niet gerechtlyk kunnen vervallen. ‘Toen nog de Roomsch Catholyken Bewindvoerers
hunner kerkelyke goederen waren,’ zeggen zy, ‘bezaten zy dezelve in diervoege,
en in dien zin, als ze hun, by de kerkelyke en burgerlyke rechten, toegekend werden.
Zy genooten derzelver vruchten, op voorwaarde, dat zy daarvoor die Kerkdiensten
moesten verrichten, welke hun de wil des vermaakers, nevens de Kerkordening,
voorschreef. Maar beide deze rechten houden, dat kerken en kerkelyke goederen
niemands eigendom zyn. Res nullius. Dit is het Grondrecht, om van het Jus
canonicum niet te gewaagen, by de beschreevene rechten bekend. Inst. Jur. Lib.
II. Tit. I. § 7 en 8.’
Tegen dit Verzoekschrift der Roomschgezinden zyn de Aanmerkingen, in 't stuk
voorhanden, ingericht. Men vindt hetzelve in zyn geheel achteraangevoegd, en in
de byzonderheden ontleed, met oogmerk, om den hoofdzaakelyken inhoud, op
zulke gronden, waartoe de Stellers zelve aanleiding geeven, te wederleggen. De
ongenoemde Schryver legt, daarin, eene meer dan gemeene historiekunde en
kennis van rechten aan den dag, waarvan hy zich met zeer veel schranderheid weet
te bedienen, om de zaak ten voordeele der Gereformeerden, die, op grond van 't
recht en de vryheid, hun
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door de Staatsregeling en het vierde der Additioneele Artikelen vergund, hunne,
zoo zy meenen, gegronde aanspraak op de Geestelyke Goederen willen laaten
gelden, beslist te krygen. Onderscheidene byzonderheden, die tot de hoofdzaak
min of meer betrekking hebben, worden, in deze Aanmerkingen, in zoodanig licht
geplaatst, dat wy elk, die onpartydigheid genoeg bezit, om dezelve in bedaarde
overweging te neemen, de leezing aanpryzen.
De Schryver verzet zich voornaamelyk tegen de bovengenoemde hoofdstelling,
in het Verzoekschrift ten behoeve der Roomschgezinden opzetlyk beweerd, en toont
eerst aan, wat de Romeinsche Wetten al onder de benaaming van res nullius
begrepen; waarop hy dan vervolgends tracht te doen blyken, dat de Verzoekers,
met het aanhaalen dier wetten, en met de uitzonderingen, die deze wetten, ten
aanzien der res sacrae, 'er byvoegen, hun eigen stelzel om ver werpen; en eindelyk
het besluit opmaakt, dat zy, in de toepassing dier wetten op de Geestelyke Goederen,
zich merkelyk verzonnen hebben. Te beweeren, dat zoodanige goederen, die,
volgends de Romeinsche wetten, res nullius zyn, (dat is, ongeëigende goederen,
die geen eigendom zyn van particuliere persoonen) daarom geheel voor geen
eigendom vatbaar zyn, of geheel geene eigenaars hebben; dit, zegt hy, strydt tegen
de natuur der zaak, en tegen alle bekende rechten. Geen privaaten eigenaar
hebbende, vervallen zulke goederen aan 't land, of aan de natie, 't zy over 't geheel
en volstrekt, 't zy tot zoo lange, tot dat de eigenaar zich opdoet; en maaken dus,
wel verre van aan geen eigendom onderworpen te zyn, den Nationaalen Eigendom
uit. Dat dit de leer is van 't geheele Europische Staatsweezen, zoekt de Schryver
der Aanmerkingen, vooral uit Grotius, op wien zich de Roomschgezinden geheel
verkeerdelyk beroepen hadden, te bevestigen. En op dien grondslag houdt hy,
eenigzins verschillende van de gronden, waarop de Verzoeken der Gemagtigden
uit de Gereformeerde Gemeenten inzonderheid rusten, staande, dat, by of met de
oprichting der Republiek, alle Geestelyke Goederen en Fondsen, die niet als wettig
eigendom in handen bleeven van particulieren of van gestichten, zyn geworden
Nationaale Eigendom; zy zyn geworden nationaale goederen; en als zoodanige
hebben toen de geenen, die
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't Bestuur in handen hadden, als representeerende de geheele Natie, over dezelven
gedisponeerd. Hy stelt vast, dat die Geestelyke goederen, voor dat zy nationaal
wierden, waarlyk zyn geweest in 't bezit en eigendom van de geestelyke corporatien,
kerken en gestichten der Roomschen hier te lande; dat dezelven by de Reformatie
overal geseculariseerd, en aan de vorstelyke of Nationaale schatkisten zyn vervallen,
en dat de Vorsten of de Natien dezelve, als zoodanig, hebben doen dienen, 1. om
de nog gebleevene en leevende Geestelyken, mannen of vrouwen, geduurende
hun leeven lang, daaruit een behoorlyk onderhoud te verschaffen; 2. om uit dezelven
's Lands nooden te verhelpen, of, gelyk Grotius het uitdrukte, tot Landweer en andere
noodzakelykheden gebruikt te worden; 3. om daaruit de bedienaaren van den
publieken, aangenomen Godsdienst, die toen de nationaale Godsdienst wierd,
behoorlyk te onderhouden, en om ook nog, daar 't mogelyk was, armen en
behoeftigen by te staan; dat de Geestelyke en andere aangeslagen Goederen,
sedert 1577, weezenlyk zyn aangemerkt, als behoorende tot 's Lands Goederen,
of, gelyk men zegt, tot de Domeinen van Holland, ofschoon zy altyd afzonderlyk zyn
gehouden, en als zoodanig gebragt zyn onder eenen afzonderlyken Ontvanger, of
Rentmeester der Geestelyke Goederen; dat de bezitting derzelve door de belyders
van den Gereformeerden, dat is toenmaalig Nationaalen Godsdienst, door den
Munsterschen Vrede is bekrachtigd; dat de Staaten de oefening van den Roomsch
Katholyken Godsdienst niet op eigen gezag, maar op 't gezag der gantsche Natie,
als Repraesentanten derzelve, vernietigd hebben; en dat de Gereformeerde
Godsdienst, van dien tyd af, de Nationaale Godsdienst is geworden. De redenen,
waarop hy beweert, dat de Gereformeerde Godsdienst, van dien tyd af, voor den
Nationaalen Godsdienst is gehouden, zyn de volgende: 1. Deze Godsdienst is op
publiek gezag der toenmalige Staaten, als Repraesentanten der Natie, gevestigd
en gehandhaafd, en by verbonden en verdragen gestaafd. 2. De Natie, als Natie,
heeft voor dien Gereformeerden Godsdienst, jaaren lang, tegen Spanje gestreeden,
en goed en bloed opgezet. 3. Het is ook, zelfs door de Volkstelling sedert 1795,
bewezen, dat verre het meerderdeel der geheele Bataafsche Natie dien
Gereformeerden Godsdienst is

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

622
toegedaan; terwyl ook ver het grootste gedeelte der Roomschgezinden, die 'er
tegenwoordig, althans in Holland, zyn, van laatere ingekomene vreemdelingen
afkomstig is; zynde 't getal der geenen, die, ten tyde der Hervorming, hier te lande
Roomsch gebleeven zyn, uitermaate gering geweest, en daarentegen de Hervorming
genoegzaam algemeen aangenomen. 4. De Munstersche Vrede, 1648, met Spanje,
is niet aangegaan, dan nadat de Koning van Spanje, stilzwygende afziende van
zyne vorderingen en herhaalde poogingen, om den Roomschen Godsdienst, met
deszelfs aankleeven, in dit land te herstellen, zich bereid toonde, om van zyne zyde
de Natie voor vry en onafhanglyk te verklaaren, en dus haar in 't genot te laaten van
Vryheid en van Godsdienst, zoo als hy toen gebruikt en beleden werd. 5. Kort na
den Munsterschen Vrede, op de groote Vergadering der Bondgenooten in 1651,
wierd die Nationaale Godsdienst verder bekrachtigd. - Op soortgelyke wyze tracht
de Schryver al het ter nedergestelde met bewysredenen te staaven, die hier en daar
vry wat van den meest aangenomen denktrant verschillen, doch desniettemin door
allen, die over de zaak in verschil alle noodige ophelderingen begeeren te ontvangen,
en wel inzonderheid door hun, van wien de eindelyke beschikking over de Geestelyke
Goederen en Fondsen zal afhangen, wel verdienen in aanmerking genomen te
worden. 't Schynt vreemd te luiden, dat een Schryver, die 'er verre af is, van goed
te keuren, dat men de Geestelyke Goederen voor Nationaal wil verklaaren, met
zooveel ernst de stelling verdedigt, dat die Goederen reeds lang Nationaal geweest
zyn. Maar hy doet dit in een geheel anderen zin, omdat hy den Gereformeerden
Godsdienst voor den alleen Nationaalen Godsdienst houdt, en de Natie, beschouwd
als een corps morale, wil aangemerkt hebben, als dezelfde gebleeven; waaruit volgt,
dat de Goederen van die Natie, waarover zy door haare Repraesentanten eenmaal
tot bepaalde gebruiken heeft gedisponeerd, tot geene andere einden, dan waartoe
zy reeds voorheen bestemd geweest zyn, mogen dienen. Hy verklaart, door deze
vooronderstelling, geenzins de Natie in den waan te willen brengen, alsof dus, by
de Additioneele Artikelen, iets was vastgesteld, waaromtrent de Natie geenzins
bevoegd was zoodanige bepaaling te maaken; ter-
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wyl, 't geen, in het vierde Art. der Additioneele Artikelen, wordt verklaard omtrent
de Geestelyke Goederen, met zoodanig byvoegsel, zoodanige clausule, als in geene
andere Artikelen is aan te treffen, nader bepaald is: Blyvende nogthans onverlet de
aanspraak, welke eenig Lighaam of Gemeente daarop mogt maaken.

Brief aan den Rustenden Leeraar J. Kramer, over zyne Gedachten
omtrent de Praedestinatie, geplaatst in het Mengelwerk der
Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, voor het Jaar 1800,
No. X. In gr. 8vo. 24 bl.
De Eerw. J. KLINKHAMER, Pietersz., Rustend Leeraar te Alkmaar, treedt hier ten
voorschyn als een yverig, hoewel bescheiden, Voorvegter van de Leere aangaande
de Godlyke Voorbeschikking, zo als dezelve, in het voetspoor van vroegere
Godgeleerden, door de Dordrechtsche Vaderen, als een grondartikel des Geloofs
der Hervormde Kerke, is vastgesteld. Zoo wel ten aanzien van de Verwerpinge als
van de Verkiezinge, verklaart hy zich voor het steil gevoelen, 't welk, zonder eenig
vooruitgezien Ongeloof of Geloof in aanmerking te neemen, het toekomstig eeuwig
lot der veroordeelden zoo wel als dat der vrygesprokenen, op Gods Vrymagt, of
Willekeur, grondvest. In 't eerst tragt de Eerw. KLINKHAMER zynen Medebroeder te
doen zien, dat zy het in de hoofdzaak meer eens zyn, dan het zich, in den eersten
opslag, laat aanzien, en dus hun geschil op de lyst der Woordentwisten zou kunnen
worden aangeschreeven. Evenwel bevlytigt hy zich naderhand, om des Eerw.
KRAMER's zwaarigheden op te lossen; 't welk dus onderstelt, dat 'er nog al eenig
verschil plaats moet hebben. Een yverig voorstander van het Oude is onze
Briefschryver, en schynt in het gevoelen te staan, dat de Opstellers van het Hervormd
Leerstelzel, als waren zy door den geest der Onfeilbaarheid gedreven, de algeheele
waarheid volkomen gevat, en voor de naakomelingschap niets hebben overgelaaten,
dan in hunne uitspraaken te berusten. Immers hy schryft: ‘Zouden wy niet veiligst
doen, dat wy ons hielden by het geen in onze Jeugd ons geleerd is,
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toen wy het Leerstuk van de Voorverordineering, naar het gevoelen der Hervormden
Kerk vasthielden, voorstelden en verdedigden, en men van dat Algemeen en zelf
welmeenend Algemeen aanbod, niet ten minsten zeer weinig hoorden spreeken;
maar begrepen, dat in en door de Prediking van het Euangelie, op last van CHRISTUS
aan alle Volkeren te verrigten, aan ieder, welke gebruik maakt van die prediking,
wordt bekend gemaakt, dat 'er maar een naam onder den Hemel gegeven is, in
welken men moet zalig worden, en dat de zaligheid in geenen anderen is dan in
CHRISTUS JESUS, met een aanmaning tot het geloof in hem en bekeering tot hem,
zonder welke, als de voorwaarde van het Genadeverbond, maar tevens geschenken
van het eeuwig testament der genade, men niet kan zalig worden, zoo wy, gelyk
wy in onze Jeugd geleerd hebben, het stuk nog begrepen, zouden 'er geene
zwaarigheden tegen de Leer der Verwerping opryzen.’ Tegen deeze redekaveling,
met de gronden van het Protestantendom weinig strookende, zouden verscheiden
aanmerkingen kunnen worden aangevoerd. Doch wy hebben nu daartoe geenen
lust.

Johannis Mulder Laudatio Funebris Georgii Coopmans
Franequerae in celebri dicta Panegyri a.d. XXII Septembris
CI I CCC. Leovardiae apud D. v.d. Sluis, Acad. Typogr. Dat is:
Lykrede van Johannes Mulder op Georgius Coopmans, te Franeker
plegtiglyk in 't openbaar uitgesproken, op den 22 van Herfstmaand
1800. &c. In 4to. 68 bl.
Nadat de Lykredenaar kortelyk had geschetst, hoe groot het verlies was, 't geen de
Stad en Hooge School van Franeker hadden ondergaan, door het overlyden van
den uitmuntenden Geneesheer en Academischen Curator GEORGIUS COOPMANS, en
verder met eene bondige welspreekendheid betoogd had, dat den Overledenen,
met het grootste recht, behoorde toegekend te worden, die eenige waare zoort van
Adeldom, die niet verkreegen wordt door Geboorte of andere toevallige
omstandigheden, maar alleen door verdiensten, en die evenredig is aan de grootheid
van het algemeene heil,
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't geen door iemand aan de zamenleeving wordt toegebragt, gaat hy over tot eene
meer uitvoerige verhandeling over de letteroeffeningen, het leven en de verdiensten
van den Overledenen; waarin wy hem, ten nutte onzer Lezeren, welke dien
voortreffelyken Man niet van naby gekend hebben, zo veel de beperktheid van dit
Tydschrift toelaat, kortelyk zullen volgen.
GEORGIUS COOPMANS, wiens Ouders waren GADZO COOPMANS en HILLEGONDA
ABBEMA, wierd gebooren te Makkum, op den 17 van Zomermaand 1718. In zyne
vroege jeugd verhuisde hy naar Franeker, en genoot aldaar, op de Stads Schoolen,
het openbaar onderwys in de geleerde taalen, met dat gevolg, dat men toen reeds
iets groots van hem verwagtte. In den ouderdom van zeventien jaaren kwam hy,
als Student, aan de Hooge Schoole aldaar, en genoot het onderwys in de fraaije
letteren, onder de wydberoemde Mannen HEMSTERHUIS, WESSELING en P. BURMANNUS
SECUNDUS; gelyk ook in de Wis- en Natuurkunde, onder de Hoogleeraaren LORé en
DU BOIS. Nadat hy dus de gronden gelegd had tot de Geneeskunde, en zich in die
voorbereidende weetenschappen met het beste gevolg had geoeffend, begaf hy
zich tot de beoeffening zyner uitgekoozene Hoofdstudie, en genoot daarin het
leerzaam onderwys van de Hoogleeraaren DU BOIS en W.G. MUYS, met dit gevolg,
dat hy, in het jaar 1740, met de grootste toejuiching, tot Doctor in de Geneeskunde
wierd bevorderd.
Niets had de Overledene meer gewenscht, dan dat hy insgelyks het onderwys
van den grooten BOERHAVE zou hebben mogen genieten; doch dit mogt hem niet
gebeuren, dewyl dit Licht der Geneeskunde reeds was uitgebluscht, eer hy zich
naar Leyden kon begeeven; werwaards hy echter in het volgend jaar vertrok, om
de Lessen dier uitmuntende Mannen te hooren, welke toen aldaar bloeiden; van
welke hy niet alleen gebruik maakte, maar ook van de kundigheden van den grooten
VAN SWIETEN en van den geleerden ABRAHAM KAAU BOERHAVE, met welken hy in
eene zeer vertrouwelyke vriendschap leefde. Hy vertoefde intusschen niet langer
dan één jaar aan de Leydsche Hooge Schoole, en oordeelde zich verpligt, in
voldoening aan de dringende noodiging zyner Franeker medeburgers,
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weder derwaards te keeren, tot het oeffenen der Geneeskunde.
Dus naar Franeker wedergekeerd, vestigde de Overledene aldaar zyne
woonplaats, en oeffende 'er de praktyk der Geneeskunde, geduurende den tyd van
meer dan vyftig jaaren, met het beste gevolg, en met eene zo groote vermaardheid,
dat hy alomme wierd geraadpleegd. De Armen bezogt hy even vlytig als de meer
vermogenden, en bediende de laatsten, zo zy maar eenige betrekking op hem
hadden, ook al om niet; zo dat hy onder de edelmoedige en belangelooze
Geneesheeren eene eerste plaats verdient. Schoon gebrekkig op den gang, ontzag
hy regen noch wind, sneeuw noch hagel, en zworf steeds langs straat, ten dienste
zyner medeburgeren. Voornaamelyk lag hy zich toe op het uitoeffenen der inwendige
Geneeskunde, doch verwaarloosde daarom geenzins de uitwendige. Hy was een
der bekwaamste en gelukkigste Inenters der Kinderziekte. In de Vroedkunde was
hy door en door ervaaren, gelyk genoegzaam blykt uit een groot aantal van
bezwaarlyke verlossingen, die door hem gelukkig zyn ten einde gebragt. Het in
deeze moeijelyke weetenschap verkreegen licht behield hy ook niet voor zich zelven,
maar was zeer mild, met het, aan derzelver liefhebbers van beide geslachten, uit
te deelen; waardoor hy Friesland met verscheidene bekwaame Vroedmeesters en
met een groot aantal geschikte Vroedvrouwen heeft voorzien. Insgelyks was hy
gewoon, verscheidene Chirurgicaale operatien te verrichten, inzonderheid het
aftappen van het buikwater; doch de zwaardere handgreepen deed hy doorgaans
door anderen, onder zyn bestier, uitvoeren, 't welk gemeenlyk voor de Lyders van
een gezegende uitkomst was.
Hoe zeer nu de uitgebreide praktyk van den Overledenen weinig tyd tot
letteroeffeningen scheen over te laaten, wist hy echter, van tyd tot tyd, nog al eenige
uuren uit te spaaren, niet alleen tot het leezen van oudere en nieuwere boeken,
maar ook zelfs tot het opstellen van gewigtige werken, die voornaamelyk betrekking
hebben tot de Zenuwkunde, het moeijelykste, en een der gewigtigste deelen der
Ontleedkunde. Het eerste dier stukken kwam te voorschyn in 1754, en behelsde
eene vertaaling van de korte verhandeling over de Zenuwen,
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in 't Engelsch uitgegeeven door ALEXANDER MONRO, voorzien met zeer gewigtige
byvoegzels, die onder anderen, door het vergelyken van MONRO met GALENUS, veel
lichts verspreiden over de Ontleedkundigen, die vóór EUSTACHIUS geleefd hebben:
waarby nog komen een aantal vergelykingen van ontleedkundige waarneemingen
des Schryvers, met die van EUSTACHIUS, HALLER, MECKEL, CAMPER en anderen; gelyk
ook een reeks waarneemingen, met betrekking tot de toevallen van een menigte
ziekten, welke hierdoor op eene zeer uitmuntende wyze worden verklaard. Agt
jaaren na de eerste uitgave van dit nuttig werk, verscheen 'er eene tweede, met
aanmerkelyke vermeerderingen en verbeteringen.
Daar intusschen de Overledene steeds voortging met zynen schat van
Zenuwkundige kennisse te vermeerderen, vond hy het eindelyk raadzaam, zelve
eene Neurologie in 't licht te geeven; dezelve is gedrukt in 1789, en is waarlyk een
der schoonste werken in zyne zoort; wordende de zenuwen, met derzelver
takmaakingen, knoopen, enz. met alle mogelyke naauwkeurigheid beschreeven.
Niet alleen is dit werk voor de Ontleedkunde van het grootste belang, maar voor
Geneesheeren is hetzelve insgelyks allergewigtigst, dewyl de toevallen der ziekten,
welke uit de zamenvlegting der verschillende zenuwtakken moeten verklaard worden,
in dit stuk ten naauwkeurigsten worden beschreeven. Vyf jaaren laater wierd dit
werk, niet weinig verbeterd, nogmaals uitgegeeven.
Een der voornaamste Tydgenooten van den Overledenen, met wien deeze, jaaren
lang, in eene naauwe vriendschapsbetrekking stond, was de voortreffelyke PETRUS
CAMPER, voorzeker een der uitmuntendste Ontleed- en Heelkundigen onzer Eeuwe,
en wiens uitgebreide geleerdheid niet weinig heeft toegebragt, om den Heere
COOPMANS den rechten smaak in de Zenuwkunde, de Vroedkunde, enz. te doen
vatten. Hoe veel de Overledene aan deezen grooten Man verschuldigd was, erkent
hy rondborstig, in de Voorrede van de tweede uitgave der vertaalde Zenuwkunde
van MONRO.
Het ontbrak den Overledenen aan geene letterkundige belooningen. Hy was Lid
van de geleerde Genootschappen te Haarlem en te Utrecht; en toen de Franeker
Hooge Schoole, uit haar diep verval, in 1797 we-
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derom wierd opgebeurd, koos men hem, als een daartoe allergeschiktst man, tot
Curator dier Universiteit.
De Oude Man behield, byna tot op het laatst van zyn leven, zynen werkzaamen
geest, en ontdeed zich niet van zyne drukke praktyk, dan in de laatste jaaren zyns
levens, toen eene hevige ziekte en vermindering van kragten hem zulk een zwaaren
arbeid onmogelyk maakten. Hy leefde byna tot het einde van zyn drieëntachtigste
jaar, en ontsliep zagt, na eene doodelyke lichaamsverzwakking van maar weinige
dagen.
De Heer GADZO COOPMANS, eerst Hoogleeraar te Franeker, naderhand te
Koppenhagen, thans te Kiel in Deenemarken, is de Zoon van wylen onzen
uitmuntenden Artz.

Zakboekje voor het Bataafsche Volk, of de Instructie en Manier
van Procedeeren voor de Vrederechters en Byzitters, met de daar
toe behoorende Bylagen, zo als dezelven by het
Vertegenwoordigend Lichaam, op den 22 Augustus, is
gedecreteerd in Vrangen en antwoorden gebragt; benevens de
Verdeeling der Republiek in Gemeenten, in welke de Vrederechters
hunne Zitting houden en Recht oefenen, door Jan Greeven. Te
Amsterdam, by J. Verlem en J. Greeven, 1800. In 8vo. 78 bl.
De Burger GREEVEN, onvermoeid in zyne Landgenooten, by de nieuw ingevoerde
Orde der dingen, dienst te doen, geeft, met dit kleine Stukje, des weder eene Proeve,
welks schikking, in Vraagen en Antwoorden, hy, in de Voorreden, als de beste voor
den min geoefenden Burger keurt, en met de voorbeelden van zeer geagte en
gezogte Regtskundige Werken, in dien vorm gegooten, staaft. Tusschen beiden
zyn gevoegd de Formulieren, daartoe betrekkelyk, en de aanwyzing der Artykelen,
uit welke de Antwoorden zyn opgemaakt. Het is ten dien einde in Zeven Gesprekken
verdeeld; van welke het laatste, door de opgegeeven Lyst der Hoofdplaatzen,
waaronder de Gemeenten behooren, in welke de Vrederegters zitting hebben, meer
dan de helft uitmaakt van dit Boeksken, wel geschikt om de bedoelde einden te
bereiken - Nog dit loopende jaar, indien de tyd zulks toelaat, belooft de Schryver te
zullen laaten volgen De Manier van Procedeeren voor de Rechtbanken en
Gerechtshoven, alsmede de korte exame der Procedures.
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Aanspraak by de opening van het School voor jonge Dochteren;
opgericht door het tweede Departement der Bataafsche
Maatschappye: Tot Nut van 't Algemeen; door den eersten
Voorzitter des Schoolbestuurs; den 9den December 1799. Te
Amsterdam, by H. van Munster en de Wed. H. Keyzer, 1800. In gr.
8vo. 56 bl.
Telkens ontmoeten wy de doorslaande blyken van het voordeel, het welk de
Bataafsche Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen, de Schoolen in ons Vaderland
aanbrengt. Ook de beide Amsteldamsche Departementen, die zekerlyk de grootste
zyn, en meer dan elfhonderd leden opleveren, geeven telkens proeven aan de hand,
dat zy ter verbetering van het Schoolwezen aanhoudend werkzaam zyn, en het den
overigen Departementen, in dat vak, geenszins gewonnen willen geeven.
Het Amsteldamsch tweede Departement, van gemelde Maatschappye, had, reeds
in den jaare 1795, een Leer- en Kweekschool voor Jongelingen opgericht; waar van
de volkomen goede uitslag het ontwerp, in 1799, deed geboren worden, om ook
een soortgelyk School voor jonge Dochteren op te richten. Dit ontwerp werdt mede
uitgevoerd; men koos Bestuurders en Bestuurderessen van dat School, en men
besloot den aanvang van hetzelve met eene Aanspraak te openen, waar toe de
Bestuurder JAC. DE LA LANDE, als eersten Voorzitter, werdt verkozen; en die dat werk
ook, op den negenden van Wintermaand 1799, tot genoegen der aanwezenden,
verrichtte.
De Redenaar bepaalt zich enkel tot het voordragen van eenige Aanmerkingen,
over den invloed, welken de beschaaving en uitbreiding des Verstands van de
Schoone Kunne op het Huisselyk geluk kan hebben. Na dus eerst getoond te hebben,
waar in dat geluk eigenlyk bestaat, en hoedanig het door de Huisgenoten gesmaakt
kan worden, beschouwt hy de Vrouw, welke eene verstandige opvoeding genoten
heeft, en wel 1. als vervuld met eenigzins uitgebreide denkbeelden van
Godsvereering. 2. Als onderwezen in de Zedekunde, en dus bezef hebbende van
haare pligten. 3 Niet onkundig in de gewyde en ongewyde Geschiedenissen, waar
door zy van dezelve, in veele voorvallen deezes levens, een oordeelkundig gebruik
kan maaken. 4. Als zo veel weetende van de Natuurlyke Historie, de Sterren- en
Hemelloopkunde, benevens de Geographie, dat zy van dezelve een nuttig gebruik
kan maaken, door 'er de almagt en wysheid van den Schepper uit te leeren kennen.
Terwyl, ten 5, het Schryven, Rekenen, en het kennen der Nederduitsche en Fransche
Taalen, als een gepast vereischte, in eene door oeffening geleerde Vrouw,
voorondersteld worden. Waar na de Redenaar over-
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gaat, om den invloed van alle die kundigheden op het huisselyk geluk aan te toonen;
besluitende zyne rede met een gepaste aanspraak aan den Leeraar en de
Leeraaresse LANDRé; van welke de eerste, den Redenaar vervangende, op eene
gepaste wyze, den aart van dit School, en zyne leerwyze tracht te ontwikkelen:
wordende een en ander door gepaste aanspraaken geslooten.
Wy hebben deeze Aanspraaken met genoegen geleezen; eenige drukfeilen in
dezelven schryven wy toe aan den haast, met welken men gemeenlyk soortgelyke
stukken in het licht doet treden. Hier en daar schynt in het Discours van den
Onderwyzer LANDRé eenige wanorde plaats te hebben, en wel in het aanvoeren van
voorbeelden. Doch, wy herhaalen het, soortgelyke stukjens komen meestal met
haast in het licht.

Verzameling van Aanspraaken, en eene Dichtmaatige
Redenvoering, by gelegenheid van het Nationaal Feest op den 19
December 1799, binnen de Stad Brielle, door de Burgers Jan
Fredrik Tromer, Hendrik Michiel van Lith en Jacob Minheer. Te
Dordrecht, by A. Blussé en Zoon, 1800. In gr. 8vo. 44. bl.
In het wegens Oranjegezindheid berugte Brielle heeft men den Feestdag, van welken
wy zo dikwyls hebben moeten gewaagen, met veel luisters gevierd, en geoordeeld
door den druk het uitgesprookene ten dien dage te moeten mededeelen. Een nieuw
geplante Vryheidsboom gaf den Burger TROMER gelegenheid, om, naa het doen der
Procl matie, en het ophangen van dit stuk aan den Vryheidsboom door jonge Burgers
en Burgeressen, eene Aanspraak te doen, gerigt aan de gewapende Burgermagt
dier Stad, en ook de zien daar bevindende Franschen in hunne taal toe te spreeken;
beide die Aanspraaken zyn kort.
De Burger JACOB MINHEER tradt op dien dag in de groote Kerk ten kansel, en hieldt
eene Redenvoering, door hem dichtmaatig genoemd; dezelve rymt zeker. Zy maakt
het grootste gedeelte van het voorhanden zynde Stukje uit. Weinig zal genoeg zyn
om het geheel te kenschetzen.
Zie hier hoe MINHEER den Aftocht beschryft:
Maar wie naderd? ... 't is een Veldheer!
Jork! verbleekt, en aangedaan,
Schreiënd vraagt hy aan held Brune:
Och! mag ik naar huis toe gaan? - Grootsch was 't antwoord, Brune waardig!
‘Ja! - keerd vry met schade en schand,
En zet nooit de onreine voeten
Weer in dit geheiligd Land.’
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Jork keek voor zich - want gevoelde
Pits misrekening te ras;
Die de huid des Leeuws verdeeld had,
Eer het dier gevangen was.
Hy getroost ziek die verned'ring,
Waarlyk eenig in zyn soort,
Een liep schielyk met zyn Doggen
Stil, druipstaartend weg naar boord!!!

Wy maaken geene aanmerkingen, en laaten den Opsteller zyn eigen stuk
beoordeelen, als hy omtrent het slot vraagt:
Heb ik naar uw hart gezongen?

en daarop antwoordt:
't Is meer dan ik had verwacht.
Het had stouter kunnen weezen
En een Goddelyker Zang!
't Was een stof voor grooter Dichters,
Zelfs voor de Eng'len van belang.
Is 't dan wonder! dat myn Zangster
Zonder leeven, kunst of zwier
Deeze toonen niet kon haalen
Uit een zwakke ontstelde Lier?

Het Slotstukje bestaat uit de Nederduitsche en Fransche Aanspraaken van den
Burger H.M. VAN LITH. Deeze zyn zeer naar de tydsomstandigheid geschikt; en
vermeldt die aan de Burgermagt der Stad Brielle den welverdienden lof der Burgeren,
zo die tot beveiliging en behoud der publieke rust medegewerkt hebben, als die, in
het heetste van het gevaar, den vyand te gemoete uittoogen.

De lof der Paruiken. Met Historische Aanteekeningen. Te
Amsterdam, by G. Roos, 1800. In 8vo. 190 bl.
Men kan het zeker als eene byzonderheid aanmerken, dat, in den zelfden tyd, in
welken veele Mannen de Paruiken verworpen hebben, de Vrouwen zich, aan den
anderen kant, hebben beyverd, om haare hoofden met dezelve te versieren. Deeze
lof der Paruiken is niet dan een Hekelschrift op deeze verandering in de gevoelens
der Vrouwen, hebbende ook een welgepruikte, doch geenszins schoone Vrouw op
den tytel: een kapzel, dat men zegt dat gelyk is aan het kapzel van de moeder der
Liefde. De Schryver, zeker een byzonder Vernuft, heeft zyn geschrift in twee
byzondere deelen verdeeld, beschryvende 1, de Revoluties der Paruiken by de
Hedendaagsche Volken; 2. den bloeijenden staat der Parurken by de Ouden;
wordende door eene menigte Aan-
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tekeningen, waaronder ook eenige niet onaartige Versjens, gevolgd en geslooten.
Van de menigte Paruiken, welke de Mode, ook reeds by ons, op de verschillende
hoofden der menschen heeft geplaatst, zyn 'er geene meer in naam bekend
geworden, dan de blonde Paruik voor de Vrouwen, en de Brutus- en Titusparuiken
voor de Mannen. Ziet hier, hoedanig de Schryver dezelve aan zyne Leezers vertoont.
‘Hoe bekoorlyk staat de blonde paruik, die met bevalligheid haare tirebouchons
laat golven, onder de zogenaamde bonnet a la folle, wiens boom met een
roozencouleurde doek bedekt is! Hoe zachtjens golven de punten van deeze
gedraaide kleine krulletjens, die de plaats van een Chignon vervangen. Lang leeve
dus, voor eene schoone in haar négligé, de paruik a tire bourres!’
‘Zie deeze man, die 'er uitziet als een kanunnik, en zich met een prachtig rytuig
(*)
naar Tivoli laat brengen: zie zyn breede en vierkante gestalte, door HEIL in de mode
gebragt; zyn puntige laarzen, zyn ronde schouders, zyn platte zwarte hairen, die in
den nek ongelyk afgesneeden, en als onder een hoed begraaven zyn. Een Duitscher
zou misschien zeggen, dat die man 'er als een lompert uitziet! - Maar een Brutus paruik kan alleen een hoofd naar de mode bedekken. Ziet gy daarenboven die
eertyds driekleurige cocarde niet, waar van de verwoestende tyd nog alleen het wit
eerbiedigde? Ja, zie, hoe dezelve zich nederig agter een gouden lis verbergt! Indien
dit sterke contrast geen Romein aankondigd in een leverancier van de Republiek;
als dan verraad dit ten minsten iemand, die binnen kort ryk is geworden.’
‘Waar snelt dit rytuig zoo spoedig heen? Ontbloot van alle vreemde pracht schynen
de hairen van de jonge Schoone, die in hetzelve zit, den hemel te bedreigen, en
echter van deszelfs wortel, tot aan deszelfs top, zyn deeze hairen niet hooger dan
een duim; een hoofd, dat aldus gekapt is, schynt juist het zinnebeeld van een
Stekelvarken te zyn. Vrees echter niet, alle roozen steeken niet; onze schoonen
hebben onder een Titus-Paruik alleen den schyn van wreedheid: hoe veele TITUSSEN
zien wy thans, die rokken aan hebben; welke, niet minder toegeeflyk dan schoon,
het hart vol hebben, op het herdenken van eene kleinigheid; en die elken avond tot
zich zelven zeggen kunnen, in weêrwil van de Aria: Gy hebt uw dag verlooren! In
waarheid, ik heb myn dag niet verlooren.’
De Vertaaler heeft de Grieksche en Latynsche verzen, als mede eenige geleerde
Nooten en dubbelzinnige klankspeelingen, weggelaaten. Hy heeft de hoofden, welke
Paruiken draagen, niet meerder willen belasten, dan noodig was.

(*)

Tivoli, te vooren Jardin Boutin genaamd, een der Tuinen, alwaar het Publiek van Parys zich
verzamelt.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Aanmerkingen over de onderhandeling van Jezus met Nikodemus,
Joh. III:1, enz. of bedenkingen over de wedergeboorte.
Ik heb voorgenomen, in dit Vertoog, de natuur der Wedergeboorte te verklaaren,
en eenige misvattingen op te ruimen, tot welke deeze figuurlyke uitdrukking
aanleiding heeft gegeeven. Blykbaar voor eenen iegelyk is het, in 't algemeen, dat
die benaaming in geen anderen, dan in een zedelyken zin, kan gebezigd worden.
De zin, door NIKODEMUS daar aan gehecht, als beteekenende eene nieuwe
mededeeling van het dierlyk leeven, verraadde een verward en bekrompen verstand.
Want wat hadt dat met den Godsdienst te doen, of met de waardigheid en de
zuiverheid eener leere, aangekondigd door eenen Leeraar, van God gezonden?
Doch, behalven dat de natuur der zaake zulk eene grove opvatting wraakt, CHRISTUS
zelve verzekert ons, dat zyne uitdrukking leenspreukig was. Indien ik, zegt hy tot
zyne Discipelen, ulieden de aardsche dingen gezegd heb (dingen, door
vergelykingen, van zinnelyke voorwerpen ontleend, opgehelderd) en gy niet gelooft,
hoe zult gy gelooven, indien ik ulieden de hemelsche zoude zeggen?
Welke nu is de zedelyke betekenis van wedergeboren te zyn? deeze, ‘Dat een
mensch in oprechtheid en volkomenlyk heeft verzaakt alle de verdorvene gevoelens,
welke hy voorheen hadt gekoesterd, de ongeregelde driften, die hy hadt ingevolgd
en de kwaade praktyken, aan welke hy zich hadt schuldig gemaakt, en een geheel
verschillenden leevensweg heeft ingeslagen; zodat de gesteldheid der ziele, die de
springveer en de bron van alle uitwendige bedryven is, als 't ware van nieuws
geschapen en geformeerd wierdt.’ Als zodanig is het eene voegzaame en sierlyke
figuur, eene gewigtige en heilzaame meening aanduidende; en indien geene voor-
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ingenomenheid met de voorstellingen eener Schoolsche Godgeleerdheid onze
natuurlyke bevatting der dingen hadt belemmerd en verbysterd, geen oogenblik
twyfel ik, of men zou algemeen erkend hebben, dat dezelve de eenige redelyke zin
is, voor welken de uitdrukking vatbaar is.
Eene leenspreuk kunnen wy in de daad zoo verre trekken, dat wy het spoor der
Reden geheel verliezen, en ons verwarren in een doolhof van ons eigen maakzel.
Ongelukkig is dit te dikmaals het geval geweest van Schriftuurlyke Leenspreuken,
welke, in stede van licht van die duidelyke plaatzen te ontleenen, welke als
merkpaalen moesten dienen, al haar licht verdonkerd hebben, en de zekerste
grondregels van den Natuurlyken Godsdienst tevens. Want wie zou gedagt hebben,
omdat de vernieuwing van hart en leeven by eene nieuwe geboorte vergeleeken
wordt, dat de menschen volstrekt lydelyk zyn in hunne hervorming van de zonde
tot de deugd; dat het met de geestlyke even eens als met de natuurlyke geboorte
is gelegen; dat de bekeering der zondaaren aan eene hoogere en onweerstaanbaare
werking geheellyk moet worden toegeschreeven; en dat wy in 't geheel geene magt
hebben om in dezelve iets van ons zelven te doen, of met eene Godlyke aanspooring
of aandrift; dat menschen, op het bloot gezag eener Leenspreuke, dus zouden
veranderd worden in bloote werktuigen, van bevatting en eigen willing ontbloot, en
geheellyk geleid door het verstand en den wil eens anderen; - en dit alles in weerwil
der algemeene ervarenisse, met luider stemme verkondigende, dat zy in staat zyn,
het goede van het kwaade te onderscheiden, en gepaste voorwerpen zyn eener
zedelyke heerschappye?
Duidelyk leert de Schriftuur, dat zulks niet slegts de oorspronklyke gesteldheid
der menschlyke natuure was, maar ook haare tegenwoordige toestand is; in zo
verre dezelve overvloeit van bevelen en vermaaningen, tot de menschen in hunne
eigen persoonen gericht, om zich zelven te wasschen en te reinigen; af te laaten
van kwaad, en te leeren goed doen; hunne harten te besnyden; af te leggen den
ouden mensch; vernieuwd te worden in den geest des gemoeds; hunne harten niet
te verharden: uitdrukkingen, welke, indien zy eenige kragt en voegzaamheid bezitten,
moeten insluiten, dat wy in staat zyn, de natuur en de gevolgen onzer daaden ernstig
te bepeinzen, en
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ons eigen gedrag te regelen; dat wy een vermogen bezitten, bestendig in ons
verblyvende, en onder ons eigen bevel staande, zo lang wy het behoorlyk gebruik
der Reden behouden; dat wy een vermogen hebben, welks tewerkstelling niet
afhangt van eigendunkelyke en wisselvallige aandrangen van andere weezens, om
alle voorige wangedraagingen te verzaaken, en onzen voet te wenden tot de Godlyke
getuigenissen. Want, was 'er ooit een wys en regtvaardig Wetgeever, die
onmogelykheden beval? Is niet eene vermaaning tot dingen, welke men weet, dat
onze kragten te boven gaan, onredelyk? Is het niet onedelmoedig, ons de onmagt
onzer natuure te verwyten? En kan, echter, dit de gedraaging zyn van den God der
waarheid, van onveranderlyke regtvaardigheid en ontferminge, omtrent zyne brooze
en elendige schepzels, die, op deezen grond, mededogen verdienen?
Dit zelfde geldt ook omtrent de beloften aan de gehoorzaamen, en de
dreigementen aan de onboetvaardige en onverbeterlyke zondaaren. Want waar toe
anders dienen beloften en dreigementen, dan om tot volstandige en onbezwekene
betragting der deugd aan te spooren, door de hoop op belooning, en van ondeugd
af te schrikken, door vreeze voor straffe? Zal een wys man aan een uurwerk eene
belooning aanbieden, om zich zelf te beweegen? Of kunnen menschen, op den
zelfden grond, door beloften of bedreigingen aangezet worden, om in de lucht te
vliegen, onzichtbaar te worden, of iets te doen, dat hunne natuurlyke kragten te
boven gaat?
Nog eens; indien de menschen, in het werk hunner Wedergeboorte, geheel lydelyk
waren, indien zy, ter daarstellinge van dit groote werk, zelven niets konden
bydraagen, maar van de Godlyke werking en invloed alles moesten verwagten,
onmogelyk ware het dan, dat iemand vroeger wedergeboren wierdt, dan het
geschiedt; en, gevolglyk, zouden alle zyne vroegere afwykingen van het pad des
regts onvermydelyk en onschuldig zyn. En, nogthans, hoe dikmaals wordt God
vertoond, als de menschen over hunne hardnekkigheid, en over het uitstellen hunner
bekeeringe, bestraffende?
Nog verscheiden andere bedenkingen, ter staavinge van dezelfde waarheid, zou
ik kunnen aanvoeren, maar zal my thans vergenoegen met aan te merken, dat, in
de Schriftuur, de zonde en godloosheid nooit aan eenige on-
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magt, om zich te hervormen, maar altoos aan vrye keuze, wordt toegeschreeven.
Dus getuigt de Zaligmaaker aangaande de onverbeterlyke Jooden van zynen tyd,
dat zy tot hem niet wilden koomen, opdat zy het eeuwig leeven mogten hebben; dat
zy uit hunnen Vader den Duivel waren, en zyne werken doen wilden; en omtrent
Jeruzalem: hoe dikwyls heb ik uwe kinderen willen byeen vergaderen, gelyk eene
hen haare kiekens byeenvergadert onder haare vleugelen! doch gy hebt niet gewild.
En in meer algemeene bewoordingen verklaart de zelfde Godlyke Insteller van
onzen Godsdienst, dat dit de veroordeeling is, dat het licht in de waereld is
gekoomen, en de menschen de duisternis liever hebben dan het licht, omdat hunne
werken boos zyn.
By deeze bewyzen, uit de Schriftuur ontleend, zal ik een kort betoog der zelfde
waarheid voegen, van de natuur der zaak zelve afgeleid, en onderzoeken, hoedanig
het met de zaak gelegen zy, volgens redelyke beginzels, zonder aanzien van
vastgestelde leerbegrippen, zo ten opzigt van de natuurlyke kragt, als van de
zwakheid der menschlyke natuure.
Vooreerst dan kan, naar myn inzien, met geen schyn van reden ontkend worden,
dat de menschen, hoezeer verdorven en verbasterd door den Val, bekwaam zyn
om te onderscheiden, wat hun pligt, en waarin hun waar geluk gelegen zy. Wyd
strekken hunne naspooringen omtrent andere belangen; diep dringen zy door in de
geheimenissen der natuur, door oeffening en naauwkeurig onderzoek, met de
ondervinding gepaard; zy zyn in staat, om veele duistere stukken van het stelzel
des Heeläls te verklaaren, en de wyze wetten en verwonderlyke schikkingen der
Voorzienigheid op te helderen. - En is het dan te denken, dat hun eigen
onvermydelyke pligt, als menschen, boven hun bereik is, en de bevatting huns
verstands te boven gaat? Is het te denken, dat hun eigen geluk een zo ingewikkeld
en onnaspoorlyk ding is, dat zy daar omtrent geen duidelyk en bepaald oordeel
kunnen vormen? Beschreienswaardig en akelig is dan der menschen lot; en in een
onbevallig licht vertoont zich de zorge en voorzienigheid van hunnen Schepper.
En wat de leeringen en pligten der Openbaaringe aangaat, derzelven waaren zin
moeten zy ook kunnen opspooren, 't en zy het eene niet-geopenbaarde Openbaaring
zy. Want, te beweeren, dat eene verdere boven-
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natuurlyke en inwendige verlichting noodig is tot een duidelyk inzigt in de
Schriftuurleere, is, in de daad, het zelfde als te beweeren, dat de Schriftuur in 't
geheel van geen nut is; en dat de inwendige onderrichting de eenige Openbaaring
van God aan de menschen is. Maar hier vertoont zich eene aanmerkelyke
zwaarigheid, hoe wy, naamlyk, kunnen weeten, dat deeze inwendige onderrichting
waarlyk Godlyk is, dan door haare overeenstemming met de uitwendige Openbaaring,
en met het licht en de inspraaken der Reden; gevolglyk, zonder te erkennen, dat
de uitwendige Openbaaring zonder die onderrichting kan verstaan worden, en dat
de Reden het eeuwig kenmerk der Waarheid is.
Ten tweede, met even weinig regts als het bovenstaande, kan iemand in twyfel
trekken, dat de menschen in staat zyn tot het verkrygen van een gevoeligen en
leevendigen indruk van godsdienstige en zedelyke waarheden. Want dit hangt
eeniglyk af van derzelver voorstelling aan de ziel met den vereischten nadruk, en
van herhaalde inprenting door onbevooroordeelde en ernstige overdenking. En gaat
het 's menschen vermogen volstrekt te boven, ernstig na te denken? Overschreedt
het zyne natuurlyke begaafdheden, dikmaals zyne gedagten te laaten gaan over
zaaken van de uiterste aangelegenheid? Kan hy een duidelyk bespiegelend inzigt
hebben van den Christlyken Godsdienst, en is 't hem tevens onmogelyk, overtuigd
te zyn van deszelfs inwendige voortreffelykheid, en oneindige aangelegenheid voor
zyn tegenwoordig en eeuwigduurend geluk? Zulk een vermoeden, denk ik, zou even
weinig gezags byzetten aan het Christendom, als der menschlyke natuure tot eere
dienen.
Zegt iemand, dat, door de oorspronklyke geneigdheid zyner natuure tot het
kwaade, en derzelver afkeer van het goede, de mensch noodzaaklyk ongeneigd en
ongeschikt is tot overdenking van dusdanige onderwerpen, ik antwoord, vooreerst,
dat de sterkste ongezindheid geenzins insluit eene volstrekte onmogelykheid. Het
tegendeel zelf is klaarblykelyk. Want laat de ongeschiktheid zo groot zyn als in de
tegenwerping ondersteld wordt, de mensch moet evenwel een vrywerkend weezen
zyn, en het in zyne magt hebben, deugdzaam of ondeugende te zyn: want anders
is hy volstrekt onbekwaam beide voor Godsdienst en voor zedelyk zelfbestuur. Ten tweede, blykt het door de ervarenis, dat 'er geene andere af-
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keerigheden, geene andere zwaarigheden, geene andere gevestigde en ingewortelde
heblykheden bestaan, dan die veranderd, verbeterd en t' ondergebragt kunnen
worden, door de kragt van menschlyke welberaadenheid. En kunnen wy denken,
dat onze natuur een zo slegt en gebrekkig werkstuk is, dat zy alle ongeneigdheid
overwinnen, elke zwaarigheid te boven koomen, en elke kwaade heblykheid kan
verbeteren, behalven die van een godsdienstigen aart zyn? Dit is eene onderstelling,
die geen geloof verdient, en op de wysheid en goedheid van God eenen blaam zou
leggen.
Het blykt, derhalven, dat de menschen, in hunnen tegenwoordigen toestand, tot
Godsdienst en een leeven van zedelyke rechtheid bekwaam zyn, dewyl zy hunnen
pligt kunnen kennen, en in hun geweeten drukken een sterk gevoel en overtuiging
van deszelfs voegzaamheid en oneindige aangelegenheid, door gezette en herhaalde
overdenking, en 'er in de natuur geene oorzaak voorhanden is, die hen noodzaaklyk
terug houdt van te handelen volgens hunne eigen bevatting; - als mede, omdat de
zelfde welberaadenheid, door welke wy hen menigmaal andere ingewortelde
heblykheden zien verleeren, en by kans ongelooflyke worstelingen doorstaan,
volgens den gewoonen loop der natuure op alle andere heblykheden de zege moet
behaalen, en hen tot eenen hoogen trap van deugd verheffen. - Dit zy genoeg, ten
bewyze van het vermogen der menschlyke natuure, en ter handhaavinge van de
eere van haaren alvermogenden en weldaadigen Schepper.
De zwakheid nu van 's menschen natuure laat zich omschryven in de volgende
byzonderheden: - Dat haare dierlyke driften hevig en onstuimig zyn, en berekend
ter bestrydinge, en, by een weinig botvierens, ter overdwarschinge en overheeringe
van de inspraaken der reden - dat een ongelukkig lichaamsgestel, en de
onderscheiden wanorden, aan welke het onderworpen is, als een zwaare last de
ziel drukken, en de vryheid en leevendigheid haarer werkzaamheden verdonkeren
en stooren - dat zinlyke voorwerpen een vermogenden indruk maaken op de
menschlyke natuur, die, voorts, allerwege wordt omringd van tallooze verzoekingen
tot ondeugd en ongeregeldheid - dat kwaade voorbeelden, dikmaals, haar vroeg
bederven, traagheid haare vermogens ontzenuwt, gebrekkig doorzigt van de natuur
der dingen tot gevaarly-
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ke dwaalingen vervoert, en de verwyderingen en zorgen des dagelykschen leevens
onmiddelyk strekken om haare aandagt te verwyderen van het uiterst doel haarer
bestemminge, en van de volwigtige aangelegenheden der eeuwige gelukzaligheid.
- Uit dit alles mogen wy dan afleiden, dat, hoewel de menschlyke natuur, met opzigt
tot de betragting van Godsvrugt en deugd, in geenen staat van volslagene onmagt
zich bevindt; ja, hoewel zy zeer aanzienlyke begaafdheden bezit, ter volvoeringe
van onvermydelyk op haar rustende pligten, en ter regelinge van onstuimige driften:
nogthans, in de natuur der zaake, voldoende reden voorhanden is, tot het aanneemen
van de leere van Godlyke hulpe, voornaamlyk in 't geval van lang gevoede en diep
gewortelde heblykheden, of in byzondere standen van gevaar en verlegenheid. En,
uit dit oogpunt beschouwd, zal de leere van het Nieuw Verbond blyken met de
Natuur verwonderlyk wel te strooken, wanneer zy, als den pligt des Zondaars, op
zyne bekeering en verbetering van zeden ernstig aandringt, en, in de nadruklykste
spreekmanieren, in dit slag van onderwerpen ooit gebezigd, in hem zelven een
nieuw hart te scheppen, te ontwaaken en op te staan uit de dooden, opdat Christus
over hem moge lichten; terwyl zy tevens, tot het te werk stellen van meerderen yver
en kloekmoedigheid, hem vermaant te bidden om den bystand van God, die zynen
heiligen geest wil geeven den genen, die hem bidden.
Nog een ander gevolg heeft men der Leenspreuke ontwrongen, in de woorden
van CHRISTUS gebezigd, dat naamelyk de Wedergeboorte niet trapswyze, maar
oogenbliklyk, even als de natuurlyke, toegaat. Ik wil onderstellen, dat hier mede
bedoeld wordt, dat het eerste beginzel des geestlyken leevens geheel en in eens
wordt medegedeeld. Want anders gaat de Leenspreuk mank, en moeten,
diensvolgens, de gevolgen, daar uit afgeleid, geheel onvoegzaam en onbeslissende
weezen. Ondersteld zynde dat dit de meening is, houdt de leere, daar op
gegrondvest, in, dat de oekeering van Zondaaren niet by trappen geschiedt, maar
zich tot een zeker punt des tyds bepaalt, en in haar geheel, door de kragtdaadige
en onwederstaanbaare werking van Gods geest, gewrogt wordt.
Misschien zou dit onze opmerking niet verdienen, ware 't niet, dat het, in verband
met eenige andere beginzels, eene zeer nadeelige strekking heeft. Want laat een
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openbaar Zondaar (gelyk hy ongetwyfeld doen zal, indien hy zyn gevoelen beleeve)
dat tydstip voor den waaren tyd zyner bekeeringe houden, wanneer hy van zyne
schuld en elende allergevoeligst overtuigd is, onder de vreezelykste worstelingen
van angst en wanhoop, en laat hy voorts gelooven, dat de eenmaal wedergeborene
deelgenoot is van de verkiezinge der genade, door het onverydelbaar besluit des
Almagtigen, en dat hy nooit volstrekt kan verloren gaan, hoe zeer ook zyne
Wedergeboorte onteerd en verdonkerd, en alle kenmerken daar van onderdrukt
worden door schreeuwende misdaaden en ongeregtigheden; dat hy, evenwel, met
den H. PAULUS, (dien hy onderstelt, zyn eigen weezenlyk karakter te vertoonen)
vleeschlyk kan verkogt zyn onder de zonde: - laat hy, zeg ik, alle deeze dwaalingen
verwarren en te zamenzetten in eene soort van verband van Godsdienstige
beginzelen - en men zal eene bekeering hebben zonder gemoedszuivering,
Godsdienst zonder godzaligheid, Christendom zonder deugd. Noch de donder der
Wet, noch de genade des Euangeliums, zal in staat zyn om eenigen kragtdaadigen
indruk op zyn gemoed te hebben, maar hy zal voor altoos verloren gaan, ondanks
zyne stoute verzekerdheid aangaande zyne behoudenis.
Ik behoef hier niet aan te dringen, dat het t' onderbrengen van kwaade
heblykheden, en het aanwennen van tegengestelde gezindheden en neigingen, als
weezenlyke vereischten der waare bekeeringe, volgens de natuur der zaake, een
werk zyn van tyd, en van trapswyze, aanhoudende, ernstige poogingen; als zynde
dit eene waarheid, die van zelve spreekt en op de ondervinding rust. Genoeg is het,
te hebben aangetoond, dat het boven vermelde denkbeeld omtrent de
Wedergeboorte, op figuurlyke spreekwyzen gebouwd, in weerwil van het gezond
verstand, eene wyde deur opent voor allerlei slegtigheden.
Een gebaanden weg zoude ik hier voor my hebben liggen, om te treeden tot een
onderzoek omtrent het onderscheid tusschen waaren Godsdienst en Geestdryvery.
Doch dringende bezigheden ontzeggen my thans zulk eene beschouwing. Misschien,
by meerdere ruimte van tyd, deel ik, over het belangryk onderwerp, myne
bedenkingen mede.
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Aanmerkingen, betreffende eenige byzonderheden, op welke in
het voelen van den polsslag doorgaans niet behoorlyk acht wordt
geslaagen. Door C.G.T. Kortum, Med. Doct. te Stolberg by Aaken.
Hoe veele aanmerkingen ook, in onze practische en ziekteteken-kundige
Handboeken, gevonden mogen worden, aangaande de eigenschappen van den
Polsslag, schynt het my toe, dat men, over het algemeen, te onachtzaam handelt,
aangaande de kundigheden, die, ten opzichte van den toestand eens lyders, kunnen
bekomen worden, door de verschillende gevolgen, welke eene meerdere of mindere
drukking der vingerseinden op de slagader, aan welke men den pols voelt, doet
gebooren worden. In koortzige en andere ziekten gebeurt het voorzeker dikmaals,
dat de polsslag buitengewoon groot en vol is, en dat echter het aderlaaten ten
hoogsten nadeelig zou zyn. Of de aderlaating al of niet in zodanige omstandigheden
wordt aangeweezen, kan wel doorgaans, door de vergelyking van alle de
aanweezende toevallen met elkanderen, genoegzaam zeker bepaald worden; doch
zonder op andere omstandigheden te letten, is de overweeging van de
eigenschappen van den polsslag dikwyls alleen voldoende, om onze keuze in deezen
te bepaalen. Een pols, die wel vol is, doch die, met den vinger sterker dan gewoonlyk
gedrukt zynde, veel van zyne sterkte en volheid verliest, en die zich door den
perssenden vinger als laat wegdrukken, verbiedt, over het algemeen, de aderlaating.
Hoe meerder een polsslag, onder het drukken der vingeren, van zyne kragt verliest,
zo veel te zekerder is het gewoonlyk, dat 'er een verzwakte toestand van het
levensbeginzel plaats heeft, en dat daarom alle verzwakkende geneeswyzen, en
inzonderheid het aderlaaten, moeten vermyd worden. Vindt men daarentegen een'
ingetrokken kleinen pols, doch die sterker slaat en duidelyker wordt, naar maate de
drukking vermeerdert, dan heeft doorgaans het tegendeel plaats; want zodanig een
pols geeft niet alleen een krampachtigen toestand der vezelen te kennen, maar
wordt

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

10
ook zeer algemeen waargenoomen by zodanige voorwerpen, die door eene of
andere heevige ontsteekingsziekte zyn aangetast, welke herhaalde aderlaatingen
vordert.
Intusschen dient men daarentegen in aanmerking te neemen, dat een sterke en
door de drukking des vingers niet verminderende polsslag niet altoos het bloed laaten vordert. Men vindt dus, by voorbeeld, by bejaarde persoonen, doorgaans,
een kragtigen pols, die door de drukking der vingeren niets van zyne
wederstandbiedende kragt verliest. Dit is intusschen geenzins het gevolg van
volbloedigheid, of van een ontstooken toestand, maar komt alleen voort uit eene
vermeerderde styfheid van het slagaderlyk gestel, welke in den hoogen ouderdom
dikwyls zo groot wordt, dat een gedeelte van het slagaderlyk gestel een geheel
beenachtigen aard aanneemt. Op dezelfde wyze vindt men galkoortzen, in welke
de pols vol en sterk is, zonder dat de drukking der vingeren de kragt van den polsslag
vermindert; en echter toont de zamenloop der overige tekenen aan, dat men de
geneezing hier niet moet zoeken door aderlaatingen, maar door herhaalde braaken purgeerende middelen, die alleen in staat zyn, om, in deeze gevallen, de te
groote kragt van den polsslag te verminderen, en op nieuw een gelykmaatigen
omloop der vochten daar te stellen.
Meermaalen is de polsslag gespannen, en kan 't best worden vergeleeken by
eene metaalen snaar, die in eene geduurige trilling is, zonder dat hy eenigzins wykt
voor eene zeer sterke drukking met den vinger. Zodanig een polsslag komt
gewoonlyk voor in heevige ylende koortzen, in de loodkolyken, enz. doch vordert
zelden of nooit aderlaatingen, maar doorgaans krampstillende middelen, en wel
inzonderheid het Heulzap.
Van den anderen kant wyst toch ook een weeke voor den vinger wykende pols
geenzins steeds eene zodanige zwakheid aan, welke het gebruik van eenigerleye
verzwakkende middelen, voornaamelyk van braak- of purgeermiddelen, zou komen
te verbieden. Het tegendeel heeft zelfs dikwyls plaats; want niet zelden vindt men
galachtige en andere koortzen, die uit verzamelde onreinigheden in de eerste wegen
voortkomen, in welke zodanig eene zwakheid des polsslags plaats heeft, doch waar
teffens de ontlastende geneeswyze der maag en darmen gevorderd wordt; hebbende
dezelve doorgaans ten gevolge, dat de pols, die voorheen zo ligt weg te druk-
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ken was, zyne natuurlyke kragten weder bekomt, en eerlang eene volkomene
herstelling plaats grypt.
Wanneer, intusschen, by zodanige ziekten, die haare voornaame zitplaats in den
onderbuik hebben, behalven den voornoemden ligtelyk wykenden pols, nog meerdere
tekenen van algemeene zwakheid voorkomen, zyn dikwyls de gevallen zodanig,
dat men zelfs, wanneer 'er tekenen zyn van veele opgehoopte kwaade stoffen, maar
zeer voorzichtiglyk, en in eene geringe maate, de ontlastende middelen kan
gebruiken. Dit sluit echter geenzins uit, dat ook niet een kleine en ligt wegdrukbaare
pols wel eens in zodanige gevallen voorkomt, in welke het behoud der lyders alleen
door herhaalde aderlaatingen kan worden verkreegen, gelyk in geweldige
long-ontsteekingen plaats heeft.

Kort berigt, wegens het kanaal, 't welk de Oost- en Noord-zee
vereenigt. Door Frederik Matthisson.
‘De Reiziger MATTHISSON, die in den Jaare 1785 reisde, geeft, wanneer hy Kiel in
Holstein bezogt, dit berigt van het Kanaal, 't welk de Oost- en Noord-Zee vereenigt,
en toen voltooid was.’
Zes welgemaakte Sluizen vormen dit Kanaal. Door drie van dezelve, naamlyk die
van Holtena, Knop en Rathmansdorf, kan een Schip, uit de Baltische Zee komende,
opgeheeven worden tot het waterpas van het Meir Flemhude, 't welk zeven-en-twintig
voeten hooger is dan de oppervlakte van de Baltische Zee. Op dezelfde wyze worden
de Schepen allengskens nedergelaaten door Sluizen van Koningsforde, Kluvensiek
en Rendsburg; te welker laatstgemelde plaatze zy in de Rivier Underider komen,
welke gemeenschap heeft met de Noordzee. Dit Kanaal kan Schepen van negentig
Lasten voeren; doch dezelve moeten niet wyder zyn dan zes-en-twintig en een halve
voet. - Aan den ingang des Kanaals leest men dit Opschrift: CHRISTIANI VII JUSSU
ET SUMPTIBUS, MARE BALTICUM OCEANO COMMISSUM. 1782.
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Aanwyzing van den Spiegel-rots op den berg St. Gothard. Volgens
Frederik Matthisson.
Op den St. Gothards Berg doet zich eene byzonderheid op, welke niet algemeen
bekend is: - een Rots van eene verbaazende grootte, zo volmaakt vlak, effen, en
gepolyst aan de eene zyde, dat dezelve de voorwerpen, daar aan voorgehouden,
even als een spiegel te rug kaatst. Deeze Rots wordt uit dien hoofde door de
Bewoonders dier streeken de Spiegel-rots geheeten. Geen Natuurkenner heeft, zo
't schynt, tot hier toe, het ondernomen, reden van dit zonderling verschynzel te
geeven.

Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, Door
M.L.A. Millet-Mureau.
‘Wy hebben ons eenigermaate Schuldenaars gesteld by onze Leezers, met nu en
dan, by voorkomende gelegenheden, van DE LA PêROUSE en diens Reis spreekende,
te belooven, hun, als ons iets meer volledigs daar van ter hand kwam, 't zelve te
zullen mededeelen. Wy draalen niet, ons daar van te kwyten, en, in eenige
agtereenvolgende Stukjes, het voornaamste van die Reis mede te deelen, gelyk
wy voorheen, tot hun genoegen, de Reistochten van COOK hun onder 't oog bragten.
Schoon de meesten onzer Leezeren gewis, uit al het voorheen door ons
opgeteekende, niet onkundig zyn van het ontwerp deezer Reize, zal het voor
zommigen noodig, en voor allen niet ongevallig weezen, hier, met een kort woord,
iets van den aanleg en aart deezes Reistochts aan te stippen.
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By het sluiten des jongstvoorgaanden Oorlogs, besloot het Fransche Hof een Tocht
te laaten doen, om de Ontdekkingen, door den Capitein COOK zo gelukkig
aangevangen, voort te zetten en te volmaaken. LA PêROUSE werd tot
Opperbevelhebber gekoozen. Die keus was, in alle opzigten, zeer regtmaatig;
naardemaal mogelyk slegts weinige menschen, door voorbereidende Studien en
kunde, beter geschikt waren, om, in eene onderneeming van dien aart, gelukkig te
slaagen. - Twee Fregatten werden diensvolgens te Brest, in den Jaare 1785,
uitgerust: de La Bousolle, onder het bevel van LA PêROUSE, en L' Astrolabe, onder
bewind van LANGLE, beiden Capiteins in Franschen dienst. Zy zeilden, in 't gemelde
Jaar, uit Brest, en zetteden hunne Reis, met veelerlei lotwissel, voort. Geduurende
de Reis zonden LA PêROUSE en diens Officieren, van tyd tot tyd, by voorkomende
gelegenheden, Berigten van hunnen Tocht en wedervaaren aan het Ryksbestuur
en aan hunne Vrienden. Beide de Schepen zyn ongelukkig, in den Jaare 1788, zo
men veronderstelt, verongelukt: dan de byzonderheden van dit droevig lot zyn, tot
(*)
heden, onbekend . Uit de overgezondene bouwstoffe is de Reis, van welke wy het
hoofdzaaklyke ten oogmerk hebben mede te deelen, zamengesteld, door eenen
Schryver, die blykt voor deeze taak berekend te weezen. Ons Uittrekzel zal zich
bepaalen tot de nieuwste en treffendste Beschryvingen van de Plaatzen, de Zeden
en Gewoonten, door deeze zo ongelukkig in hunne onderneeming gestuite Reizigers
bezogt. Wy volgen daar in de Schryvers van een Engelsch Maandwerk.’
De Schepen La Bousolle en L' Astrolabe zeilden uit Brest, op den eersten van
Oogstmaand des Jaars 1785. Niets belangryks viel 'er voor, geduurende de vaart
na Madeira, waar zy op den dertienden dier Maand het anker wierpen. Het zeilen
van daar tot Teneriffe duurde

(*)

‘Terwyl wy dit schreeven, in Wintermaand 1799, vermeldt een en ander Nieuwspapier van
gunstige ontdekkingen, deezen Reiziger betreffende; doch, wel verre van bevestigd te worden,
zyn ze vervallen.’
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slegts drie dagen. Zy ankerden daar op den negentienden, en steevenden van dit
Eiland op den dertigsten, met een frisse koelte uit den Noord Noord Oosten. Den
negen-en-twintigsten van Herfstmaand sneeden zy den Equator op achttien Graaden
Wester lengte. Den achttienden van Wynmaand bevonden zy zich op de hoogte
van het Eiland Trinidada. Op den zesden van Slachtmaand ankerden zy tusschen
St. Catharina en het vaste land. - Het midden van het Eiland Alvaredo hadden zy
ten Noord Oosten; de Vlaamsche Eilanden ten Zuid Oosten, en het Eiland Gal ten
Noorden. Op deezen geheelen overtocht hadden zy geen een zieken aan boord.
Het Eiland St. Catharina wordt in 't byzonder beschreeven. Hier werden de
Scheeplingen met groote gastvryheid ontvangen. Zy vonden 'er de leevensmiddelen
goedkoop en in grooten overvloed.
De Heer PêROUSE berigt ons, dat hy Kaap Horn met veel meer gemaks omzeilde,
dan hy hadt durven hoopen, en werd hy hier door overtuigd, ‘dat deeze Omvaart
gelyk staat met die op alle hooge breedten. De zwaarigheden, met welke wy dagten
te zullen moeten worstelen, waren het gevolg van een oud vooroordeel, 't welk men,
met den tyd, zal afleggen; terwyl het leezen van Admiraal ANSON's Reize niet weinig
heeft toegebragt om het denkbeeld van dat gevaar by de Zeelieden leevendig te
houden.’
Wy moeten ons ophouden by de belangryke beschryving van de Baay en Stad
Conception, in het Land van Chili. - De Baay van Conception is een der gemaklykste
havenen in de geheele wereld. Het water is effen, 'er gaat bykans geen stroom,
schoon het getyde zes voeten en drie duimen ryst; het water is hoogst by volle en
nieuwe maan, ten één uuren en vyf en veertig minuuten. De Baay is beschut tegen
alle winden, behalven den Noorden-wind, welke in deeze streeken alleen geduurende
den Winter waait, dat is van het einde van Bloeimaand tot Wynmaand, daar te lande
ook het Regensaisoen. Het weêr is bestendig vogtig, zo lang deeze Mouson waait;
want de naam van Mouson mag zeer eigenaartig gegeeven worden aan deeze
standhoudende Winden, welke gevolgd worden door Zuide-winden, die 'er
geduurende het overige van het jaar waaijen, en vergezeld gaan met het
allerschoonste weêr. De eenige ankerplaats, welke beveiligd is voor den Noord
oosten wind,
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die geduurende den Winter heerscht, is by het Dorp Talcaguana, op den Zuid-oost
oever, heden ten dage de éénige Spaansche Vastigheid in de Baay, naa dat de
oude Stad Conception, door eene Aardbeeving, in den Jaare 17-1, verdelgd is.
Deeze Stad lag aan den mond van de Rivier St. Peter, ten Oosten van Talcaguana;
de overblyfzels van die verwoeste Stad zyn nog te zien. Zy zullen den tand des tyds
zo lang niet verduuren als die van Palmyra gedaan hebben. Alle de huizen waren
gebouwd van klei of steen, in de zon gedroogd; de daken waren gedekt, even als
die in verscheide der Zuidlyke gedeelten van Frankryk.
Naa de verwoesting van die Stad, welke veeleer door de zee werd ingezwolgen,
dan door de Aardbeeving over hoop geworpen, geraakten de Inwoonders verstrooid,
en legerden zich op de nabygelegene hoogten. Het was niet voor in den Jaare 1763,
dat zy eene nieuwe plaats uitkoozen, gelegen op een vierde myl afstands van Biobio,
en drie mylen van de oude Stad Conception en het Dorp Talcaguana. Het Bisdom,
de Hoofdkerk, en de Kloosters werden in de nieuwe Stad overgebragt. Deeze is
van eene groote uitgestrektheid, dewyl de huizen alle slegts ééne verdieping hoog
zyn, ten einde zy beter in staat mogen weezen om de Aardbeevingen, welke 'er
jaarlyks voorvallen, door te staan.
De nieuwe Stad bevat omtrent tien duizend Inwoonders. Zy is de Verblyfplaats
des Bisschops, en van den Major-Generaal, het Opperhoofd des Krygsweezens.
Dit Bisdom paalt aan dat van San Jago, de Hoofdstad van Chili, waar de
Gouverneur-Generaal zyn verblyf houdt. Het wordt aan den oostkant omgeeven
door de Cordilleras, en strekt zuidwaards zich uit tot de Straat van Magellan; doch
de waare grensscheiding is de Rivier Biobio, op een vierde myl afstands van de
Stad.
Al het land ten zuiden van die Rivier behoort aan de Indiaanen, uitgenomen het
Eiland Chiloe, en een kleine Landstreek rondsom Baldivia. Het is zeer oneigen, aan
dit Volk den naam van Onderdaanen des Konings van Spanje te geeven, daar zy
met deezen bykans in gestaagen oorlog zyn. De verrigtingen van den Spaanschen
Bevelhebber mogen, overzulks, van het grootste aanbelang gerekend worden. Hy
heeft bevel over de geregelde troepen en het overig krygsvolk; dit schenkt hem een
groot gezag over alle de Burgers, die, in hunne burgerlyke
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belangen, bestuurd worden door eenen Corregidor. Hy is daarenboven, by uitsluiting,
belast met de verdeediging des Lands, en verpligt beurtlings te vegten en te
onderhandelen. Een nieuwe wyze van bestuur staat de oude te vervangen. Hetzelve
zal een weinig verschillen van dat onzer Fransche Volkplantingen, dewyl het gezag
zal verdeeld worden tusschen den Commandant en den Intendant. Dan hier staat
aan te merken, dat 'er geen Oppergerigtshof in de Spaansche Volkplantingen plaats
heeft. De zodanigen, die met 's Konings gezag bekleed zyn, zitten ook als Regters
voor, in burgerlyke zaaken, met eenigen uit den Burgerstand, die tot Byzitters dienen.
Het valt gereedlyk te bevroeden, dat, wanneer het Regt niet bediend wordt door
Regters, gelyk in waardigheid, het gevoelen des Voorzitters altoos een overwigt
moet hebben op de mindere Leden des Gerigtshofs. Het gevolg hier van is, dat de
bediening des Regts aan een enkel Persoon staat, 't welk met eene groote
ongelegenheid moet gepaard gaan, ten zy men dien man veronderstelle verheeven
te zyn boven allen vooroordeel, vry van alle driftvervoering, en bedeeld met het
allerverlichtst verstand.
'Er is in het Heeläl geen vrugtbaarder grond, dan die van dit gedeelte van Chili.
Het Koorn draagt 'er zestigvoud; de Wynstok is 'er even mild in het voortbrengen
van druiven; de vlakten zyn bedekt met ontelbaare kudden, die boven allen begrip
vermenigvuldigen, schoon geheelenal aan zichzelven overgelaaten. Alles, wat de
Inwoonders te doen hebben, bestaat in afschuttingen te maaken rondsom elks
byzondere bezittingen, en de Ossen, Paarden, Muilezels en Schaapen in de
afschuttingen te houden. De gewoone prys van een vetten Os is acht Dollars, die
van een Schaap, drie vierde van een Dollar; doch 'er worden geen koopers gevonden.
De Inwoonders zyn gewoon een groot getal Ossen te dooden, van welken zy de
huiden en het vet alleen bewaaren en na Lima zenden. Eenig vleesch wordt ook
op de Indiaansche wyze toebereid, ten dienste der kleine Kustbevaarders in de
Zuidzee.
Geene byzondere Landziekte heerscht in dit Gewest; dan ééne, welke ik niet durf
noemen, is 'er zeer algemeen. De zodanigen, die gelukkig genoeg zyn om dezelve
te ontgaan, leeven tot een hoogen ouderdom. In
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Conception vindt men veele Persoonen, die den kring van eene eeuw vervuld
hebben.
Ondanks zo veele voordeelen, is deeze Volkplanting zeer verre van die
vorderingen te maaken, welke men zou mogen verwagten van eene ligging, zo
gunstig tot het vermeerderen der volkrykheid; maar de invloed des Bestuurs werkt
steeds die der gunstige Lands- en Lugtgesteltenis tegen: wederhoudende inrigtingen
bestaan 'er van het eene einde van Chili tot het andere. Dit Koningryk, welks
voortbrengzels, indien men 'er alles van trok wat mogelyk is, half Europa zouden
kunnen voeden; welks Wol genoegzaam zou weezen voor de Manufactuuren van
Frankryk en Engeland, en waar van het Vleesch, ingezouten, een schat zou
opbrengen: - dit Koningryk, zeg ik, is geheel van Koophandel verstooken. Vier of
vyf kleine Schepen komen jaarlyks van Lima, met Zuiker, Tabak, en eenige
Manufactuuren, in Europa gemaakt, die de ongelukkige Inwoonders alleen uit de
tweede of derde hand kunnen koopen, en naa dat 'er zeer zwaare Belastingen van
betaald zyn, eerst te Cadix, dan te Lima, en eindelyk by derzelver inkomen in Chili.
De Inwoonders kunnen alleen in verruiling geeven Koorn, welk zo goedkoop is, dat
de Landbouwer geene aanmoediging vindt om zyn ledig liggend land te ontginnen;
Talk, Huiden, en een weinig Planken; zo dat de balans des Handels altoos tegen
(*)
Chili is; 't welk met zyn Goud , zyne Zilver-mynen, en geringe artykelen van
verruiling, niet in staat is te betaalen de Zuiker, de Paraguay Thee, de Tabak, het
Laken en het Linnen, en andere benoodigdheden.
Uit deeze korte opgave is het blykbaar, dat, indien Spanje niet van Stelzel
verandere; indien vryheid van Koophandel niet worde ingevoerd; indien de
Belastingen op Buitenlandsche Waaren niet verlaagd worden; indien, met één woord,
het Staatsbestuur niet in het begrip wil komen, dat eene zeer geringe belasting by
een talryk Volk meer opbrengt, dan zeer zwaare belastingen, welke het vertier
belemmeren: zal het Koningryk van

(*)

Volgens een my medegedeeld berigt, mag het Goud, 's jaarlyks in het Bisdom van Conception
verzameld, op tweemaal honderd duizend Dollars gerekend worden. 'Er zyn enkele Plantadien
op St. Domingo, die een zo groot inkomen opleveren.
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Chili nimmer die hoogte van voorspoed beklimmen, welke men uit deszelfs ligging
zou mogen verwagten.
Ongelukkig brengt dit Land eene kleine hoeveelheid Gouds voort; meest alle de
Rivieren voeren Stofgoud mede. De Inwoonders, door de Rivierslyk te wasschen,
kunnen, zegt men, een halven Dollar daags winnen. Maar, dewyl de leevensmiddelen
in grooten overvloed voorhanden zyn, heeft de Inwoonder geene weezenlyke
behoefte, welke hem tot arbeid aanprikkelt. Buiten gemeenschap met vreemdelingen
leevende, en onkundig aan onze weelde en kunsten, kan hy niets verlangen met
eene zo sterke begeerte, dat dezelve zyne traagheid overwinne. De grond ligt,
derhalven, meest onbebouwd; de werkzaamsten onder de Inboorelingen de
zodanigen zynde, die daags eenige uuren besteeden aan het wasschen van het
Rivierzand, vinden zy zich ontheeven van eenig bedryf of handel te leeren. Het
gevolg hier van is, dat de huizen, zelfs van de rykste Ingezetenen, schaarsch van
huisraad voorzien zyn, en dat alle de Werklieden in Conception van elders komen.
De Kleeding der Vrouwen bestaat uit een veelkleurig Jak, van de ouderwetsche
met goud en zilver doorwerkte stoffe, in vroegeren tyde te Lyons gemaakt. Deeze
Jakken, die alleen voor Feestdagen bewaard worden, agt men in de Familien als
Diamanten; zy komen van Grootmoeder op Kleindogter. Die Kleederen, nogthans,
bepaalen zich tot een klein getal van Vrouwen; de overige hebben naauwlyks genoeg
om haare naaktheid te dekken.
Luiheid, nog meer dan waan en bygeloof, heeft dit Koningryk met Nonnen en
Monniken bevolkt; deeze laatsten genieten hier eene grooter vryheid, dan in eenig
ander land ter wereld. Het ongeluk van niets te doen te hebben, mangel aan
Familiebetrekkingen, de gelofte van den ongehuwden staat, zonder van de rest der
wereld afgescheiden te zyn, en hun leeven in de gemaklyke kloostercellen, heeft
hun de grootste snoodaarts van America gemaakt. Hunne onbeschaamdheid klimt
tot eene ongelooflyke hoogte op. Ik heb zommigen deezer Monniken gezien, die
tot middernagt op een Bal bleeven, afgescheiden van allen fatsoenlyk gezelschap,
en verspreid onder de Dienstbooden. Deeze zelfde Monniken gaven aan onze jonge
Scheepslieden een naauwkeuriger berigt, dan zy elders konden bekomen, ten
aanziene van plaat-
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zen, welke de Priesters alleen moesten kennen om den ingang in dezelve te
verbieden.
Het gemeene Volk in Conception valt zeer diesagtig, en de Vrouwen zyn zeer ligt
toeganglyk. Zy maaken een verbasterd en mongrelisch ras uit; maar de Inwoonders
van den eersten rang, de echte Spanjaards, zyn beleefd en ten uitersten verpligtend.
Het zou my aan gevoel van dankbaarheid moeten ontbreeken, indien ik hun niet
aftekende met kleuren, voegende aan hun character; dit zal ik tragten te doen
kennen, door een verhaal te geeven van onze eigene ontmoetingen.
Naauwlyks lagen wy ten anker tegen over Talcaguana, of een Krygsman bragt
my een Brief van den Heer QUEXADA, voor een tyd, toen Bevelhebber; in deezen
vermeldde hy, dat wy zouden ontvangen worden als Landgenooten. Hy voegde 'er
zeer beleefd by, dat de bevelen, hem ten deezen opzigte gegeeven, volkomen
zamenstemden met de gevoelens van zyn eigen hart, en die van alle Ingezetenen
van Conception. Deeze Brief ging vergezeld van allerlei ververschingen, welke een
ieder zich haastte aan boord te zenden. De voorraad was zo groot, dat wy denzelven
niet wisten te gebruiken, of op eene voeglyke wyze te plaatzen.
Verpligt, om, in de eerste plaats, agt te geeven op hetgeen noodig was tot
herstelling van myn Schip, en het brengen van onze Starrekundige Werktuigen aan
strand, kon ik niet onmiddelyk mynen dank by den Gouverneur gaan afleggen. Ik
verlangde na gelegenheid om dit te doen; doch hy kwam my voor en aan boord,
vergezeld van de voornaamste Officieren der Volkplanting. Den volgenden dag gaf
ik een tegenbezoek, vergezeld door den Heer DE LANGLE, en verscheide Officieren
en Geleerden. Wy werden voorgegaan door een bende Dragonders. De
bevelvoerende Officier hadt de helft te Talcaguana geplaatst. Zints onze aankomst
waren zy en hunne paarden tot onzen dienst. De Heer QUEXADA en de Heer
SABATERO, Commandant der Artillery, benevens den Stads Major, kwamen ons, op
eene myl afstands van Conception, te gemoete. Wy traden af ten huize van den
Heer SABATERO, waar een heerlyk middagmaal gereed stondt; 's avonds hadden
wy 'er een luisterryk Bal, op 't welk de voornaamste Dames der Stad genoodigd
waren.
De kleeding deezer Dames verschilde zeer veel van die,
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aan welke onze oogen gewoon waren. Een gebloemde rok, zo kort dat het halve
been bloot was, en verre beneden den middel vastgemaakt; koussen met roode,
blaauwe en witte streepen; schoenen zo klein, dat de teenen 'er in gekreukt lagen,
zo dat de voeten zich bykans rond vertoonden, maakten de kleeding uit der Chilische
Dames. Zy draagen het hair zonder poeder, en verdeelen het van agteren in smalle
vlegten, die op den rug afhangen. Het kleed aan 't bovenlyf is doorgaans van goudof zilverstof, en bedekt met twee korte mantels, de eerste van muslin, en de tweede,
daar boven, van wol van verschillende kleuren, blaauw, geel of rood. Met deeze
wollen mantels bedekken zy het hoofd, als zy by koud weêr op straat gaan; doch
binnens huis leggen zy dit opperkleed doorgaans op haare knieën. Zy hebben een
spelletje met den muslinen mantel, bestaande in denzelven aartig te verschikken;
in welk bedryf zy geen gering gedeelte van bevalligheid ten toon spreiden. Zy zyn
over 't algemeen vrolyk, en zo inneemend beleefd, dat 'er geene Zeestad in Europa
gevonden wordt, waar vreemde Zeelieden met zo veel beleefdheids ontvangen
worden.
Omtrent middennagt eindigde het Bal. De Huizen van den Commandant en van
den Heer SABATERO konden alle de Fransche Officiers en het verder medegenomen
gezelschap niet huisvesten; de Inwoonders drongen ons, by hun den intrek te
neemen: en zo werden wy voor dien nagt in verscheide deelen van de Stad
geborgen.
Vóór het middagmaal hadden wy een bezoek afgelegd by de voornaamste Burgers,
en by den Bisschop, een man van gezond verstand en aangenaame zeden,
uitsteekende in liefddaadigheid, waar in de Spaansche Bisschoppen dikwyls zeer
voorbeeldlyk zyn. Hy is een Creol, in Peru gebooren; nooit was hy in Europa geweest,
en zyne verheffing alleen aan zyne verdiensten verschuldigd. Hy sprak met ons
over den spyt, dien de Major-Generaal HIGUINS zou gevoelen, dat hy, geduurende
ons verblyf aldaar, ter oorzaake van de Indiaanen, zich op de grenzen moest
onthouden. Het gunstig berigt, 't welk wy wegens dien Officier ontvingen, en de
hoogagting, welke ieder hem toedroeg, deedt my de omstandigheden beklaagen,
die ons van zyn gezelschap beroofden. Men hadt een Boode tot hem afgevaardigd,
en het antwoord, 't welk deeze medebragt, terwyl wy nog te Conception
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waren, kundigde ons zyn schielyk wederkeeren aan. Hy hadt juist op dien tyd eenen
roemryken Vrede geslooten, die hoogst noodzaaklyk was voor zyn Volk, dewyl
hunne afgelegene wooningen steeds bloot stonden aan de strooperyen van wilde
Natien, die de Mannen en de Kinderen doodsloegen en de Vrouwen gevangen
namen.
De Indiaanen van Chili zyn niet langer die Americaanen, die met schrik vervuld
worden voor de wapenen der Europeaanen. Het vermenigvuldigen der paarden,
die thans verspreid zyn door het binnenste van de onmeetlyke woestynen van
America, als mede dat der Ossen en Schaapen, heeft dit Volk veranderd in eene
Natie van Arabieren, in alle opzigten gelyk aan de bewoonders der wildernissen
van Arabie. Steeds te paard zittende, rekenen zy een weg van tweehonderd mylen
voor een kort tochtjen. Zy trekken voort en om met hunne kudde, eeten van derzelver
(*)
vleesch en melk, en vergasten zich zomtyds op 't bloed ; met de dierenhuiden
kleeden zy zich, en maaken 'er helmetten en schilden van. Hier uit is openbaar, dat
de invoer van tweeërlei slag van Huisdieren een beslissenden invloed gehad hebbe
op de Zeden van alle de Stammen, die het Land van St. Jago tot de Straat van
Magellan bewoonen. Alle hunne oude gewoonten hebben zy afgelegd; zy voeden
zich niet met dezelfde vrugten, en draagen niet langer dezelfde kleederen, maar
hebben eene treffender gelykvormigheid gekreegen met de Tartaaren, of met de
Inwoonderen der oevers van de Roode Zee, dan met hunne Voorouders, die vóór
tweehonderd jaaren leefden.
Het valt gereedlyk te begrypen, hoe ontzaglyk zodanig een Volk moet weezen
voor de Spanjaarden. Hoe is het mogelyk, hun te volgen op zo lange tochten? Hoe
is het mogelyk, Volksverzamelingen voor te komen, die op een enkel punt Natien
zamenbrengen, over vierhonderd mylen lands verstrooid, en die dus een leger van
dertigduizend man vormen?
Den Heere HIGUINS is het gelukt, de genegenheid van deeze Wilden te winnen,
en hy heeft dus een grooten dienst gedaan aan de Spanjaarden, die hem hebben
aangenomen: want hy is van geboorte een Ier, en behoort tot

(*)

Men heeft my verzekerd, dat zy zomtyds hunne Ossen en Paarden aderlaaten, om het bloed
te drinken.
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die Familien, die vervolgd zyn uit hoofde hunner Godsdienstbelydenisse en oude
verknogtheid aan den Huize van STUART.
Ik kan myzelven het vermaak niet ontzeggen, om deezen waardigen Officier
bekend te maaken, wiens zeden zo zeer in den smaak van elk Land vallen. Even
als de Indiaanen voelde ik eene genegenheid voor hem, naa het eerste uur onzes
onderhouds. - Zyne wederkomst in Conception volgde welhaast op zynen Brieve;
en ik had 'er naauwlyks de weete van gekreegen, of hy bevond zich te Talcaguana.
In deezer voege werd ik weder in het afleggen van myn bezoek voorgekomen. Maar
een Major-Generaal der Ruitery is vaardiger te paard, dan een Fransch Zeeofficier;
en de Heer HIGUINS, aan wien het Land de verdeediging verschuldigd is, bezit eene
maate van vlugheid, die niet ligt geëvenaard wordt. Zyne beleefdheid ging die van
den Heer quexada, zo het mogelyk ware, te boven. 'Er heerschte opregtheid in zyn
voorkomen; en zyne genegenheid voor alle de Franschen was zo groot, dat geene
woorden toereiken om het gevoel onzer dankerkentenisse uit te drukken.
Naardemaal wy ons onder verpligting vonden aan alle de Inwoonderen, beslooten
wy een algemeen onthaal te geeven aan deeze Stedelingen, vóór ons vertrek, en
alle de Dames van Conception daar toe te noodigen. Aan den zeekant deed ik een
zeer groote tent opslaan, en wy gaven een middagmaal aan honderd en vyftig
persoonen van beide de Sexen, die de beleefdheid hadden om tot het bywoonen
van hetzelve een zo langen weg af te leggen. Het middagmaal werd gevolgd van
een dans, het afsteeken van eenige vuurwerken, en het laaten opgaan van een
papieren lugtbol, groot genoeg om eene aangenaame vertooning op te leveren.
Op den volgenden dag diende dezelfde tent ons om een grooten maaltyd te
geeven aan het Scheepsvolk van beide de Fregatten. Allen aten wy aan dezelfde
tafel. De Heer DE LANGLE en ik zaten aan het boveneinde, en de Officieren, tot den
gemeensten Matroos toe, zaten volgens den rang, dien zy aan boord hadden. Onze
schotels waren houten bakken. De vrolykheid was geschilderd op 't gelaad van alle
de Scheeplingen, die 'er beter uitzagen, en duizendmaal gelukkiger waren, dan op
den dag van ons uitzeilen uit Brest.
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De Major-Generaal, op zyne beurt, een onthaal willende geeven, gingen alle Officiers,
behalven die de wagt hadden, met ons na Conception. De Heer HIGUINS kwam ons
te gemoete, en geleidde ons ten zynen huize, waar een tafel voor honderd Persoonen
gedekt stondt; alle Officiers en Mannen van aanzien, als mede verscheide Dames,
waren 'er genoodigd. Onder andere vermaaklykheden, tusschen de tafelgeregten,
hoorden wy een Franciscaaner Monnik, bedeeld met de gave om verzen voor de
vuist op te zeggen; hy deedt dit in 't Spaansch, om den lof te verheffen van de
eensgezindheid, welke tusschen de beide Natien heerschte. 's Avonds was 'er een
Bal, waar op alle de Dames verscheenen, in 't beste gewaad uitgedoscht; de
Officieren dansten, gemaskerd, een aartig Ballet. Het zou niet doenlyk weezen, een
vermaaklyker Fête in eenig deel der wereld aan te rigten. Het werd gegeeven door
een Man, hier te lande aangebeden, aan Vreemdelingen, behoorende tot eene
Natie, die in geheel Europa voor da galantste bekend staat.
Maar deeze vermaaken en dit uitsteekend onthaal deeden my myne groote
hoofdzaak geen oogenblik uit de gedagten gaan. Op den dag van onze aankomst
had ik te verstaan gegeeven, dat wy den eersten van Lentemaand weder zouden
onder zeil gaan, en dat, indien onze Schepen, vóór dien tyd, gekalfaaterd, en ons
water en voorraad aan boord gebragt waren, elk der Scheeplingen vryheid zou
hebben om zich aan land te gaan verlustigen. Niets kon meer dienen om spoed te
maaken dan deeze belofte, voor welker volbrenging ik zo zeer vreesde als de
Matroozen 'er na verlangden, naardemaal de Wyn zeer overvloedig is in Chili, en
elk huis te Talcaguana een herberg is, en de Vrouwen van den laageren rang bykans
zo verpligtend zyn als die op Otaheite. Geene ongeregeldheden egter greepen 'er
plaats, en de Scheeps-Heelmeester meldde in zyn verslag geen woord van kwaade
gevolgen, uit de verleende vryheid voortgesprooten.
(Het Vervolg hier naa.)
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Schoone trek in het character van De la Pêrouse.
De Zeeheld DE LA PêROUSE, in den Jaare 1782, door het Fransche Hof gezonden
om de Engelsche Vastigheden in Hudsons Baay te bestooken en te verwoesten,
hadden de Engelschen, op diens aannadering, hunne Wooningen verlaaten, en
waren diep landwaards in getrokken. Doch, bedenkende, dat deeze Vyanden, uit
hoofde van het geledene verlies hunner Verblyfplaatzen, en het gemis van alles,
zich zouden blootgesteld vinden, om of van Honger om te komen, of, geheel van
verdeedigmiddelen ontbloot, in de handen der omliggende wilde Volken te vallen,
nam hy, vóór zyn vertrek, het menschlievend en edelmoedig besluit, om, ter plaatze
waar hy hunne Vastigheden verdelgd hadt, Leevens-voor raad en Wapenen te
laaten.

Nieuwste lyst van alle godsdienst-genootschappen in de
Vereenigde Staaten van Amerika. Door den Lutherschen Prediker
Schäfer, te Germantown.
1) Congregationalisten. Deze zyn het talrykste in de oostlyke Staaten. Ook zyn zy
door de middelste en zuidlyke Staaten verstrooid. Zy hebben meer dan duizend
Gemeenten, in Neuhampshire 200, Connecticut 197, Massachusett 440, Rhode
Island 13, Vermont 150.
2) Presbyteriaanen. Deze zyn zeer talryk, voornaamlyk in de middelste en zuidlyke
Staaten; zy staan allen onder een en hetzelfde bestuur: want zy zyn in vier Synoden
en 17 Presbyterien verdeeld. a) Het Synode van Nieuwjork bestaat uit 5 Presbyterien,
94 Gemeenten en 61 geördende Predikers; b) Het Philadelphische Synode uit 5
Presbyterien, 92 Gemeenten en 60 Predikers, benevens de Predikers en Gemeenten,
die tot het Presbyterium van Baltimore behooren; c) Het Virginische Synode bestaat
uit 4 Presbyterien, 70 Gemeenten en 40 Predikers, uitgenomen de Predikers en
Gemeenten
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van het Pensylvanische Presbyterium; d) Het Synode van Noord- en Zuid-Carolina
bestaat uit 3 Presbyterien, 82 Gemeenten en 42 Predikers, zonder de Gemeenten
en Predikers van het Abingdoner Presbyterium. - Het gantsche aantal der
Presbyteriaansche Gemeenten, welke in deze verbintenis staan, wordt op 438
gerekend, de Predikers op 223, en tusschen de 70 en 80 Candidaaten. Hierby komt
nog een aantal Leeraars, die geene vaste Gemeenten hebben. Ieder van deze
Synoden houdt jaarlyks eene samenkomst, van welke dan afgevaardigden naar de
algemeene vergadering te Philadelphia gezonden worden. De Kerkelyke regeering
van deze Christenen is bekend; het is hier even zoo als in Schotland. Hunne
algemeene Synode voert den titel: de algemeene vergadering der Presbyteriaansche
Kerk in de vereenigde Staaten. Hun heerschend leerbegrip is het Calvinistische.
Benevens dit is 'er een geässocieerd Presbyterium in Pensylvanien, 't welk met dat
te Edenburg in verbintenis staat. Van wege haare afzondering van de algemeene
Kerk in Schotland, in den Jaare 1736, heeten zy Seceders.
3) De Hollandsch Gereformeerde Kerk, welke zich aan het Synode van Dordrecht
van 1618 houdt. Haare regeering heet het Hollandsch Gereformeerde Synode van
Nieuwjork en Nieuwjersey. Zy staat onder opzicht der Amsterdammers.
4) De Protestantsche (Engelsch) Bisschoplyke Kerk. Zy heeft in 1785 het
Engelsche Gebedenboek, benevens de 39 Geloofsartikelen, veranderd en
verminderd, uitgegeeven; in plaats van 39 hebben zy maar 20 Geloofsartikels. In
October 1789 hielden zy eene andere vergadering, waarby een vereenigingsplan
onder alle (Engelsch) Bisschoplyke Kerken, in de vereenigde Staaten van Amerika,
vastgesteld werd. Zy maakten 17 wetten van hun Kerkbestuur bekend. De eerste
luidt dus: ‘'er zullen in deze Kerk 3 ordeningen in het leeraar-ambt zyn; Bisschoppen,
Priesters en Diakenen.’ Die tot het Predikambt toegelaaten wordt, moet eerst den
volgenden eed afleggen: ‘Ik geloof, dat de heilige schrift, het Oude en Nieuwe
Testament, Gods woord, en alles, wat tot ons heil noodig is, bevat, en ik verbinde
my plegtig, my naar de leeringen en Godsdienstige gebruiken der Protestantsche
Bisschoplyke Kerk, in de vereenigde Staaten, te richten.’ Zy hebben hier reeds
hunne Bisschoppen, namelyk één in Connecticut, één te Nieuwjork, één te
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Philadelphia, één in Maryland en één in Virginien. - Vermont en Zuid-Carolina hebben
persoonen benoemd, welke zy tot Bisschoppen willen laaten ordenen. Nadat dit
land zich van de Engelsche Kroon heeft afgescheurd, is ook de Engelsche Kerk
zichtbaar in verval geraakt. By het uitbreeken der onlusten verlieten veele Predikers
hunne Gemeenten, dewyl zy niet met anderen tegen hunne rechtmaatige overheden
konden of wilden opstaan. Zy kreegen onderhoud van hunne Gemeenten, en
bovendien van den Koning. Het aantal hunner Gemeenten, in de vereenigde Staaten,
kan niet met zekerheid opgegeeven worden.
5) De Baptisten hebben dezelfde geloofsartikels met de genen, die in Engeland
gevonden worden. Zy houden de indompeling voor noodzaakelyk; zy veroorlooven
tog aan Predikers van andere Godsdienst-gezelschappen, om voor hunne
Gemeenten te prediken, (twee mylen van hier staat eene Doopsgezinde Kerk, waarin
ik meermaalen gepredikt heb,) ook by de ordening van hunne Leeraars hun by te
staan. Zy houden jaarlyksche en halfjaarige Synoden, op verscheidene plaatsen in
de vereenigde Staaten. In Massachusett en Virginien zyn zy het talrykste. In 1790
beliep het aantal hunner
Kerken
op 868

Leeraars
ordin.
710

Leden
Candid.
422

Na dien tyd zyn 'er ten minsten 3000 nieuwe Leden, en 45 Kerken, bygekomen.
Deze lieden onderscheiden zich van de oude Wederdoopers, en van de Hollandsche
Doopsgezinden, voornaamlyk hierdoor, dat zy het draagen der wapens, tot
verdediging des Vaderlands, voor geöorloofd en noodig houden.
6) Unitarissen of Sociniaanen. Deze hebben, zoo veel my bekend is, nog geene
Godsdienstige Gemeenten gesticht, of Dr. Priestley, welke zich te Northumberland
in Northumberland-County, Pensylvanien, nedergezet heeft, moest het onder zyne
landslieden gedaan hebben. (Van Dr. Priestley wierd in 't begin veel gesproken nu is 't 'er geheel stil van.)
7) Kwakers. Hun oorsprong, geloofsleer, uitbreiding, enz. zyn bekend. Zy zyn,
gelyk die in Groot-Brittannien, zeer dweepagtig, in verscheidene gevallen zeer wreed
tegen
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hunne huisgenooten, die niet tot hun willen overgaan, listig, en zeer geschikt om
rykdommen te verzamelen. By hunne geestdryveryen zyn zy zoo onvernuftig, als
'er menschen in de wereld zyn kunnen; maar zeer stipt, om de eerbaarheid
ongeschonden te bewaaren. Met opzicht tot de Kerkentucht houden zy maandelyks,
om 't vierendeel jaars, en jaarlyks, samenkomsten, welke uit afgevaardigden en
leden van meer Gemeenten bestaan. Zy hebben in 't geheel 7 jaarlyksche
byëenkomsten; ééne in Londen, tot welke afgevaardigden van Ierland komen; de
andere zes zyn in de vereenigde Staaten: 1) In Nieuw-Engeland, 2) te Nieuwjork,
3) in Nieuwjersey en Pensylvanien, 4) in Maryland, 5) in Virginien, en 6) in Carolina
en Georgien.
8) Methodisten. In 1790 beliep het aantal der Wesleische Methodisten in de
Amerikaansche Staaten op 57621, - twee Bisschoppen, 30 Ouderlingen en 50
Diakenen; deze laatsten bedienen de plegtigheden niet. Behalven deze hebben zy
nog een aanzienlyk aantal medehelpers, te weeten, zulke mannen, welke het land
doorreizen en prediken; zy worden daarom reispredikers genoemd. Zulk een ontvangt
24 pond, jaarlyks, voor onderhoud, een paard, en vrye kost en herberging, waar hy
komt, ook voeder voor zyn paard; alles voor niet. Sterft zyn paard, zoo koopt hy op
kosten van het gezelschap een ander; wordt hy ziek, zoo betaalt het gezelschap
den Dokter. Is hy een getrouwd man, zoo ontvangt zyne vrouw ook 24 pond, en
ieder kind naar evenredigheid; sterft hy, zoo worden zyne kinders, op kosten van
het gezelschap, opgevoed, tot dat zy een zekeren ouderdom bereikt hebben; en
voor zyne weduwe wordt ook gezorgd. Hunne inrichtingen zyn, in veele stukken,
pryslyk en navolgenswaardig. Hun yver voor het dadelyke Christendom, en al het
geen zy zoo noemen, is bekend.
9) De Katholyken worden op 50000 gerekend, waarvan byna de eene helft in
Maryland woont. Zy hebben eenen Bisschop, die te Anapolis in Maryland zyne
verblyfplaats houdt, maar evenwel niet van dat aanzien is als die te Barcelona, en
nog minder als die te Bamberg. Zyne inkomsten bestaan uit de vrywillige gaven
zyner geloofsgenooten, over welken hy geen wereldlyk gezag oefent. Sedert dat
dit land met Frankryk is be-
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kend geworden, zyn de Papisten zeer vermeerderd; en hebben zy ook hier en daar
Kerken gebouwd.
10) De Lutheraanen zyn de talryksten onder de Duitschers, in de vereenigde
Staaten.
11) De Calvinisten zyn, na de voorgaanden, de talryksten.
12) Moravische Broeders, of Hernhutters. In 1795 was hun getal in Pensylvanien
het volgende: te Bethlehem tusschen 600 en 700, te Nazareth 497, en in
Noord-Carolina, alwaar zy ook eene Colonie hebben, 6 Kerken. Zoo hebben zy ook
te Nieuwjork, Philadelphia, Lancaster, Yorktown, Libanon, enz. Gemeenten, welke
egter in het getal van leden zeer gering zyn.
13) Indompelaars, Tunckers, of, gelyk zy zich ook noemen, Baptisten (Doopers,)
zyn tweeërlei. - Eene party heet de saturdag-avond-Tunckers. Zy houden hunnen
zondag saturdag 's avonds, doopen ruggelings, en eeten geen varkensvleesch.
Hunne hoofdplaats is het Tuncker Klooster in Lancaster-County, 60 mylen ten westen
van Philadelphia, alwaar één mans en één nonnen Klooster is. Zy noemen elkander
broeders en zusters. In het land woonen hier en daar van deze secte. Zy zyn alle
Duitschers; hunne stigters kwamen in 1719 in dit land.
Eene andere party, welke de talrykste is, heet zondag-Tunckers, dewyl zy den
zondag met ons vieren. Deze zyn zeer talryk, vooral in Pensylvanien, Maryland en
Virginien.
14) De Mennoniten zyn ook zeer talryk, in Pensylvanien, Maryland en Virginien.
Zy zyn alle Duitschers, en spreeken gewoonlyk de Duitsche taal. Lancaster-County
is hunne hoofdplaats; want hier is het vruchtbaarste land, waarop zy zeer gezet zyn.
15) De Schwenkfelders. Zy stammen af van eenige vlugtelingen uit Silesien, en
hebben maar eenige Gemeenten in Pensylvanien.
16) Universalisten. Zy gelooven, dat eindelyk de verdoemden en duivelen zalig
worden. Winchester en John-Murray zyn tegenwoordig hunne Apostelen. Zy hebben
te Philadelphia eene Kerk gebouwd.
17) Shakers of Zidderers. Zy zyn in 1774 in Amerika ontstaan. Zy schynen de
geestdryvers naby te komen. Zy hebben eene Gemeente in 't land Albany, in den
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Staat van Nieuwjork. Joseph Meächam is tegenwoordig hun propheet en aanvoerer.
Zy gelooven, dat eenige van hunlieden tot de 144000, uit het Boek der Openbaaringe,
behooren; dat de helsche straffen eindig zyn; dat zy, die van hun Kerkgenootschap
afvallen, geene vergeeving erlangen; dat zweeren, speelen, en plichtpleegingen,
enz. ongeöorloofd, en dat de Waterdoop en het Avondmaal afgeschaft zyn; dat
Adams zonde zynen nakomelingen niet toegerekend wordt, en dat de leer der
verkiezing en verwerping niet aanneemelyk is.
18) Jooden zyn niet talryk in de vereenigde Staaten. Zy hebben egter Synagogen
te Savannah, Charlestown, Philadelphia, Nieuwjork en Nieuwpoort.
Buiten de tot hiertoe opgenoemde Godsdienstige Genootschappen, zyn in de
vereenigde Staaten van Amerika veele lieden, welken zich aan geene Kerkelyke
verbintenis houden: Separatisten; ook zulken, welken de schriften van Edelman, J.
Böhm, Swedenborg, enz. hooger en meer achten dan den Bybel; - eigentlyk gezegde
Naturalisten, onder de voornaamsten, - Deisten, onder alle classen.
Volgends de Staatsregeling van het Bondgenootschap, en die van eenige
byzondere Staaten, is geen Godsdienst de heerschende. Men moet alleen eene
kleine bepaaling daarvan uitzonderen, die in eenige Staaten standgrypt, en daarin
bestaat, dat een openbaar ambtenaar zyn geloof aan den Protestantschen
Godsdienst, en de Goddelykheid der Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments,
bezweeren moet. Maar anders is geen Godsdienst de heerschende; geene wordt
door den wereldlyken arm ondersteund; allen staan op gelyken voet; Godsdiensten Geweetens-vryheid heerscht overal. Ieder kan, naar zyn inzien en geweeten,
God dienen.
De Overheid, van de Presidenten af tot aan den geringsten gerechtsdienaar toe,
durft zich niet in zaaken van Godsdienst mengen; hun gezag en rechtspleging
strekken zich alleen uit tot Burgerlyke, geenzins tot Godsdienstige zaaken. Stelt de
Overheid eenen biddag in, zoo kan een ieder, wie wil, denzelven plechtig vieren;
wie egter niet wil, kan, naar onze landwetten, wegens zyne nalatigheid, noch
verklaagd, noch gestraft worden. Maar de zondag, of een ander der zeven
weekdagen, moet gevierd worden. Die dit nalaat, en aangegeeven wordt, moet
daarvoor straf lyden. De zondag wordt hier beter ge-
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vierd, dan in menige Europische landen. De Comedie, dans- en speel-partyen, het
maalen in den moolen, en dergelyke dingen, worden op dien dag niet veroorloofd;
ook moeten dan de vrachtwagens stil staan.
Nu nog iets van letterkundige inrichtingen.
Het Amerikaansche Philosophische Genootschap heeft zyn zetel te Philadelphia,
en is den 15 Maart 1780 in den Pensylvanischen Staat ingelyfd geworden. De
tegenwoordige Gouverneur van Pensylvanien is 'er Beschermheer van. Het heeft
een President, Vice-president, een Kassier, 3 Curatoren, 5 Raaden, en 4
Secretarissen.
De Amerikaansche Academie der Kunsten en Weetenschappen, in den Staat
Massachusets, is den 4 Mei 1780 ingelyfd geworden. Zy houdt zich bezig met de
kennis der oudheden en natuurlyke historie van Amerika, het gebruik van de
voortbrengselen der natuur, Geneeskundige ontdekkingen, Mathematische en
Philosophische onderzoekingen, verbetering van den akkerbouw, de kunsten, den
handel, en den aanwas en de bevordering van iedere andere weetenschap, welke
tot nut der menschen ingericht is. Het Genootschap houdt viermaal 's jaars zyne
byëenkomst. Het heeft een President, een Vice-president, 10 Raaden, 2
Secretarissen, 2 Kassiers, eenen Bibliothekaris, die te gelyk ook het opzicht over
het natuurkundig Kabinet heeft.
Te Darmouth is eene Universiteit. Het gewoone aantal der Studenten beloopt op
140 tot 160. Jaarlyks worden 'er twee examens gehouden, in January en Augustus.
Zy heeft één Professor in de Historien, één in de Mathesis, één in de Natuurkunde,
één in de Theologie, één in de geleerde taalen, en éénen medehelper.
Verder zyn 'er een groot aantal zoogenaamde Academien, die egter niets meer
dan laage schoolen zyn, te Exeter, Abbot, Hannover, Nieuw-ipswich, Atkinson,
Amhorst.
In den Staat Massachusett is de Harwards Universiteit, te Cambridge. De
Gouverneur is President, en de predikers van de Kerken der Congregationalisten,
te Boston, zyn ex officio opzieners over dezelve. Die 'er studeeren, krygen onderricht
in de Theologie, de Hebreeuwsche en andere taalen, de Mathesis, Natuurkunde,
enz.
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Aanmerkingen over eenige nieuw ingevoerde wyzen van spreken
en schryven.
Gelyk in vele takken van kunsten, wetenschappen en letteroefeningen, van tyd tot
tyd, eene soort van Neologie, of zoogenoemde zucht tot nieuwheid, doorstraalt: zoo
ware het niet te verwonderen, dat, in onze Nederlandsche Taal, ook diergelyke
Spraak-neologie, indien ik my eens dus mag uitdrukken, aangetroffen wierd. Geene
zucht om te berispen, maar begeerte tot onderricht, dryft my aan, om over sommige
Spraakgebruiken in taal en spelling, die thans in de meest gelezene Geschriften
voorkomen, een woord te zeggen.

1. Daar te boven.
Men leest en hoort, sederd geruimen tyd, met eene soort van voldoening, de
uitdrukking daar te boven. Voor dezen kende men niet anders dan daarenboven,
het zy aan één gebonden, 't zy afzonderlyk, daar en boven; en dit werd in verband
en regelmaat gebracht met zyne gelykstaande, daar en tegen, hier en tegen, daar
en tusschen, onder en tusschen, hier en tusschen: van welken echter het gebruik
in sommigen het verzachtende of zachtklinkende inzettel EN weglaat. Wat mag toch
de heden zyn van deze Taalnieuwigheid daar TE boven? Men kan dit immers niet
afleiden uit diergelyke gezegden van: te voren, daar te voren, noch uit de spreekwys,
te boven gaan? In deze laatste voorbeelden, is voren een bynaamwoord (adverbium),
en te boven gaan is, even als te onder gaan, te gronde gaan, te land reizen, te voet
gaan, afhanklyk van zyn werkwoord gaan, en beteekent zooveel als eene strekking
tot, over of met iets. Maar in de spreekt wys daar boven of, om eene meerdere
welluidendheid (Euphonia) met den inzet van en, daar en boven, komt het voorzetsel
(praepositio) in aanmerking, even als of men zeide, boven dat alles, boven dien,
(Lat. insuper, praterea.) Dan waartoe vele woorden? Als men toestaat, gelyk ik
vordere, dat daar en tegen, hier en tegen, daar en tusschen, onder en tusschen,
hier en tusschen, in regelmaat gelyk staan met daar en boven, zoo is de vraag, wat
gezonde ooren zouden kunnen verdragen, dat men, even als daar te boven, wilde
spreken of schryven daar TE tegen, onder TE tusschen, daar TE tusschen. PLANTYN
kent, in zyn Woordenboek, daar en tegen, en KILIAAN daar en tusschen; 't welk reeds
is aangemerkt door Z.H. ALEWYN, Toets van Nieuwerwetsche Taalkunde, in de
Leidsche Maatsch. der Nederl. Letterkunde, D. VII, bl. 326.
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2. Goedkooper of beterkoop.
Moet men schryven goedkoop, goedkooper, goedkoopst, met zyn tegenbeeld
duurkoop, duurkooper, duurkoopst, of wel beterkoop, bestkoop; duurderkoop,
duurstkoop? By voorb. beterkoope thee of goedkooper thee? Wat vraag is dit? zullen
vele Lezers op 't eerste voorkomen zeggen. Is dit niet reeds uitgemaakt? 't Spreekt
immers van zelve, dat goed maakt beter en best. En zeker! Thans leest men niet
anders dan beterkoope waren; schoon 't gebruik, misschien, bestkoope waren, in
dien hoogsten trap, om de hardheid des woords, niet even gunstig toelaat. Zelfs trof
ik laatstlyk eene berisping aan van iemand, die goedkooper schreef, in plaats van
beterkoop Ik voor my mag wel lyden, dat beterkoop zyne standplaats behoude,
indien de Regelmaat het toelaat. De vraag is maar eenvoudig, of het ook van zelfs
spreekt, dat, als goed maakt beter en best, goedkoop dan ook beterkoop en bestkoop
maakt? Dan of goedkoop, als een byvoeglyk woord (adjectivum) onveranderlyk
blyvende, in de twee trappen moet hebben goedkooper, goedkoopst? Laat ons 't
zien! De woorden goedkoop, duurkoop, als byvoeglyke naamwoorden aangemerkt,
(want dit wordt hier verondersteld) zyn in onze taal van eene zoodanig zeldzame
byeenvoeging, dat 'er weinige, zoo al eenige, voorbeelden van die soort voorkomen.
Men moet toch goedkoop niet verwarren met goedbloed, 't welk een zelfstandig
naamwoord is; noch met goeds moeds, 't welk twee woorden van den tweeden
naamval zyn, zoo veel als van goeden moede; noch minder met goed-aardig, 't
welk, even als trouw-hartig, wellustig, met honderd andere diergelyken, den uitgang
ig, met er verhoogende, goed-aardiger, trouw-hartiger, wel-lustiger maakt. Dit zoude
gelyk staan, als de vraag was over goedkoopig; doch 't welk geen Duitsch is. Iets
nader schynt te komen 't woord goedschiks, ware het niet, dat de bykomende s
deed denken, dat dit gezegd wierde voor goed van schik. Had het gebruik het woord
goedschik, zonder s, als een byvoeglyk naamwoord, toegelaten, zoodat men konde
zeggen goedschikke menschen: als dan stonden goedkoope waren en goedschikke
menschen in volle evenredigheid, en de vraag zoude dan alleen zyn: moet men
zeggen, beterschikke of goedschikker menschen. Maar dit voorbeeld is 'er niet. En
ik beken geen woord, hiermede gelyk, te weten, of 't moest zyn in de spreekwys
goedrond, goed Zeeuws. Doch ook dit zal mogelyk maar spreekwoordelyk moeten
worden opgevat, zoodat men niet zoude toegeven te zeggen: goedronde Zeeuwen.
Indien ja: als dan ware de vraag, of men in den tweeden trap zoude moeten zeggen:
beterronde Zeeuwen, of goedronder Zeeuwen. En dan voel ik ras het antwoord op
die vraag. Maar ook 't woord goed voor een' oogenblik daar latende en 't zelve
vervangende
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door 't bywoord wel, 't welk ook beter en best heeft! zien wy, of hier ook licht te halen
zy. By KILIAAN zyn bekend de woorden, wel vele (in navolging van 't Latyn bene
multi), wel-lang, wel-vroeg, wel-eer, wel-verre. - Dat nu wel vele, wel-lang, wel-vroeg,
in plaatze van heel veel, enz. byvoeglyken zyn, is zeker. Als byvoeglyk hebben zy
dan ook trappen. Zyn nu die trappen, beter-veel, beter-vroeg, beter-lang, of zyn zy
wel-meerder, wel-vroeger, wel-langer? En zoo zoude, in veronderstelling, dat voor
goedkoop even zoo taalgebruiklyk konde gezet worden wel-koop, en dus ook
wel-koope waren; alsdan de eerste trap niet maken beter-koope, maar wel-kooper,
even als boven wel-langer. Dit laatste zoude ik omhelzen, maar 't komt op de
gelykheid aan, welke ik niet aandringe. De vraag wegens goedkoop moet dan alleen
deze zyn: Is goedkoop een onafscheidbaar zaamgezet woord, en maakt het te
zamen een zoodanig byvoeglyk naamwoord (adjectivum) uit, dat men daarom zegge:
goedkoop linnen, goedkoope waren? Of Is koop een zelfstandig naamwoord
(substantivum) met het afscheidbare voorvoegsel goed, zooveel als goed van koop,
goed te koop? En hierop dunkt my te moeten antwoorden. Het gebruik stemt voor
het eerste. Het gebruik verbuigt niet goed, goede, maat koop, en wil dat men zegge
goedkoope waren, goedkoope suiker, niet goede-koop suiker. Dit onveranderlyk
blyven van goed geeft dan den grond, om goedkoop als een eenvoudig zamengesteld
naamwoord aan te merken. En zyne onafscheidbaarheid, die hiermede gepaard
gaat, maakt, dat het, volgens den aard van byvoeglyke naamwoorden, de Trappen
van Vergelyking vormt in er en st, aan die zyde, welke de buiging in e maakt, en
deze is, goedkoope, niet goede koop; goedkooper, niet beter koop, even gelyk men
in wel-dadig, goed-hartig, niet zegt beter-dadig, beter-hartig, maar dat weldadige
menschen, goedhartige vrouwen, ook maken weldadiger, goedhartiger, weldadigste,
goedhartigste. Het onafscheidbare van goed by koop schynt dan hier den regel van
beslissing aan de hand te geven. En indien het verwantschapte Hoogduitsch in
soortgelyk geval iets mag ontscheiden: zoo was de zaak voldongen: Het Hoogduitsch
kent in dien zelfden zin van goedkoop het byvoeglyke wohlfeil, doch schryft nooit
besser feil, maar altyd wohlfeiler.

3. Weldoenend, goeddoenend, voldoenend, weldoenende, enz.
Hoe gemeenzaam zyn thans deze Deelwoorden, en het enkel opmerken, dat
werkwoorden van eene lettergreep, b.v. staan, gaan, zien, en hunne zamengezette
welgaan, volstaan, uitzien, niet maken stanend, ganend, welganend, volstanend,
maar gaande, staande, enz doet een taalkenner voelen, dat doen maakt doende;
weldoen, goeddoen, voldoen, maakt wel-
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doend, goeddoend, voldoend, maar geenszins weldoenend, goeddoenend.

4. Aart, aartig, ontaarten, vuilaartig, goedaartig, enz.
Zie hier eene nieuwe Spraak! Eene verbastering, die zelfs de spreekwoorden naar
zyn' vader aarden, ergens wel kunnen aarden, herschept in: naar zyn' vader aarten,
wel-aarten, Men onderscheidt, sederd eenigen tyd, aarde (terra), en aard (indoles),
het eerste met eene d, het andere met t. Doch dit geschiedt ondanks de taal. Men
zegge niet: het wordt gedaan, om die twee beteekenissen uit een te houden. Want,
behalve dat dit een willekeurige regel zy: zoo zoude even die regel te veel bewyzen.
Immers hoe menigvuldig zyn niet de woorden, die noch in geslacht, noch in spelling,
de minste verandeling hebben, en echter in beteekenis zeer onderscheiden zyn,
zonder dat 'er eenig middel zy, om den zin anders dan uit den zamenhang te vatten,
en waaromtrent een net schryver en taalkenner in 't oog moet houden, dat hy den
zamenhang zyner woorden zoo inticate, dat zy voor geene dubbele of onzekere
uitlegging vatbaar zy. Neem b.v. beer, val, pas. Ik kenne negen byzondere
beteekenissen van 't woord aal. Omtrent zoo velen van aap, die alleen uit den zin
kenbaar zyn. Een aap, die zyn wanschepsels liefkoost; een aap, die men beet heeft,
of die geligt is; een aap, die te gelyk met het groot stagzeil verkleind wordt; een aap,
die zyn' bek uit zee opsteekt, en een aap, dien de schilder, de meet- en wiskundige,
gebruikt, kunnen zeker niet dan uit den zamenhang gekend worden, zonder dat
daarom de Taalkundige zal beproeven, om, door middel van spelling, die dan toch
willekeurig zoude zyn, die beteekenissen uit een te houden. Wie kan anders dan
uit den zin bepalen, de val, waarin men muizen vangt, de val van eene gordyn, de
val van een kind, dat zich bezeert, en de val, die aan de kusten zwemt? Ik late nu
daar, of de aarde (terra) en den aard (ingenium), ofschoon thans in geslacht en
uitgang onderscheiden, door overnoeming (Metonymia) uit dezelfde bron gesproten
zyn. TEN. KATE, in zyne Aanleid. tot de Nederd. Sprake, D. II. bl. 103 en 632, helt
daarhenen, (en t is ook niet ongerymd) dat uit het oud woord aren, eren, voor
ploegen, de aarde bewerken (agrum colere), gesproten is (arede) aarde, in 't
Hoogduitsch erde, als de grond, die bebouwd en bewerkt wordt; en dat, gelyk de
aarde de kruiden voortbrengt, en alle kruid, naar zynen verschillenden geboortegrond
en voedsel, eenige byzonderheid bezit: zoo ook hiervan afkomstig zy het werkwoord
aarden, naar den vader aarden, ontaarden, en 't naamwoord aard met alle zyne
afstammelingen, aardig, aardigheid, goed-aardig, kwaad-aardig. Dan dit daar gelaten:
't is onbetwistbaar, dat
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onze oude Taalkenners vreemd zouden opzien, als zy thans lazen: aarten, ontaarten,
goedaartig; onze KILIAAN en PLANTYN kennen niet anders dan aarden, aardig, en
aardt (indoles, natura), land van goeden aarde. Ook TEN KATE, die toch onze taal
wel kende, wist van geene andere spelling dan aard, aardig. Nooit was ook aarten,
aartig, by iemand der ouden bekend. MAERLANT, Spieg. Histor. D. I. bl. 9, speelde
zelfs met het woord:
Ten sesten dage heeft God versiert
De erde; want hi visiert
Beesten van someGEN AERDE,
Die hi maecte vanDER AERDE.

Ik erkenne: meestyds was de spelling aart (aert); doch zulks geschiedde in
gelykvormigheid met de toen gewone spelling der sluitletter baert, broot, boomgaert,
maar zy schreven daarom by de verlenging niet baarten, brooten, noch ook aarten,
aartig, maar altyd aardig. Maar let men ook op de veelvuldige zaamgezetten uit
aard, als landaard, mutsaard, bajaard; en op persoonen toegepast, vroomaard,
eélaard, gryzaard, dronkaard, luyaard, spanjaard, bastaard; waarvan velen by ons
verkort worden in mutserd, bajerd, dronkerd, spanjerd, basterd: men zoude dan
ook, regelmatig, in 't meervoud, moeten zetten gryzaarten, dronkaarten, spanjaarten,
bastaarten, en verkort spanjerten, dronkerten, basterten. L. TEN KATE, D. I, bl. 401,
merkte op, dat de Middeleeuwsche Schryvers hunne Schriften met menig
Duitsch-Latynsch woord doorspekten, en daarby 't geslacht der woorden door den
uitgang kenbaar maakten; dat zy schreven fredum, helmum, sparwarium, durpilum,
gravionem, voor ons manlyk: vrede, helm, sperwer, dorpel, graaf; daartegen scuria,
slusa, sckella, scara, herberga, voor ons vroulyk: schuur, sluis, schelle, schare,
herberg. Ik strek dezen inlichtenden regel verder uit tot den uitgang zelf, en voege
'er by, dat zeervele woorden, byzonder eigen namen, in 't Duitsch-Latyn, de d (van
aard) in ardus vertoonen. Ik wil hier niet eens aandringen op de namen bernhardus,
geverhardus, deginhardus, everardus, reinhardus, engelhardus, eginhardus,
wolfhardus, van welken 'er nog velen by ons in gebruik zyn, als Bernhard (Bernard),
Everard, Engelhard, Reinaard, Wolferd, welken allen by KILIAAN genoemd, en
afkomstig geacht worden uit zamenvoeging met het woord aard, als aanduidende
de geaardheid eens persoons (Ab ingenio dicta putat, quibus nos aspirationis avidi
H apponimus, bl. 722 uitg. van 1642): 't zy genoeg my te bepalen by 't woord
bastaard, basterd, bastardy. Dit werd in dat zelfde middeleeuwsch Latyn
onveranderlyk geschreven bastardus, nooit bastartus. Men zie
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hierop DU CANGE Glossar. mediae Latin., die ook bastardi[..] heeft; 't welk anders
ook bastaarty moest zyn. En dat bastaard van bast en aard (voor geaardheid) afkomt,
zal niemand, twyfelen. Daar by het Angel-Saxische kent ook earDE, voor aard
(indoles). - Men werpe hier niet tegen; dat evenwel 't Hoogduitsch heeft arT, voor
aard, en erDe, voor aarde. Dit is zoo. Maar wat wil dit zeggen? Ik kan 'er tegen
aanvoeren, dat ook het woord aarde (terra), in de oude Moesogothische Taal, heeft
airtha, en het Angelsaxisch eorthe; doch het is, in 't gemeen, aan 't harde
Hoogduitsch eigen, de th en t te gebruiken, waar wy in 't Nederduitsch d hebben; 't
welk, volgens TEN KATE's uitdrukking, D. II, bl. 19, te wyten is aan der Hoogduitschen
scherpe en zwaarmoedige Dialect. Zonder dat hieruit volgt, dat wy dit in aard moeten
navolgen, als 't oud en beproefd gebruik het anders leert. Daarby, hoe vele woorden
eindigen in 't Hoogduitsch niet in t, die by ons onbetwistbaar d hebben. Neem slechts
blut, bluten, brate, braten, borten, bothe, bret, kalte, by ons bloed, bloeden, braden,
boorden, bode, berd, koude. De Heer Z.H. ALEWYN heeft ook dit in zynen Toets van
Nieuwerwetsche Taalkunde, boven aangehaald, D. VII, bl. 317, der Leidsche
Maatsch, van Nederl. Letterkunde, opgemerkt, maar is tot nog toe niet gehoord; ik
zal afwachten, of het plaatzen dezer aanmerking in uw Maandwerk beter gevolg
hebbe.

5. Eenvouwig, meervouwig, eenvouwigheid, enz.
Ook tegen deze nieuwerwetsche spelling verzette zich ter zelfder plaatze de Heer
ALEWYN, bl. 319, hoewel by 'er by erkent, dat dit eenvouwig misschien nog eenig
voorwendsel heeft, maar niet te min even zeer van genoegzamen grond ontbloot
is. Men schreef voorheen nooit anders dan eenvoudig, eenvoudigheid, meervoudig,
enz. Maar wat is dan het voorwendsel voor het nieuwerwetsche eenvouwig? Ik kan
niet anders zien, of het bestaat hierin. Gelyk in 't Latyn simplex, duplex, ontwyfelbaar
komt uit de zamenzetting met vouw, plica: zoo (zegt men) komt by ons eenvouwig,
meervouwig ook van vouw (plica, ruga), van waar ook vouwen, plicare. Maar dit
eens toegestaan: dan moest daar uit volgen, dat een net Taalkenner, die zich zelf
gelyk wil blyven, dien regel ook gelyklyk op alle woorden van dezen stempel moest
toepassen. Maar dit heeft men tot nog toe niet gedaan. Men gebruikt in 't
Nederduitsch ook de woorden eenvouD, meervouD. Maar waarom dan ook nu niet
eenvouw, meervouw, of nog fraaier eenvouwd, meervouwd? Waarom ook met
honderdvouw, duizendvouw, in plaatze van honderdvoud, duizendvoud, 't welk men
nog blyft aanhouden. Maar zien we de reden zelve
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in. Zy is ontleend uit de afleiding, en die, zegt men, is vouw (plica)! Doch deze reden
is geen reden. Want behalve dat juist dit vouw reeds eene verbastering is van voud,
voude (plica), 't welk by KILIAAN en PLANTYN alleen bekend is, zonder van vouw of
vouwe te gewagen; en men dus de eene verbastering door de andere wil goed
(*)
pleiten : zoo gelieve men slechts op den oorsprong des woords te letten, en niet
op eene verbasterde afleiding. Die oorsprong is te zoeken in 't Hoogduitsch falte
(plica, plicatura) met zyne afstammelingen einfalt (simplicitas), einfaltig (simplex),
en in ons oud Nederduitsch, hieruit afkomstig, eenvuldig, eenvuldigheid. TEN KATE,
in zyne Afleiding, D. II. bl. 490, kent nog ons oud eenvuld en eenvold voor simplicitas,
eenvuldig en eenvoldig voor simplex; gelyk ook in 't Moesogothisch ainfalds en in
't Franktheutsch einfaltlicher. En op die zelfde wyze zyn by ons tweevuldig,
tweevoudig; veelvuldig, veelvoudig; menigvuldig, menigvoudig. De zaak dan is deze:
Gelyk in 't Hoogduitsch alte, alt, maakt old, oud; kalt, kalte, maakt kold, koude; gold,
goud, goude; en daar dit oude, koude, goude, niet dan door verbastering en
wegsmelting der d in w, verandert in ouwe, gouwe, kouwe (van welk 't laatste reeds
zyne verbastering heeft in verkouwen, in plaatze van verkouden; terwyl gouwe
penningen en ouwe mannen alleen in de gemeene spreektaal gangbaar is); even
zoo is het eene bykomende verbastering van eenvoud, en eenvoudig, zoo men
schryven zoude eenvouw, eenvouwig, eenvouwigheid. Men staat dan wel toe, dat
de oorsprong in 't Nederduitsch gelyk loopt met het Lat. simplex van plica; maar niet
met dien gevolge, dat daarom, het oorspronglyke voude (plica), hoezeer door een
ingeworteld, en thans niet herstelbaar, gebruik in vouwe verbasterd, verder in zyne
zamenzettelingen in die verbastering mede zoude moeten deelen. Men kan, wel is
waar, de werkwoorden vouwen, ontvouwen (oulings vouden, ontvouden) tegen het
gebruik aan, 't welk wet en regel stelt, thans niet weder te rug brengen tot dat oud
gebruik. Maar 't is niet te min ook waar, dat men daarom die verbastering, gelyk zy
waarlyk is, door yver tot nieuwe Taalkunde, niet behoeft, of behoort uit te strekken
tot eenvouw, meervouw,

(*)

By KILIAAN, druk 1605, vindt men alleen dit volgende:
VOUDE, plicatura, ruga, stria, Germ. falt, Sax. folde. Ital. falda, Angl. folde.
Voude five VOUD, in compos. multiplicationem significat, ut menigvoud, hondertvoud,
dusentvoud, &c.
VOUDEN, plicare, &c.
VOUD-STOEL, sella plicatilis.
VOUD-DEUREN. i. val-deuren, valvae.
VOUDIG, plicatilis. Hinc menigh-voudigh, veel-voudigh, &c.
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honderdvouw, noch tot eenvouwig, meervouwig en diergelyken. Op die wyze toch
kon men 't woord menigvuldig wel brengen tot vermenigvouwigen. Immers eenvuldig,
drievuldig, eenvuldigheid, drievuldigheid waren by ons gebruiklyk voor eenvoudigheid,
drievoudigheid, zonder dat het denkbeeld van vouwen daarby regelrecht te passe
kwam. Men vindt nog in den Nederl. Staten - bybel by 1 JOH. I. vs. 7, op den kant,
gewaagd van getuigenis voor de Heylighe Dryvuldigheyt. Evenwel leest men daarvoor
reeds vroeger, MS. Spiegel der Volcomenheyt: Ende oec in ere drievoudicheden.
In 't zelfde MS. heeft men: dattie broeders dagelix vermenichvoudicht worden. Ook
voor zorgvuldig: En wilt niet sorchVOUDICH wesen. DIRK VAN KOORNHARTS luy leven,
en K. VAN MANDER Wtbeeld. der Fig. bl. 117. c. zegt van de Duive: Sy wort oock
genomen voor d' eenVULigheydt, omdat men leest, eenVULdigh als Duyven. En dat
men nog ten tyde van BREDERÔ gebruiklyk zeide eenvuldig, toont zyn Jerolimo op
't eind:
Myn Heeren, met verlof, de jongen is onschuldigh
Och, hy is simpel, slecht, onnosel en EENVULDIGH.

Maar nu! men late BREDERO hier eens zeggen, volgens de nieuwe bastaardy, de
jongen is onnozel en eenvouwig, en vraag dan, of het tooneel, ten tyde van BREDERO,
over dit Eenvouwige niet van lacchen geschaterd zoude hebben? Ja, men schryve
ook nu zelfs, naar dien eigen regel, eens drievouwigheid, zorgvouwig,
vermenigvouwigen, en elk raadpleege hierover zyn eigen oog, oor, en oordeel.
Evenwel het is dezelfde regelmaat met eenvouwig, voor eenvuldig, thans eenvoudig.

Ontzettende voorbeelden van leevendig begraavene menschen.
Het is eene treurige waarheid, dat in onze dagen van verlichting, waarin zoveel
goede en voortreffelyke inrichtingen tot stand komen, nog in geenen deele werk
genoeg gemaakt word, om te beletten dat menschen niet te vroeg na hunnen dood
begraaven, en daardoor aan het gevaar van leevendig bedolven te worden, - worden
blootgesteld. De verdienstelyke Hofraad HUFELAND, in Duitschland, heeft de
Regeeringen het allereerst, in eene mannelyke en ernstige taal, op dit gevaar van
leevendig begraaven van schyndoode menschen opmerkzaam gemaakt, en verdient
daarom onze geheele hoogagting als een waar menschenvriend. - Ook begint
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het in Duitschland de oogen van zommigen te openen, zodat 'er van tyd tot tyd meer
schriften van dien aart het licht zien, in welke dit schrikkelyk gevaar, waarin een
redelyk schepzel door onachtzaamheid van anderen kan gedompeld worden, in
ysselyke voorbeelden duidelyk en overtuigend aangetoond word. Onlangs vond ik
in de Litteratur - Zeitung van Jena, Maand Mey 1799, een Werk aangekondigd onder
den tytel. Wiederaufstehungs - geschichten von Scheintodten und lebendig
begrabenen menschen, gesammelt und zur warnung aufgestelt, von einem Freunde
der menschheit, 1798. Recensenten van dit geacht Tydschrift geeven twee daarin
vervatte geschiedenissen van leevendig begraavene menschen op, welke my
zodanig troffen, dat ik tot de mededeeling van dezelven in het een of ander
Maandwerk, in ons Vaderland uitkomende, besloot, om langs dezen weg ook de
aandagt onzer Landgenooten, op dit voor de menschheid zo belangryk stuk, gaande
te maaken. - Ontfang tot dat einde, Leezer! deze geschiedenissen - zy zyn de
volgende.
Toen het Klooster te C.... opgeheeven, tot een waereldlyk gebruik ingericht en
om die reden vertimmerd wierd, vond men aan het einde van het wydloopig gebouw,
daar waar geene bezigheid iemand riep, tusschen ingevallene Kelders, een
diepleggend, met sterke deuren en grendels voorzien, gewelf, 't welk men de
Doodenkamer noemde, en, volgens het eenstemmig verhaal der inwoonders van
hef steedje, in vroegere tyden daartoe gebruikt had, om de lyken van gestorvene
monniken daarin tot den bepaalden dag der begraafenis te bewaaren. Toen een
der tegenwoordig zynden dit gewelf nader onderzogt, waarin niets dan eenige houten
stellagien met lykkleeden, eenige kruissen en oude lampen te vinden waren, vond
hy toevallig, aan eene muur, de volgende, waarschynelyk met een stuk glas van
een gebrooken lamp, onduidelyk in de kalk gekrabde inscriptie: Domine, miserere
mei! A viventibus derelictus, in manus Tuas commodo spiritum meum. Fractae sunt
vires meae. Clamans non audior. Fame morior. Creator, audi me! Tertius jam labitur
dies. Vide mihi morienti. 1735. - (ô God, ik ongelukkige! Van leevendige weezens
verwyderd, beveele ik mynen geest in Uwe handen. Myne kragten zyn verdweenen.
Klaagende worde ik niet gehoord. Van honger zal ik moeten sterven. Schepper,
hoor my! 't Is reeds de derde dag. Zie my stervende aan. 1735.)
Op bevel der Regeering moest men te P.... alle nog in wezen zynde graven by
de Kerk ontruimen, en voor altoos sluiten. Toen men met dit werk bezig was, vond
men in een der gewelven, onder veele doodkisten, onder anderen een nieuwe,
waarvan het dekzel afgeworpen was, en over
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hetwelk een uit elkander gerold lykkleed hing. Daar deze kist by nader onderzoek
leeg bevonden wierd, en men by mogelykheid niet verklaaren kon, waar het lichaam
mogt gebleeven zyn, doorzogt men tot dat einde overal het gewelf, waarby men in
den agtergrond van hetzelve op een geraamte stiet, 't welk men, aan eenige nog
daaraan ontdekte kenteekenen, voor 't overschot van het lichaam erkende, 't welk
men in de kist vermiste. Hier en daar was 'er verdroogd vleesch aan het geraamte
zichtbaar, 't welk duidelyke bewyzen opleeverde, hoe de leevendig begraavene met
de tanden in zyn eigen vleesch gewoed had. De doodkleeding was overal verscheurd.
Wie zal, roepen wy met de Schryvers der Litteratur-Zeitung uit, Wie zal, by het
verhaal van zulke ysselyke waarheden, niet terug beeven, - wie niet algemeene
verordeningen wenschen, die zulk een ongeluk - het bejammerenswaardigste, 't
welk menschen bejeegenen kan - onmogelyk maaken, - wie niet de stigters en
bevoorderaars van zulke inrichtingen zeegenen!
J.V.D.B.

Jeugd en trotschheid, of de Turksche wysgeer.
Eene Oostersche Vertelling.
ISMAëL COULOSKI bragt zyn leeven gelukkig door in eene naauwkeurige waarneeming
der Mussulmansche Wet. Eén Zoon, die den ouderdom van achttien jaaren bereikt
hadt, twee Vrouwen, nog zeer bevallig van voorkomen, en zes fraaye Slavinnen,
maakten zyn Huisgezin uit. Genoeg voor een Man van zestig jaaren, en daarenboven
een Wysgeer.
ISMAëL's voornaamste zorg was de opvoeding van zynen Zoon; hier aan besteedde
hy het grootst gedeelte van zynen tyd. Daar die Zoon nu ter groote wereld stondt
in te treeden, oordeelde hy het voegzaam en nuttig, by hem te herhaalen den
hoofdinhoud dier Lessen, welke hy hem voorheen zo dikmaals gegeeven hadt.
Onder eenen boom in den Hof zittende, sprak hy hem in deezer voege aan:
‘Myn Zoon, gy weet dat ik een Wysgeer ben, en verlang u desgelyks een Wysgeer
te zien. Gy staat gereed om na Constantinopole te gaan, u te vervoegen by mynen
Broeder, den Bassa van drie Paardenstaanten. Uw Oom zal u op het tooneel der
wereld brengen.
Duld niet dat eenig ding u bovenmaatig bedroeve. 'Er is, in de daad, geen zodanig
iets, als natuurlyk kwaad, in de
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wereld. Een wys Man wordt noch door den last der zorgen nedergedrukt, en hy
verliest zich even min door overmaat van vreugde.
Vermy zorgvuldig die ongestuimigheden des harten, door zich alles beloovende
hoope, of alles duchtende vreeze, verwekt. Uw ziel moet gelyk weezen aan eene
effene oppervlakte, niet gegroefd door de vooren van ongestuime drift.
Wees toegerust tegen alles, wat u moge overkomen, en blyf even bedaard in
voor- als in tegenspoed. Verwonder u over niets wat gebeurt, of u overkomt.
Gy zult weldoen met u een waar Vriend te verkrygen het bezit van eenen Vriend
is een onwaardeerbaare schat.
Bovenal, myn Zoon! gedraag u schiklyk, maatig en bedaard. Voldoe geene dan
uwe noodzaaklyke begeerten, en overwin alle onmaatige verlangens.
Myn Zoon gy kent de Vrouwen nog niet. Zy zyn gebooren om u te dienen, of om
u te verslaaven; word nimmer een Minnaar, indien gy wenscht meester van uzelven
te weezen.
Ik zal niet ophaalen, hoe zeer het uw pligt is, een onwankelbaar Geloof in de
Verborgenheden van den Propheet te bewaaren. Gy zyt bedagtzaam, en ik hou my
verzekerd gy zult verre weezen van tot de ligtzinnigheid te vervallen, dat alle uwe
Voorvaders zich hebben laaten bedriegen. Zulk een gevoelen zou u in elenden
dompelen. Men vindt Wysgeeren, die aan alles twyfelen: hoe zeer zyn zy te
beklaagen! Onzekerheid is een vergif voor de ziel, en een bewys van zwakheid.
Vermyd den toorn, deeze vernedert den Mensch; schuw valschheid, want deeze
maakt den Mensch veragtlyk.
Dit, myn Zoon! is myn raad. - Gaa heen, vergeet uwen Vader niet. Wend uwe
poogingen aan, om my te overtuigen, dat ik de zaaden myner leeringen niet in eenen
ondankbaaren grond gezaaid heb, en dat gy de tedere zorg, welke ik altoos voor u
droeg, verdient.’
Naa het uitboezemen deezer raadgeevingen, omhelsde ISMAëL zynen Zoon, die
onmiddelyk na Constantinopole op weg toog. Heenen gaande, sprak hy by
zichzelven: Myns Vaders lessen zyn hoogst regtmaatig. Ik moest wel zeer slegt
weezen, indien ik de vermaaningen, zo gereedlyk waar te neemen, niet trouwhartig
opvolgde. Ja, myn Vader! Ik roep onzen Propheet tot getuigen. Ik zweer by.....
Het is, viel hem een lang maager man, die zich op dat pas naast hem bevondt,
in de rede, het is verkeerd in 't geheel te zweeren. Leer van my, Jongeling, dat alle
ras uitgeboezemde Eeden misdaadig zyn. Leer van my, dat uwe dwaaze
vooringenomenheid met uzelven welhaast gestraft zal worden.
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Ik zie, antwoordde de jonge COULOSKI, met eene houding, die niet weinig
aanmaatigends in zich hadt, uit uw gewaad, dat gy een Dervis zyt; doch, het is
waarschynlyk, gy weet niet, dat ik de Zoon eens Wysgeers ben, en dat ik. God zy
gedankt! zelve een Wysgeer ben. Als zodanig heb ik genoogzaame zekerheid om
geene dwaasheid te pleegen.
Genoegzaame zekerheid om geene dwaasheid te pleegen - Ha! ha! ha! Dit
zeggende, betoont gy u een dwaas.
Gy zyt een leugenaar, hervatte COULOSKI.
Dat is nog niet beweezen, voegde hem de Dervis toe, met een veelbeduidende
glimplach op zyn gelaad.
Daar is het bewys, zeide COULOSKI, hem een slag geevende. Gaa onverwyld
heenen, eer ik uwe onbeschoftheid ernstiger kastyde
De Dervis, wel ziende dat hy de zwakste was in lichaamskragten, droop heenen,
en onze Wysgeer vervolgde zynen weg.
Helaas! dagt hy by zichzelven, ik heb my tot Toorn laaten vervoeren, tot Toorn,
eene soort van dwaasheid, waar door ik my verbeeldde nooit beheerscht te zullen
worden. Maar, myn Vader kon niet vooruitzien, dat ik zulk een Geestdryver zou
ontmoeten, die my op eene zo onbeschofte wyze bejegende. Het valt zo gemaklyk
niet, zich bedaard en geduldig te houden, als ik my in den beginne verbeeld had.
Onder dusdanige overleggingen kwam hy te Constantinopole. Geheel in
verwondering opgetoogen, op het zien dier groote Stad, trok elk groot gebouw zyne
aandagt, en hy bleef, voor eene wyl, opgetoogen vol verrukking staan. - Een
dienstvaardige Jood, bemerkende dat de zich verwonderende Man een Vreemdeling
was, deedt hem uit die verrukking opwaaken, en boodt hem zynen dienst aan.
COULOSKI schaamde zich over de verwonderende houding, waar in hy zich
vertoond hadt, en verzogt den Jood, dat hy hem wilde geleiden ten huize zyns Ooms,
den Bassa.
Gansch gaarne, zeide de Israëliet; maar welk een Bassa meent gy? want daar
zyn 'er veele in Constantinopole.
Tot mynen Oom, antwoordde COULOSKI, tot mynen Oom COULOSKI, Bassa van
drie Paardenstaarten.
De Jood, hier door genoegzaam onderrigt ontvangen hebbende, verzogt den zich
verwonderenden en verlegen Jongeling hem te volgen: dan naauwlyks waren zy
het huis van den Bassa ingetreeden, of zy hoorden een allerdeerlykst gejammer en
gegil; Slaaven, Slavinnen liepen in de grootste verwarring en ontsteltenisse rond,
en werden door de Officiers van het Seraglio wegg sleept. - Drie stommen
verscheenen daar op; een hunner droeg een Hoofd op een piek.
Hemel! riep de Jood uit, welk een deerlyk ongeval! Zy draagen het hoofd van den
Bassa COULOSKI tot den Sultan!
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Vlugt, ongelukkige Jongeling! vlugt, of gy zult onvermydelyk in den ramp uws Ooms
worden ingewikkeld!
Dit hoorende begon onze Wysgeer bitter te schreien. - 'Er is geen tyd te verliezen,
sprak de Jood, verlaat deeze plaats op 't eigen oogenblik.
Terwyl de Jood dit zeide, vervoegde zich een zwarte Gesneedene by hun, en
COULOSKI sterk aanziende, vroeg hy na diens naam, en waarom hy zich zo bedroefd
aanstelde? De Jood antwoordde voor hem - Hy is de Zoon van MAHOMETH RATSALN,
te Adrianople; een Jongeling van eene zo tedere en weeknartige gesteltenisse, dat
hy geen Menschenhoofd op een spiets kan zien ronddraagen, zonder de grootste
deelneeming. - Is dit waar, MAHOMETH? voegde de Gesneedene hem toe; tragt deeze
Hond van een Israëliet my niet te bedriegen? - Neen! hervatte onze van vreeze
beevende Wysgeer, die zo korten tyd geleden de sterkste vermaaningen, om nooit
eenige valschheid of leegen te uiten, ontvangen hadt.
Deeze kleine kunstenaary hem uit een zo dreigend gevaar gered hebbende, bragt
de dienstvaardige Jood hem ten zynen eigen huize. - Zo ras hy zich in veiligheid
bevondt, veran erde zyne vrees in overmaatige vreugde; hy dagt niet dankbaar
genoeg te kunnen weezen aan zynen Verlosser. De Slaaven deelden in zyn
gunstbetooningen. In verrukking van blydschap bedreef hy veele gekheden. De
Jood hadt vee werks om hem daar in te beteugelen. By den anderen zittende, boodt
de Jood hem een en ander glas Griekschen wyn aan. ISMAëL vondt 'er smaak in;
hy kwam tot bedaaren; doch het was eerlang ten koste van zyn bezef. - Dit te
verdooven was de toeleg van den Hebreër. Een zeer groote en schoone Diamant,
aan den vinger zyns Gasts, hadt zyne aandagt getrokken. Het leedt niet lang, of hy
maakte 'er zich meester van, en teffens van al het geld, 't welk hy by hem vondt. In
't einde, verlegen wat met deezen Gast verder te doen, droeg hy hem ten huize uit,
en lag hem, zo zagt mogelyk, aan de deur neder.
De arme ISMAëL sliep hier eenige uuren. Eindelyk, den wyn uitgeslaapen hebbende,
ontwaakte hy, hoogst verwonderd en verbaasd over den toestand, waar in hy zich
bevondt. Wel ras bemerkte hy, welk een snoode trek hem gespeeld was, en
vervloekte den Jood, die hem van alles beroofd hadt.
Het is zo, sprak hy by zichzelven, dat de Propheet de zodanigen straft, die de
grondregelen der Wysbegeerte overtreeden. Ik liet myzelven door verwondering
verrukken, toen ik Constantinopole binnen trad - ik werd aangegreepen door schrik,
op het gevaar, 't welk my dreigde, en redde 'er my uit door een leugen te staaven ik gaf my vervolgens aan bovenmaatige vreugde over, stelde te groot vertrouwen
op een Jood, en maakte my schuldig aan onmaatigheid. - Maar, om de waarheid
te zeggen, ik had nooit kunnen denken, dat Constantino-
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pole een zo heerlyke Stad was - ik kon het deerlyk uiteinde van mynen Oom niet
voorzien - het was my onmogelyk, de schynbaare vriendlykheid van den Jood, zo
veel valschheid bedekkende, te doorgronden, de bedwelmende kragt van den wyn,
dien hy my schonk, te weeten; oorzaaken van myn tegenwoordig ongeval. Geen
van deeze dingen zal my egter den moed beneemen: want myn Vader heeft my
geleerd, dat 'er geen zodanig eene zaak, als weezenlyk kwaad, in de wereld is. Ik
heb my laaten verrassen. In het toekomende zal ik voorzigtiger weezen.
ISMAëL, deeze overleggingen voleindigd hebbende, wandelde voort, met een
droevig peinzend gelaad, niet weetende, waar hy zich zou vervoegen. Hy vervloekte
het heilloos uur, waar op hy zynen Vader verlaaten had, - hy verwenschte alle de
daaden, waar in hy zo onwysgeerig zich gedraagen hadt. - Onder dien vloed van
strydige denkbeelden, welke zynen geest vervulden, zogt hy een Caravansera, waar
hy zyn honger zou mogen stillen.
Onder den weg werd hy staande gehouden door een Mussulman van een zeer
deftig voorkomen, die hem vroeg, of zyn naam niet ISMAëL COULOSKI ware? - Indien
gy, was zyn antwoord, iets kwaads met my voor hebt, is myn naam geen ISMAëL;
maar zo gy my wilt bevryden van honger te sterven, zal myn naam weezen, zo als
het u belieft.
Wel, voegde de Mussulman hem toe, maar, indien ik een Bankier ware, die last
hadt van ISMAëL COULOSKI, om diens Zoon in Constantinopole op te zoeken; indien
ik den ganschen dag besteed hadt om hem te vinden; en, indien ik, ontdekkende
dat gy geen Inbooreling deezer Stad waart, en vindende dat gy beantwoordde aan
de beschryving my van u gegeeven, u aansprak, om in uwe handen tweeduizend
Sequinen te tellen - zoudt gy dan ISMAëL COULOSKI weezen?
Zeer zeker, antwoordde de Wysgeer. - Indien dit dan het geval is, zeide de Bankier,
zo volg my, en ik zal u de gezegde Geldsom geeven.
ISMAëL vondt zich niet bedroogen: het Geld werd hem betaald. Men wees hem
een voeglyk verblyf aan, zo lang hy zich in Constantinopole zou ophouden. Alles
aanvaardde hy gansch gaarne.
(Het Vervolg en Slot hier naa.)

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

45

Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Het onderscheid tusschen godsdienst en geestdryvery.
Vroeger, dan ik had verwagt, my in staat bevindende om te voldoen aan de
(*)
verpligting, onder welke ik onlangs my gelegd heb, gaa ik nu, over het wydgaapend
onderscheid, welk 'er is tusschen Godsdienst en Geestdryvery, myne bedenkingen
voordraagen, met de bescheidenheid, en de onpartydigheid tevens, welke het gewigt
der zaake vordert.
Geestdryvery neemt ligt de overhand, als het naabootzel van waaren Godsdienst,
en door zich aan te matigen om dien tot eene ongewoone hoogte van aandoenlykheid
te verheffen. En het voegzaam tydstip om zich in te dringen, is, wanneer de redelyke
pligten der godsvrugt verwaarloosd of oneerbiedig worden behandeld; in gevolge
waar van insgelyks schennissen gepleegd worden omtrent andere onvermydelyke
takken der zedelyke wet. Geen wonder dan, indien zommige blyken daarvan zich
onder ons vertoonen, wanneer aardsgezindheid en verwyfdheid zoo zeer op onzen
tyd indringen, dat zy voor ernstig nadenken naauwlyks plaats openlaaten, en de
man van gewaande beschaafdheid ongezind is, en van zyne meer gewigtige
najaagingen van loszinnigheid en vrolykheid geen tyd kan uitspaaren, om te denken
aan den God zyns leevens, den autheur van die reden, welke hy veronagtzaamt,
en van die driften, welke hy zoo onnatuurlyk tot verkeerde einden aanlegt; noch zelf
uit een beginzel van welvoeglykheid (welke men zou vermoeden, indien verhevener
beweegredenen al haaren invloed hadden

(*)

Zie boven, bl. 8.
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verloren, dat op hem iets zou vermogen) deel te neemen in die openbaare
eerbetooningen, welke aan den gemeenen Vader des menschdoms worden
toegebragt, volgens de overeenstemming der meest beschaafde Natien, als
noodzaaklyk om de inkruipingen van algemeene barbaarsheid te voorkomen, en
het lichaam der burgerlyke maatschappye in beter orde en vaster aaneen verknogt
te houden.
Ligt zal de Geestdryvery in zulk een lossen en bedorven grond wortels schieten
en welig tieren, 't en zy het denkbeeld der Godheid geheel konde verdelgd worden;
waartegen de Natuur zelve zich verzet. Doorzigts genoeg hebben de
minstverstandigen onder het gros der menschen, om te begrypen, dat deeze staat
der dingen zeer gebrekkig is, en verbetering behoeft; hoewel zy, de voegzaame
maatregels van hervorminge niet naauwkeurig bepaald hebbende, van het een
uiterste tot het ander overslaan. Waaruit volgt, dat, hoe genegen ook de
ongodsdienstigen en de vryleevers deezer eeuwe zyn mogen, om tegen de
Geestdryvery uit te vaaren, het nogthans eene zekere waarheid is, dat
Ongodsdienstigheid het zaad en voedzel der Geestdryverye is. En, over 't geheel
genomen, zyn haare lydelyke onderdaanen veel onschuldiger om hunne onkunde,
dan zy, die tot zulke misleiding gelegenheid verschaffen door ergerlyke staalen van
wangedrag, die geene aanneemelyke verschooning dulden.
Maar, van den anderen kant, gelyk Geestdryvery dikmaals haaren oorsprong
heeft in Ongodsdienstigheid, dient zy, op haare beurt, om deeze voort te planten.
Met waare godsvrugt verward wordende, wordt de godsvrugt zelve, door menigen
beuzelenden vernufteling en drogredenaar, als verstandloos en veragtlyk
voorgedraagen; eene gevolgtrekking, zwakker dan, in zommige opzigten, de
Geestdryvery zelve. Want, over 't geheel genomen, koomt het hier op neder, dat
de Schepper en Bestuurder der waereld, een Weezen van alle mogelyke
voortreffelykheid en volmaaktheid, geen regt van aanspraak kan hebben om
aangebeden en gediend te worden, omdat hy, zomwylen, onredelyk en ongerymd
is aangebeden. Volgens den zelfden redeneertrant, indien de Vriendschap, ten
eenigen tyde, onvoegzaam betoond zy, moet zulk eene dwaaling alle banden van
Vriendschap losmaaken; eerbied,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

47
onbehoorlyk aan eenen Vader betoond, moet den kinderlyken pligt vernietigen; en
wanneer onverstandige en slegt beraamde ontwerpen ten dienste van het Vaderland
worden voorgedraagen, moet algemeenebestgezindheid en liefde tot het Vaderland
belachelyk worden.
Intusschen, hoewel soortgelyke redekavelingen een blaam leggen op het gezond
verstand, en de zulken, die 'er zich van bedienen, aan alle de veragting blootstellen,
welke zy op den Godsdienst tragten te laaden, lydt 'er nogthans de Godsdienst door.
Oppervlakkige denkers worden daadlyk vooringenomen, en geeven zich voor
Vrygeesten uit; en anderen, even bekrompen van verstand, of die eene verkeerde
zielswending bezitten, (te gader met de tot ondeugd gezinden,) zuigen de besmetting
gretig in. En daar alle deeze onteering van de oneindige Godheid, van de eeuwige
wetten der reden, en van de menschlyke natuure, door de Geestdryvery wordt
veroorzaakt, is het oirbaar, dat zy beknoptlyk geschetst, en haare heillooze gevolgen
onderscheiden beschreven worden. Dit zal ik doen in den geest der bescheidenheid,
als geen ander oogmerk hebbende, dan de bevordering der waarheid, en de
voorkooming van misslagen, die der zamenleevinge veel onheils konden brouwen.
‘Geestdryvery, in 't algemeen genomen, is eene ongegronde en averechtsche
aanspraak op eene godlyke verlichting en werking; die, gelyk elk ziet, tot
onderscheidene trappen van dwaalinge kan leiden, naar gelange van de natuur, en
in evenredigheid der zwakheid of der kragt des inwendigen indruks, die van God
ondersteld wordt afkomstig te weezen.’ Vermits nu niemand verzekerd is, wanneer
de Geestdryvery, hoewel in geringe maate, eenmaal wortel heeft geschoten, dat zy
zich niet zal ontwikkelen, en ten hoogsten toppunte van onbescheid en
onregelmaatigheid opgroeien, geeft zulks eene reden te meer, om haare
onderscheidenlyk kenmerkende eigenschappen duidelyk aan te wyzen, opdat wy
op onze hoede zyn mogen tegen alwat dezelve zoude kunnen daarstellen.
Geestdryvery is het, in de eerste plaats, niet, te gelooven, dat God - die de
zedelyke rechtheid zyner verstandige schepzelen oprechtelyk moet wenschen,
indien hy derzelver geluk bedoele - dat dit alvermogend, wys en weldaadig Weezen
gemeenschap onderhoudt met 's menschen
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ziele, en, langs den weg van bedaarde verlichtinge, naar haare oorspronklyke
begaafdheden berekend, haar bystaat in de hervorming van kwaade heblykheden,
haat ondersteunt in netelige omstandigheden, en, met haare eigen poogingen
medewerkende, goede besluiten vestigt, en haaren voortgang in de deugd begunstigt.
Dit is niet slegts bestaanbaar met, maar hoogst waarschynlyk uit kragt der algemeene
beginzelen der reden, en het waardigste en verhevenste denkbeeld, dat wy van
God kunnen vormen. En terwyl wy, uit een beginzel van overtuiginge van deezen
algemeenen invloed, werkzaam zyn, bezitten wy alle mogelyke aanmoediging tot
naarstigheid en vlyt, en tot volharding in de getrouwe waarneeming van onzen pligt,
die wy kunnen verlangen; en wy loopen geen gevaar, door de hitte van verbeeldinge
en onbezonnene vermetelheid, vervoerd te worden tot gevaarlyke dwaalingen, in
bespiegeling zo min als in betragting.
Doch wanneer byzondere gedagten, aandrangen en inwendige indrukken, aan
eene Godlyke aanblaazing en werkende kragt onmiddelyk worden toegeschreven
- dan neemt de Geestdryvery eenen aanvang; zich aanmatigende om de werkingen
van God op de ziel by de stukken na te spooren, en dezelve, niet slegts van de
uitoeffeningen haarer eigen redelyke vermogens, maar van alle natuurlyke
gewaarwordingen, te onderscheiden. De Godsdienst leert alleen, dat God genegen
is ons alle noodige en voegzaame hulp te verleenen, zonder eenigen vasten regel
daartestellen, aan welken kennelyk is, wanneer, op hoedanige wyze, of in welk eene
evenredigheid, deeze hulp ons verleend worde. Maar de Geestdryver windt zien
zelven op tot eene sterke inbeelding, dat hy, op zekere tyden, God werkelyk in zich
gevoelt, en wordt, door die begocheling, dikmaals, tot zeer gevaarlyke handelwyzen
voortgezweept. In het vast vertrouwen, dat hy, op byzondere stonden, onder een
godlyken invloed verkeert, heeft hy niets meer te doen, dan diens rigting ingewikkeld
te volgen; overdenking en bedaard onderzoek worden volstrekt buitengesloten; en
door dit middel, voor het tegenwoordige, onvatbaar zynde geworden voor overtuiging,
moet, diensvolgens, zyn gang op het pad der dwaasheden onbeteugelbaar worden.
Wederom; de Geestdryvery verandert met het lichaamsgestel en de geaartheid,
met de kragt en wending der
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dierlyke driften. Aldus is zy blymoedig of streng, vermetel of neerslagtig; zy verheft
zich tot dweepende verrukkingen, of wordt ter neer geslagen door sombere en
akelige denkbeelden. Maar de redelyke Godsdienst boezemt één eenpaarig karakter
in, en geeft het voorschrift van het zelfde onveranderlyk gedrag.
Verder; de Geestdryver is werkzaam volgens spoedig ontstaane indrukzels,
volgens gedagten, in zyne ziel ontstaan, van welke hy geene reden weet te geeven,
en die hy voor godlyke ingeevingen aanziet. De gemaatigd Godsdienstige mensch
is werkzaam met bedaardheid en omzigtigheid, en uit bedagtzaam overleg. De
eene, derhalven, staat bloot voor tallooze oneenpaarigheden, de andere is bestendig
en gelyk aan zich zelven.
Zie hier nog eenige onderscheidende karaktertrekken, die ik slechts met den
vinger zal aanroeren. Gemeenlyk is de Geestdryvery hooghartig en bedilziek, eene
verhevene maate van kennisse en uitsteekendheid in godsvrugt zich zelve alleen
aanmatigende; de onbevlekte Godsdienst is altyd bescheiden en handelbaar, oprecht
en edelmoedig. - De Geestdryvery kan nooit zich doen verstaan; haare inwendige
gewaarwordingen zyn onbegrypelyk voor de reden; van hier dat zy hevig uitvaart
tegen en met kleinagting spreekt van de reden, welke de waare Godsdienst verhoogt
en koestert, als haaren voornaamsten en vriendlyksten steun. - De Geestdryvery
kan stand houden, waar de zedelykheid ontbreekt; van den waaren Godsdienst zyn
strenge en goede zeden de weezenlykste en dierbaarste stukken. - Eindelyk, de
Geestdryvery geene paalen kennende, laat het, met geene mogelykheid, zich gissen,
welke uitwerkzels zy kan voortbrengen; maar de uitwerkzels van den waaren
Godsdienst worden door vastgestelde wetten omschreven, die van eeuwig en
onveranderlyk gezag zyn. Staat kan men, derhalven, op den Godsdienst maaken,
wat aangaat de regeling en schikking van het menschelyk leeven; doch de
Geestdryvery laat zich aan geen ontwerp binden, maar is, even als inbeelding en
drift, wild en ongetemd.
Dat 'er in den Godsdienst (gelyk uit de openbaare belydenis en betragting des
menschdoms blykbaar is) veel werktuiglyks voorkoomt, laat zich duidelyk opmerken.
Van deezen Godsdienst van het lichaam en der dierlyke geesten is een echt
kenmerk, dat dezelve gevoelige en
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sterke indrukken verwekt, hoewel zy waggelende en onzeker zyn. Wanneer,
derhalven, eene inwendige gewaarwording hevig, spoedig en met verrukking werkt,
is het natuurlyk, dezelve aan een buitengewoonen en godlyken invloed toe te
schryven; natuurlyk, wil ik zeggen, niet naar reden, maar door eene bygeloovige en
misleide inbeelding. Maar dat dit alles, in den hoogsten graad, bedriegelyk is, kan
ontegenzeglyk hier uit blyken, dat wy de verscheidenheid of kragt der natuurlyke
indrukken niet kennen, die in ons kunnen verwekt worden, noch de uitgebreidheid
van louter werktuiglyke kragten berekenen; en, diensvolgens, niet voorbaatig moeten
weezen, om iets godlyk te noemen, 't geen wel geheel dierlyk zyn kan. Daarenboven
zyn hieruit ontelbaare verwarringen voortgesproten, onteerende voor byzondere
karakters, schadelyk voor huislyke belangen, en voor den vrede der natien; geene
van welke nadeelen men ooit zou ondervonden hebben, indien de menschen den
Godsdienst hadden afgemeeten, niet by het gevoel, maar by deszelfs overeenkomst
met de voorschriften van het verstand, en deszelfs zedelyke uitwerkzels. Zulke
leevendige en vuurige gewaarwordingen mogen inderdaad de geesten vervrolyken,
en inzoverre als aangenaam beschouwd worden, en zich zelve kragtig aanpryzen;
doch men bedenke daar nevens, dat dit telkens het geval zyn zal, wanneer de
menschen onder den invloed, zo wel van Bygeloof, als van den waaren Godsdienst,
zich bevinden. Ja, het laat zich aanzien, dat zy onder de misleidingen en
uitspoorigheden des Bygeloofs altoos hevigst zullen werken; vermits de Reden uit
het oog wordt verloren, en ter onderdrukkinge of verbeteringe van zulke wanorden
geen ander beginzel overblyft. Van dit alles komt het besluit hier op neder; het
ontstaan en den wasdom der Geestdryverye, door alle voegzaame en verstandige
middelen, te keer te gaan, is elks belang. Tevens zal daar door het Ongeloof
ontwapend worden.
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Proeve van uitlegging van het Nieuwe Testament naar de Kantische
leerwyze. Joh. IV:24. Door C.W. Penzenkuffer.
Ik weet niet, hoe men tegen den bekenden denktrant der Joodsche Natie, welker
Leeraar Christus was, nog altoos de volgende verklaaring kan aanneemen: ‘God is
een Geest, - geen lighaamlyk weezen, - die geenen dus, die hem aanbidden, enz.’
en hoe het mag toekomen, dat deze zoo afgetrokkene gevolgtrekking en wyze van
besluiten, die zelfs voor veelen onzer meer opgeklaarde tydgenooten onverstaanbaar
zyn zou, voor het gevoel van kundige en nadenkende Bybelleezers nog niet
aanstootelyk wordt, en doet omzien naar eene betere uitlegging, meer in den geest
van Christus, en in den vorm van zyne gewoone wyze van voorstellen. Men moet
vooral bedenken, dat Jesus tot eene gemeene Samaritaansche Vrouw sprak; en is
't dan nu gelooflyk, dat deze persoon de algemeen aangenoomen verklaaring zou
verstaan hebben? Zy schynt wel, by een beminnenswaardig en inneemend
hartsgestel, ook een gezond verstand gehad te hebben; maar van waar zou zy toch
de noodige kennis verkreegen hebben tot een duidelyk en volledig inzicht in eene
zoo afgetrokkene gevolgtrekking? Wie zoude haar daarin behulpzaam geweest
zyn? Christus zal hier dan voor de eerste maal zyne diep wysgeerige denkwyze,
evenwel zonder eenig nut, aan den dag gelegd hebben: want deze waarheid, in die
gedaante voorgedraagen, welke 't algemeen gevoelen hier vooronderstelt, was
zeker, zoowel voor de goede Samaritaansche, als voor de ongeleerde Jooden van
den toenmaligen tyd, eene verloorene paarle, die niemand wist te schatten. Men
neeme maar eens de proef, om ze nevens de overige grondstellingen en leeringen
van Jesus te stellen, en ze daar onder te mengen, en men zal door zeker soort van
gevoel gedwongen worden, om uit te roepen: Hoe komt Saul onder de Profeeten?
- Want, zooveel ik weet, en zooveel ik met de leerwyze van Christus bekend ben,
zoo ging deze, in zyne voordracht, met zooveel naauwkeurigheid en gemoedelykheid
te werk, dat hy zig zelfs naar de donkere en dwaalende begrippen zyner tydgenooten
schikte, en zyne voorstellingen veelal naar den Jood-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

52
schen spreektrant, uit het oude Testament overgenomen, inrichtte. En dan zal hy
nu, by eene gemeene Samaritaansche Vrouw, voor de eerste maal, en, zooveel wy
uit het N.T. weeten kunnen, ook voor de laatste maal, van zynen gemeenen leertrant
afgeweeken zyn? Intusschen ziet men toch uit het antwoord der edele
Samaritaansche, dat zy de redeneering van Jesus moet verstaan hebben. Om alle
welke redenen wy aan dezelve eene uitlegging, geschikt naar de denkwyze en
vatbaarheid der Natie, welke Christus leerde, moeten geeven. Ik verklaare dan de
woorden dus, als of 'er stond: Θεος εςιν αληϑεια, ϰαι τ♉ς - εν πνευματι της αληϑειας
δει προσϰυνειν: dat is: ‘God is een zedelyk weezen, en zyne vereerers moeten hem
daarom, door de beoefening der zedelyke wet, eeren.’ - My dunkt, dat deze
verklaaring niet gedwongen, en ook noch met het spraakgebruik van het N.T., noch
met de denkwyze en vatbaarheden der Samaritaansche, noch met den samenhang
strydig is. Want daar de opgegeeven beteekenis van πνευμα (anders geest), in het
voorgaande en volgende vers, wordt aangewezen, zoo schynt my de uitdrukking
πνευμα Θεος (doorgaands vertaald, God is een geest,) niets meer en niets minder
te beteekenen, dan wanneer 'er in 't Hebreeuwsch stond,  חלא לאd.i. God is een
zedelyk weezen. Dat verder geest en waarheid zoo veel beduidt, als geest der
waarheid, weet elk niet ongeoefend leezer. 'Er komen meer zulke Bybelsche
spreekwyzen voor, b.v. opstanding en leeven voor opstanding des leevens, geest
en kracht voor geest der kracht, of kracht des geestes. Het spraakgebruik van het
N.T. beantwoordt volkomen aan het denkbeeld, dat Christus hier zal uitgedrukt
hebben. Jesus zegt zelf van zig: Ik ben de waarheid, Joh. XIV:6. Men vergelyke
daarmede Joh. XVII:17 en 2 Cor. III:17. En hoe duidelyk, effen, en voor elk bevatlyk
wordt hierdoor de zin van deze versen, van het 20ste tot het 24ste! hoe verstaanbaar
voor den ongeleerden, en hoe ryk in de vruchtbaarste en natuurlykste
gevolgtrekkingen voor den Wysgeer! - En hoe hartsterkend, krachtig en geruststellend
zyn zy tevens voor den Christen! Welke schoone uitzichten in de toekomst geeft
ons hier Christus! Op zulke plaatsen kan men altyd arglistigen, of bedilzieken, en
spotters verwyzen. Het is te betreuren, dat hun niet de diepste hoogachting voor
Jesus bezielt, dat zy verstoken zyn van zoodanige gevoelens, die een denkend en
zedelyk weezen
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waardig zyn, en alzoo, by het leezen en overdenken van zulke voorstellingen, niet
getroffen, en tot een heilige geestdrift, die ziel en lighaam aandoet, opgevoerd
worden, die hen naar de gemeenschap met hoogere zedelyke weezens, ja naar de
gemeenschap met het weezen aller weezens, doet streeven. Op zulke plaatsen,
die, al had Christus niets anders gedaan en geleerd, alleen reeds toereikende zyn,
om ons met de innigste achting en liefde omtrent hem te vervullen, kan men de
blinde vereerers van het vastgestelde kerkgeloof, dat Jesus, (volgends het 21ste
vers,) gantsch niet begunstigde, altyd heenen wyzen; en gewis zyn gebrek aan
verstand en kwalyk gesteld hart is ongeneeslyk, wanneer hy 'er van zynen ydelen
waan niet door te rug gebragt wordt.

Gelukkige geneezing van eene pis - opstopping, welke te weeg
gebragt was door eene bekomene kneuzing aan den balzak, bilnaad
en penis.
Door S. Popta, Chirurgyn, enz. te Harlingen.
Den 22 Augustus 1799 wierd ik des avonds geroepen by LAMMERT JOHANNES, een
Pannebakkers knegt, welke des morgens vroeg een zwaare kneuzing aan den
Balzak, Bilnaad en penis bekomen had, door dat dezelve op een ladder stond, waar
van de treê, daar hy op stond, brak, en hy met zyne beenen over de daar aan
volgende treê, met de bilnaad en genitalia op dezelve, nederviel; welke deelen dus
een zwaare kneuzing bekomen hadden, die een pis - opstopping te weeg bragt. Ik
vond de bilnaad, balzak en penis altemaal zeer gezwollen, en door buitengevaat
bloed zeer miskleurig. De Lyder, welke zeer tenger en mager van gestel was, en
een kleine pols had, deed my afzien van een ader te openen. Het Praeputium, het
welk zeer gezwollen was, en alzo een Phimosis te weeg gebragt had, kliefde ik, in
de eerste plaats, en nam het voor een gedeelte weg, om by het hoofd van de penis
te komen. Vermits nu de Lyder
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zedert zyn val niet gewaterd had, en aan die opstopping reeds pynlyk begon te
worden, tragtte ik de pis door de catheter te ontlasten, maar wierd daar in (niet
onverwagt) verhinderd, door dat ik den pis - ontlaster by geen mogelykheid wel in
de blaas konde brengen; zo dat ik goedvond den Lyder 's avonds wat Laud. in te
geeven, de aangedaane deelen met bederfweerende middelen te stooven, in hoop
dat het buitengevaat bloed zig allengskens weder mogt komen te verteeren, en een
verzweering, of koud vuur, mogt worden verhoed. Den volgenden uchtend vond ik
den Lyder, na een rusteloozen nagt doorgebragt te hebben, zeer pynlyk aan de
beschadigde deelen; en de pis - opstopping, welke nog even gelyk en zeer pynlyk
was, tragtte ik weder op nieuw door een catheter weg te neemen, waar toe ik den
Lyder in eene byzondere gestalte plaatste, en zulks met onderscheidene soorten
van grootte en bogten, zo van zilveren als van elastieke pis-ontlasters, te vergeefs
beproefde; zo dat ik daar van weder moest afzien. Uitwendig liet ik, als boven gemeld
is, met oplossende stoovingen aanhouden, inwendig kramp- en pynstillende middelen
gebruiken. Des avonds, wanneer ik den Lyder weder bezogt, was de opstopping
nog als vooren, en de gekneusde deelen, in plaats van zig tot oplossing te schikken,
begonnen meer naar koud vuur te hellen; waar op ik den Koortsbast inwendig gaf.
Des anderen daags uchtends wierden de toevallen en smerten van den Lyder nog
heeviger; het scrotum en een gedeelte der bilnaad dreigden ons met koud vuur; de
pis - opstopping, welke ik al weder te vergeefs door de catheter tragtte te ontlasten,
bleef even hardnekkig. Ik liet met het gebruik van uit- en inwendige middelen als
vooren aanhouden; de Lyder gebruikte zo weinig vogt als mooglyk was, om den
toevoer van vogt naar de blaas zo min doenlyk te maaken. Des anderen daags
uchtends was de Lyder in een zeer slegten toestand; de pis - opstopping bleef
voortduuren; 't scrotum, en een gedeelte der bilnaad, ging tot versterving over; de
penis was ontstoken, daar ik de pis - ontlasting wederom te vergeefs beproefde.
De Lyder dan in drie etmaalen geen enkelde druppel pis ontlast, en ik my te vergeefs
gevleid hebbende, dat de zwelling van de bilnaad zoude bedaaren, zo besloot ik,
om zwaarder toevallen te verhoeden, terstond de blaas te doorbooren. Ik liet ten
dien einde den Lyder van het bed neemen,
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en plaatste hem, in een voor over staande gestalte, voor een stoel, daar hy zig met
zyn handen op steunde: toen plaatste ik my agter denzelven, bragt myn wysvinger,
met olie bestreeken, in den endeldarm, en drukte met deszelfs einde tegen 't meest
uitgezette gedeelte van de blaas; waar op ik met myn andere hand een krommen
Troicar, die door den schranderen Heelmeester FLEURAND is uitgevonden, met zyn
bogt gekeerd naar de schaambeenderen, en met de punt van de priem in de canul
verholen, in den endeldarm binnen bragt langs mynen wysvinger, ter plaatze alwaar
de blaas zig meest liet uitgezet voelen. Daar op drukte ik eerst de priem, en
onmiddelyk hier na ook de canul, in de holte van de blaas; waar op ik de priem te
rug haalde, en een zeer groote quantiteit pis door de canul naar buiten liet loopen:
waar na ik de buitenste opening van de canul met een kurkje toestopte, en dezelve
vastmaakte, met twee liesch-en twee bil-bandjes, aan een band, dien de Lyder om
den middel had, om ze op hunne plaats te bevestigen. Door deeze bekomene
ontlasting kreeg de Lyder aanstonds zeer veel gemak. Ik liet hem met zyne
uitwendige hulpmiddelen, en inwendig met den Koortsbast, voortvaaren, en ried
hem zig niet langer te onthouden van vogt te gebruiken. Des avonds bevond ik den
Lyder redelyk wel; hy had 's middags een weinig voedzel met smaak genuttigd; en
de deelen, die met koud vuur waren aangedaan, begonnen aan de randen eene
gedaante van scheiding te vertoonen; waarom ik hem naarstig 't inwendig gebruik
van den Koortsbast aanried. Ik nam 't kurkje uit de canul weg, en liet de pis weder
uit de blaas naar buiten loopen; waar na ik de buis weder met het kurkje toestopte.
Den 26 dito bevond ik den Lyder zeer wel; hy had des nagts redelyk gerust en weinig
pyn gehad. Ik liet hem zyn water, gelyk des avonds te vooren gedaan was, weder
ontlasten, en hield aan met het inwendig gebruik van den Koortsbast, onder het
welk 't scrotum, dat geheel, en de bilnaad, die voor een gedeelte met koud vuur
was aangedaan, door de suppuratie zig tot scheiding begonnen te schikken.
Derhalven liet ik die deelen met verzagtende pappen by aanhoudenheid zagtjes
stooven: 's morgens en 's avonds, en zomtyds meer, naar maate de toestand zulks
vorderde, liet ik zyn pis door de canul ontlasten, en continueerde verder alzo tot den
30 dito; wanneer ik des morgens
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vroeg ontdekte, dat de pis langs den buitenkant van de canul zig zelve ontlastte,
waarom ik toen de canul meer schadelyk dan nuttig beschouwde. Ik nam dezelve
dan weg, en continueerde verder met de bovengemelde hulpmiddelen tot den 7
September; in welken tusschentyd de kragten van den Lyder eenigzins waren
aangewonnen, en de eetlust merkelyk vermeerderd. De pis-ontlasting ging nog
langs den endeldarm naar buiten, behalven dat 'er ook een weinig van door de
bilnaad heen begon te lekken; waar uit genoegzaam bleek, dat aldaar de urethra
ook merkelyk beschadigd was, en 't welk my deed vreezen, dat een gedeelte met
de bilnaad en het scrotum, welke zig geheel tot scheiding schikten, zoude verlooren
gaan, en dan een lekking van pis door de bilnaad aan den Lyder, zyn leeven lang,
veroorzaaken. Ik had zedert den 25 Augustus, dat ik de blaas doorboord had, het
inbrengen van een catheter onbeproefd gelaaten, om buiten noodzakelykheid geen
irritatie in de urethra te verwekken; maar toen tragtte ik wederom een dunne elastieke
catheter door de urethra in de blaas te brengen, met oogmerk om dezelve een of
twee dagen daar in te laaten blyven, en dan een andere daar voor in de plaats te
brengen. Deeze verwisseling achtte ik noodzakelyk, doordien ik dikmaals
ondervonden heb, wanneer men een catheter in den pisweg laat blyven, dat 'er
spoedig van buiten om dat gedeelte, 't welk in de blaas is, een steenagtige korst
komt, en dezelve van binnen geheel en al bezet; maar ik beproefde dat inbrengen
van de catheter tot myn leedweezen te vergeefs, daar ik anders getragt zou hebben,
wanneer ik hier in geslaagd mogt zyn, om de pis, by tusschenpoozing, door dezelve
naar buiten te brengen, en alzo te verhoeden, dat ons de pis in de geneezing niet
kwam te hinderen, noch ook oorzaak tot een fistuleuse opening aan de bilnaad zou
kunnen geeven. Den 8, 9, 10 en 11 dito bleef alles 't zelfde, behalven dat de pis
meer en meer door de bilnaad heen naar buiten begon te loopen, waar door natuurlyk
derzelver ontlasting door den anus evenredig verminderde. Den 12 dito viel 't geheel
scrotum en de scheederok met een gedeelte van de bilnaad weg, en liet een zuiveren
grond aan de zweer na. De ballen met derzelver funiculi lagen geheel en al bloot;
maar ik bevond dezelve onbeschadigd: ik overdekte ze, beneffens de overige
aangedaane deelen, met een zagte digestif-pleis-
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ter, en ondersteunde 't door een gemakkelyke bandagie; terwyl ik den Lyder
vermaande met 't gebruiken van den Koortsbast voort te varen; met welke
behandeling ik aanhield tot den 20 dito, in welken tusschentyd niets byzonders by
den Lyder voorviel, dan dat de pis-ontlasting, door den endeldarm geheel
opgehouden, langs de bilnaad heen naar buiten liep, en de voorgaande ontsteeking,
welke aan de penis plaats had, tot een absces was overgegaan, 't geen ik, toen het
ryp was, had geopend, en zig onder de gewoone manier van heelwyze tot geneezing
schikte. De vleesch-groeijing, ter plaatze daar 't scrotum en een gedeelte van de
bilnaad was weg geraakt, maakte een gelukkigen voortgang; en de uitwendige
hulpmiddelen, welke ik verder ter bevordering van de geneezing aanwendde,
bestonden dagelyks uit vier lange hegtpleisters, waar van ik eerst een in de regter
liesch aanlegde, en daar tegen een aan de overgestelde bil; intusschen liet ik door
een helper de randen van de opening van de bilnaad wel aan elkander toedrukken.
Maar nog tragtte ik met de aangelegde hegtpleisters, zo veel doenlyk, de randen
van de bilnaad by elkander te brengen, en de twee andere overige hegtpleisters
plaatste ik gelyk tegen over de voorigen, waar door zy met haar vieren een kruis op
de bilnaad maakten. Voorts dekte ik de overige opene deelen met droog pluksel en
een pleister en drukdoek, en nam nog een wat dikker compres, dat ik aan de bilnaad
aanlegde, en aldaar stevig door een eenhoofdig windsel van tien ellen lang en twee
duimen breed (van welk windsel 't aanleggen de meeste overeenkomst heeft met
dat van 't koornair-verband) bevestigde. Verders ried ik den Lyder aan, om, wanneer
hy waterde, die bandagie tegen de bilnaad met zyn hand aan te drukken; 't geen
tot gevolg had, dat de Lyder des anderen daags morgens, zynde den 21 dito, eenige
druppels pis door de penis ontlastte; 't geen my wel eenige hoop tot zyne geneezing
gaf, maar ik bleef nogtans vreezen, dat de Lyder daar zyn leeven lang een pypzweer
zoude overhouden. Ik hield aan met 't gebruik van den Koortsbast tot den 15 October;
toen was 't scrotum volkomen geneezen, de ballen zaten in de liesch en by den ring
der buikspieren, dewyl 't nieuw scrotum, 't welk door de natuur vergoed was, veel
kleinder en strakker om de ballen was gegroeid: in de bilnaad was nog eene opening,
waar door de pis liep;
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maar evenwel ontlastte, onder des, de Lyder ook een gedeelte van zyne pis, met
een straal, door de penis naar buiten, zo dat ik bestendig met myn bovengemelde
bandagie aanhield, uitgezonderd dat ik op de opening een klein stukje stopverf lag,
zo dikwyls de bandagie vernieuwd wierd; waarmede ik 't genoegen had, den Lyder
den 23 November volmaakt geneezen te zien.

Aanmerking.
Daar de manier van FLEURAND, by de doorbooring der blaas, aan de hand geeft, om
den Lyder onder de konstbewerking op zyn rug te leggen, vinde ik het gemakkelyker,
den Lyder in dat postuur te plaatzen, zo als ik denzelven onder myne verrigting
gedaan heb; en dat de pis zo spoedig langs de zyden van de canul naar buiten liep,
verwonderde my geenzins, doordien 'er natuurlyk eenige suppuratie in de gemaakte
opening van de blaas moest volgen, en alzo gelegenheid tot eene zodanige
uitvloeijing geeven. Ik nam in 't Jaar 1791 't zelfde waar, by eene doorbooring boven
de schaambeenderen; welk geval medegedeeld is door 't Genootschap Servandis
Civibus, 16 Deel, p. 153.

Leevensberigten, characterschets, en geleerde arbeid van John
George Zimmerman, Staatsraad, en eerste Arts des Konings van
Engeland, te Hanover, Ridder van de Orde van Wladomir, Lid van
veele Academien en Genootschappen. Getrokken uit diens
Leevensbeschryving, opgesteld door S.A.D. Tissot, D.M., Lid van
de Koninglyke Societeit te Londen, enz.
‘Niet altoos kunnen wy, zo vaardig als wy wel zouden wenschen, ons Mengelwerk
verryken met Leevensgeschiedenissen van zodanige Persoonen, wier Naamen by
ons bekend en beroemd zyn, schoon Buitenlanders. Onder deeze te lang zeker
agtergelaatenen bevindt zich Dr. ZIMMERMAN. Om van hem te spreeken, hem in een
waar daglicht te doen kennen, stelt ons

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

59
Dr. TISSOT in staat, door de boven aangeduide Leevensbeschryving, waar uit wy
het voornaamste zullen ontleenen. Het Werkje, getyteld La Vie de M. ZIMMERMAN,
par S.A.D. TISSOT, zag ten Jaare 1797, te Lausanne, het licht, en maakt een
Boekdeeltje uit van 122 bl.’
JOHN GEORGE ZIMMERMAN, bekend voor een bekwaam Arts en uitsteekend Schryver,
werd den achtsten van Wintermaand des Jaars 1728, te Brugg, eene Stad in het
Duitsche gedeelte van het Canton Bern, gebooren. Zyn Vader, de Raadsheer
ZIMMERMAN, stamde af van een Geslagt, zints verscheide eeuwen uitsteekend,
wegens de braafheid en verdiensten, met welke zy de eerste Staats- en
Regeeringsposten bekleedden. Zyne Moeder, die den geboortenaam van PACHE
voerde, was de Dogter eens beroemden Raadsheers te Morges, eene plaats in het
Fransche gedeelte des gemelden Zwitzerschen Cantons. Deeze zyne afkomst geeft
reden van de byzonderheid, dat de Fransche en de Duitsche Taal hem even gemeen
waren, schoon hy slegts een korten tyd in Frankryk doorgebragt hadt.
De jonge ZIMMERMAN werd ten Ouderlyken Huize opgevoed, tot hy den ouderdom
van veertien jaaren bereikt hadt, en toen, om zich in de Beschaafde Letteren verder
te oefenen, na Bern gezonden. Drie jaaren hier mede onledig geweest zynde, ging
hy over om voorraad van Wysgeerige kundigheden op te doen. Hier schynen de
breedspraakige Uitleggingen der Bovennatuurkunde van WOLFF hem zwaar verveeld,
en niet veel verlicht te hebben.
Het vroegtydig afsterven zyner beide Ouderen liet hem eene volkomene vryheid
om zyn eigen Leevensberoep te kiezen. Zyne keus viel op de Geneeskunde, en hy
twyfelde geen oogenblik, om, deeze keuze gedaan zynde, in den Jaare 1747, de
Hoogeschool te Gottingen ter leerplaats te verkiezen. De Hoogleeraar HALLER, zyn
Landgenoot, nam hem in zyn eigen huis, regelde de Studien van dien Kweekeling,
hem als een Zoon en Vriend behandelende.
Behalven de Hoogleeraars in de Geneeskunde, hoorde ZIMMERMAN die in de Wisen Natuurkunde Lessen ga-
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ven, en verkreeg kennis aan Engelsche Schryvers. Vier jaaren besteedde hy op
deeze Hoogeschool; een gedeelte van het laatste wydde hy bykans geheel aan
Proeven op de Leer der Irritabiliteit of Prikkelbaarheid, eerst voorgesteld door den
Engelschen Ontleedkundigen GLISSON, en vervolgens met zo gelukkigen uitslag
door HALLER, voortgezet. ZIMMERMAN nam dit Beginzel ten onderwerpe van zyne
Verhandeling, welke hy verdeedigde by zyne bevordering tot Doctor; de wyze, waar
op hy dit Stuk voordroeg, de klaare styl, waar in hy die Leer verdeedigde, gepaard
met de beslissende kragt zyner proefneemingen, verwierven hem eene algemeene
hoogagting.
Naa eenige maanden in Holland, waar hy te Leyden byzondere kennis met den
Hoogleeraar GAUBIUS maakte, en te Parys, waar hy met den Heer SENAC verkeerde,
doorgebragt te hebben, keerde hy, met den Jaare 1752, te Bern weder. Hier gaf hy
een kort Berigt, den Heer HALLER betreffende, in 't licht, geschreeven in 't Fransch,
en geplaatst in het Journal de Neufchâtel. Schoon dit het éénige is, door hem in de
Fransche taal geschreeven, steekt het uit in fraaiheid van styl; en diende dit Werkje
ten grondslage van het Leeven van HALLER, in 't Hoogduitsch, ten Jaare 1755, te
Zurich uitgegeeven.
ZIMMERMAN begaf zich te Bern in den Echt met Mevrouw MELEY, Weduwe van
den Heer STEK, eene Bloedverwante van den Hoogleeraar HALLER, eene Vrouw met
een wel onderweezen verstand, en van eenen zeer beminnelyken aart. - Korten tyd
daar naa werd hem de opengevallene post van eersten Stads-Geneesheer, in zyne
Geboortestad Brugg, opgedraagen. Hier gaf hy zich, met vollen ernst, over aan de
Letteroefeningen, die zyne hoofdzaak, de Geneeskunde, betroffen, zonder daar
door te verzuimen die Studien, welke noodig zyn om den tyd nuttig en vermaaklyk
door te brengen voor een Man van Letteren, op eene plaats, die weinig gelegenheids
tot het houden van gezelschappen oplevert. Hy vermaakte zich met nu en dan kleine
Geschriften te vervaardigen, welke hy zondt om geplaatst te worden in een Tydschrift,
te Zurich, onder den tytel van de Moniteur, uitgegeeven.
Naardemaal zyne vermaaken en uitspanningen bepaald waren tot die zyn
Huisgezin en zyne Letteroefeningen hem verschaften, kreeg hy hier die weezenlyke
of veronderstelde zugt voor de Eenzaamheid, welke, om my zo uit te drukken, een
tint gaf aan zyne Schriften,
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indien niet aan zyn geheel volgend Leeven. Deeze schynt egter, in den beginne
althans, eer gedwongen dan natuurlyk geweest te zyn, en de droefgeestige toevlugt
voor een Man, die onvoldaan was over de duistere onbekendheid, waar in hy leefde,
zo weinig beantwoordende aan zyne Talenten en reeds vroeg verworven agting.
Hy sleet zynen tyd, met dit alles, nuttig, den voorraad van kundigheden steeds
vermeerderende; doch evenwel niet gelukkig. 's Mans natuurlyke aandoenlykheid
van gesteltenisse wrogt, by mangel van verwyderende voorwerpen, op hem zelven;
en hy werd ongelukkig, door duizend huislyke zorgen en bekommernissen, deels
veroorzaakt door den zwaklyken staat zyner Egtgenoote, welke hy in den drom van
een woelig en werkzaam leeven veel minder zou gevoeld en opgemerkt hebben.
Menschkundig is eene aanmerking, door TISSOT hier gemaakt. ‘ZIMMERMAN'S Brieven,
ten dien tyde aan my geschreeven, deeden my denken aan bedorven Kinderen,
die, wanneer zy niet al het speelgoed hebben, 't geen zy begeeren, weigeren te
speelen met hetgeen nog voor hun ligt. 'Er is eene kunst om gelukkig te zyn, waar
mede men, wanneer men welvaarende is, in vryheid leeft, en het noodige niet
ontbeert, het bykans overal kan weezen; doch een ieder kent die kunst niet, en
Mannen van groote verdiensten zyn dikwerf onredelyk, ik zou bykans zeggen, dwaas
genoeg, om die kunst te veragten.’
Het eenig middel, 't welk ZIMMERMAN te baate nam, was aanhoudend schryven
over Geneeskundige en andere onderwerpen. Onder anderen zondt hy, in 't Jaar
1754, aan de Natuur- en Geneeskundige Societeit te Bazel, twee belangryke
Waarneemingen, over eene Spasmodike Keelziekte, en over de Hysterische
Gezwellen van SYDENHAM. - De Aardbeeving, welke de Stad Lissabon zo verdelgend
trof, wekte hem op tot het vervaardigen van een kort Hoogduitsch Dichtstuk over
dit treurig onderwerp; dit werd, door bevoegde Regters, zeer gepreezen, en deedt
hem eene plaats krygen onder de eerste handhaavers zyner Moedertaale.
ZIMMERMAN'S voorneemen, om zyne Redenvoering over de Temperamenten,
strekkende om te bewyzen, dat men aan de Zenuwen de verschillende wyzingen
der Temperamenten hadt toe te schryven, zo wel by Volken als by Persoonen, in 't
licht te geeven, bleef onuitgevoerd, schoon hy het her-
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haalde keeren by de hand nam. Wanlust schynt de oorzaak geweest te zyn; althans,
over dit onderwerp, aan zynen Vriend TISSOT schryvende, verklaart hy: ‘Ik zou het
stelzel van den Heer HELVETIUS, over den Geest, (sur l'Esprit), van het eene einde
tot het andere moeten wederleggen.’
Met den Jaare 1756 verscheen zyne eerste Proeve over de Eenzaamheid; een
klein Stukje. Twee jaaren laater breidde hy het plan deezes Werks uit, stoffe
verzamelende tot eene vollediger behandeling van dit onderwerp, 't geen jaaren
leedt, eer het uitkwam. - Om deezen tyd vervaardigde hy het ontwerp eens Werks
over de Ondervinding in de Geneeskunst; doch het leedt tot den Jaare 1763, eer
het eerste Stuk het licht zag. - Intusschen hadt zyne Proeve over den
Volks-Hoogmoed, een Werk van den Jaare 1758, 's Mans Naam meer en meer
bekend doen worden; het hadt sterken aftrek; verscheide Drukken volgden elkander
schielyk; Vertaalingen in verscheide buitenlandsche taalen werden 'er van
vervaardigd. In dit Werk vindt men eene van die Voorspellingen van eene op handen
zynde Omwenteling in Europa, ook elders aan te treffen, dan door ZIMMERMAN
voorgedraagen met eene schranderheid, die zeer diep en juist, naar TISSOT'S oordeel,
in het toekomende doordringt. ‘De algemeene verspreiding,’ zegt hy, ‘van Licht en
Wysbegeerte, de aangetoonde gebreken in de wyze van denken, de aanvallen op
verouderde vooroordeelen, dit alles wyst aan, eene stoutheid van denken, die eene
Omwenteling aankundigt; en deeze Omwenteling zal gelukkig weezen, indien dezelve
bestuurd worde door Staatkundige Wysheid, en onderwerping aan de Wetten van
den Staat; maar, indien dezelve in eene misdaadige stoutheid ontaarte, zal dezelve
eenigen hunne Eigendommen, anderen hunne Vryheid kosten, en veelen op hun
leeven te staan komen!’
Eene heerschende Koorts, die, in de Jaaren 1763, 1764 en 1765, in Zwitzerland
heerschte, en in 't laatstgemelde Jaar in Roodeloop veranderde, en ook in Brugg
woedde, deedt ZIMMERMAN eene Verhandeling over die Ziekte schryven. Dit laatste
Geneeskundige Werk van zyne hand deedt Dr. CULLEN zeggen, en hier uit mogen
wy oordeelen over de waardye van dit stuk, dat ZIMMERMAN de eerste was, die de
rechte wyze, om die Ziekte te behandelen, hadt opgegeeven. Het strekte ook

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

63
om zynen naam als Geneesheer uit te breiden. Hier toe wrogt ook mede, dat zyn
Boezemvriend TISSOT hem zyne eigene brieven over die Kwaal toeschikte. Deeze
deedt ook zyn best om ZIMMERMAN te bevorderen; doch hy slaagde niet. Eindelyk,
de post van Geneesheer des Konings van Groot-Brittanje, te Hanover, openvallende,
werd dezelve aan Dr. TISSOT opgedraagen; doch hy wist te bewerken, dat ZIMMERMAN
in zyne plaats benoemd wierd: een eerepost, dien hy aanvaardde, en ter bekleeding
van welken hy, met den Jaare 1768, na Hanover toog.
Deeze nieuwe Standplaats was egter verre van ZIMMERMAN het geluk te bezorgen,
't welk zyn Vriend voor hem bedoelde. Met onaangenaamheden van veelerlei aart
hadt hy te worstelen; de yverzugt van zynen Amptgenoot berokkende hem
onaangenaamheden; daarenboven was ZIMMERMAN de Man niet, om zich te schikken
naar de aanmaatigingen van zekere Mevrouwen, die, om dat zy ten eenigen tyde
met Koning GEORGE DEN II koffy gedronken hadden, zich verbeeldden, dat de Arts
op haare wenken, even als op die van den Vorst, gereed moest staan. Het
vertrouwen op zyne Geneeskunde verschafte hem eene drukke bezigheid, die beste
Heelmeesteres, dikwyls, van veele leevensonaangenaamheden. Dan, te midden
van dit alles, gevoelde hy, dat eene ongesteldheid, welker beginzels hy, nog te
Brugg woonende, bespeurd hadt, (en blykt eene soort van hernia geweest te zyn,)
hand over hand toenam; dezelve ging met scherpe pynen vergezeld, welke hem
het volvoeren van zyne bezigheden dikwyls lastig maakten. Bovendien waren 'er
zekere bykomende omstandigheden, die hem eene menigte van die kleine
ongesteldheden deeden gevoelen, welke een gezond mensch ongemerkt zou laaten
voorbygaan, doch die voor hem, uit hoofde van zyn zenuwgestel, ondraagelyk
waren. Daarenboven hadt hy het ongeluk van, in den Jaare 1770, zyne Egtgenoote
te verliezen, wier afsterven hy diep betreurde.
ZIMMERMAN'S kwaal steeds toeneemende, schreef hy deswegen aan zynen Vriend
TISSOT met alle naauwkeurigheid. Deeze raadde hem aan, om by den besten
Heelmeester hulp te zoeken, en haalde hem, in den Jaare 1771, over, om na Berlyn
te komen, en zich aan den kundigen en met regt beroemden Heer MECKEL toe te
vertrouwen. Ten huize deezes Heelmeesters werd hy,
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als een Vriend, als een Broeder, ontvangen. De Kunstbewerking geschiedde, en
slaagde gelukkig. Zonderling genoeg vondt deeze Heelmeester dit geval, om 'er
een klein Werkje over uit te geeven.
De tyd van ZIMMERMAN's beterschap was een van de gelukkigste tydperken zyns
leevens. Hy maakte kennis met veele uitmuntende Mannen te Berlyn, bovenal met
SULZER. Men stelde hem aan den Koning voor, die hem met eene byzondere
opmerking vereerde. - Te Hanover wedergekeerd, werd hy op eene wyze, hem zeer
aangenaam, ontvangen. Hy gaf zich weder aan zyne beroepsbezigheden over; doch
huislyke zorgen, en andere opkomende onaangenaamheden, dompelden hem, op
nieuw, in vlaagen van zwaargeestigheid.
Met den Jaare 1775 deedt hy, ter uitspanning, een reisje na Lausanne, waar zyne
Dogter op een Opvoedingsschool besteld was; hy sleet vyf weeken by zynen Vriend
TISSOT. - Dit was de eerste keer, dat deeze hartvrienden van zints twintig jaaren
elkander zagen. ‘Ik had,’ schryft TISSOT, ‘eindelyk het genoegen om hem te zien, ik
zal niet zeggen hem te kennen; ik bevond, dat ik hem reeds kende; de met my
verkeerende Vriend herinnerde my elk oogenblik den my schryvenden Vriend; hy
geleek volmaakt naar het denkbeeld, 't geen ik my van hem gevormd had. Ik zag
den man van vernuft, die, met eene wondere vaardigheid, een voorwerp in alle
deszelfs betrekkingen beschouwt, en wiens verbeeldingskragt in staat is om het
onder de aangenaamste gedaante zich voor te stellen. Zyn onderhoud was leerzaam,
schitterend, doormengd met een aantal leerzaame gebeurtenissen en behaagelyke
vertellingen, alles bezield door een veel uitdrukkend gelaat. Hy sprak over alles met
groote naauwkeurigheid. Wanneer de Geneeskunde de stoffe van onderhoud
uitmaakte, en dit gebeurde dikwyls, vond ik zyne beginzels bondig, en zyne begrippen
klaar. Wanneer ik hem Lyders, met zwaare toevallen bezogt, vertoonde, of hem de
raadgeevingen, in de moeilykste gevallen gegeeven, onder 't ooge bragt, bespeurde
ik in hem de uiterste schranderheid in het ontdekken der oorzaaken, in het verklaaren
der verschynzelen, en eene groote juistheid in het doen van aanwyzingen, gepaard
met een uitsteekend oordeel in de keuze der
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geneesmiddelen, die hy weinig in menigte, doch alle zeer sterk, gebruikte. Met één
woord, ik bespeurde in hem, ten allen opzigte, den rechtschapen, deugdzaamen
Man. Zyn verblyf ten mynen huize was veel korter dan ik wel wenschte.’
(Het Vervolg en Slot hier naa.)

Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 23.)
o

Cooks Baay, op Easter of Paasch Eiland, is gelegen op 27 . 11′ Zuider Breedte, en
o
111 . 15′ 30″ Wester Lengte. Deeze is de éénige Ankerplaats, beschut voor Ooste
en Zuid-ooste winden, op deeze Breedten te vinden; en zelfs zou een Schip hier
groot gevaar loopen van Weste winden, ware het niet, dat deeze nooit uit dien hoek
opbliezen, zonder eerst uit het Oosten na het Noord-oosten te loopen, na het
Noorden, en vervolgens na het Westen; welke omloop des winds tyd geeft om van
wal te steeken, en naa een vierde van een myl in zee te zyn, is 'er geen gevaar van
dien wind. - Gemaklyk valt het, deeze Baay te herkennen. Naa twee Rotzen, aan
den zuidlyken hoek des Eilands, voorby gevaaren te zyn, moet men op den afstand
van één myl van 't strand voortvaaren, tot zich een kleine zandige Kreek vertoont,
die een allerzekerst merkteken oplevert. Wanneer deeze Kreek zich Oost ten Zuiden
opdoet, en de twee gemelde Rotzen door de punt ingeslooten zyn, kan men het
anker veilig op twintig vademen laaten vallen: men treft, op een vierde myls van
strand, een zandigen oever aan. Indien men de opene zee nader blyft, vindt men
alleen grond op vyf en dertig of veertig vademen, en de diepte neemt zo schielyk
toe, dat het anker doorgaat. Het landen valt zeer gemaklyk, ter plaat-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

66
ze waar de Beelden staan, van welke ik straks nader zal spreeken.
Met het krieken van den dag maakte ik alle toebereidzels om te landen. Ik had
reden om my te vleijen, Vrienden aan strand te zullen aantreffen, dewyl ik allen, die
's nagts aan boord gekomen waren, met geschenken had heen gezonden. Maar,
uit het berigt van andere Reizigeren, weetende, dat deeze Indiaanen slegts groote
Kinderen zyn, in wier oogen veele onzer goederen zo begeerlyk voorkomen, dat
het hun aanzet om alle middelen ter verkryginge in 't werk te stellen, oordeelde ik
het, uit dien hoofde, noodzaaklyk, hun door vreeze te beteugelen, en beval, dat
onze landing met eenigen krygstoestel zou geschieden. De Heer DE LANGLE en ik,
vergezeld met alle de Heeren, die ons op de reis vergezelden, en de Officiers,
behalven die de wagt hadden op de beide Fregatten, deeden dezelve met vier
booten, twaalf gewapende Soldaaten medeneemende.
Het Eiland ryst, op dit gedeelte, omtrent twintig voeten boven de zee. De Bergen
leggen zeven of achthonderd Toises binnenwaards, en van derzelver voetstuk af
loopt het land met eene zagte schuinte na zee. Deeze tusschenruimte is vervuld
met gras, geschikt om aan Vee tot voedzel te verstrekken. Onder dit gras zyn groote
steenen, los op den grond liggende. Dezelve scheenen my toe van ééne soort te
zyn met die van Isle de France, daar Giraumonts geheeten, uit hoofde dat de meeste
de grootte van die vrugt hebben. Deeze steenen, welke in het wandelen ons veel
moeite veroorzaakten, zyn van grooten dienst; veel toebrengende tot de frisheid en
vogtigheid van den grond, en deels dienende om het gebrek te vervullen van de
heilzaame schaduw der boomen, welke de Inwoonders, ongetwyfeld reeds lang
voorleden, zo onvoorzigtig geveld hebben; waar door hun land geheel bloot ligt voor
de straalen van de zon, en beroofd is van loopende rivieren en bronnen. Zy waren
onkundig, dat, op kleine Eilanden, omringd door een onmeetlyken Oceaan, de
koelheid van het land, bedekt met boomgewas, alleen de wolken kan stuiten en
verdikken, en dus na het gebergte regen trekken, om allerwegen beeken en
watervallen te vormen. Eilanden, beroofd van dit voordeel, staan bloot voor schriklyke
droogte, die, allengskens boomen en planten verwoestende, dezelve bykans
onbewoon-
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baar doet worden. - De Heer DE LANGLE en ik twyfelden niet, of dit Volk hadt den
ongelukkigen toestand, waar in het zich bevondt, aan de onvoorzigtigheid hunner
Voorouderen te wyten; en het is waarschynlyk, dat de andere Eilanden in de Zuidzee
overvloed van water hebben, dewyl 'er gelukkig bergen gevonden worden, op welken
het vellen der boomen ondoenlyk was: dus blykt de gunstrykheid der Natuure voor
de Inwoonderen der laatstgemelde Eilanden, ondanks haare schynbaare
wederhouding om die ontoeganglyke plaatzen voor zich te bewaaren.
Een langduurig verblyf op Isle de France, 't welk zo zeer na Paasch Eiland gelykt,
heeft my overtuigd, dat de boomen in zulk eenen stand nooit weder uitspruiten, zo
zy niet beschut worden voor de Zeewinden, door andere boomen of eene
omschutting; de kennis hier van heeft my den oorsprong ontdekt van de woestheid
op Paasch Eiland. De Inwoonders hebben veel min reden om te klaagen over de
uitbarstingen van zints lange met branden opgehouden hebbende Vuurbergen, dan
wegens hunne of liever hunner Voorvaderen onvoorzigtigheid.
Maar, dewyl de Mensch, door gewoonte, zich naar bykans alle omstandigheden
schikt, dagt my dit Volk min elendig, dan zy voorkwamen aan Capitein COOK en den
Heer FORSTER. Zy kwamen op Paasch Eiland naa eene lange en onaangenaame
reis, gebrek hebbende aan alles, en ziek aan de scorbut; zy vonden 'er noch water,
noch hout, noch verkens, eenige vogels slegts; Bananas en Aardappelen zyn weinig
beduidend, in zulke omstandigheden, voor Zeelieden. Hunne verhaalen, vol klagten,
draagen des blyk. - Onze toestand was veel beter; het Scheepsvolk was volmaakt
gezond; wy hadden op Chili alles ingenomen, wat noodig was voor eenige maanden,
en wy begeerden van dit Volk niets dan het voorregt om 't zelve goed te mogen
doen. Wy bragten 't zelve Geiten, Schaapen en Zwynen; wy hadden voor hun de
zaaden van Oranje-, Lamoen- en Catoenboomen, en, met één woord, van alle
soorten van Planten, die waarschynlyk op dit Eiland zouden tieren.
Onze eerste voorzorg by de Landing was, eene ruimte af te perken, rondsom
welke de gewapende Soldaaten een kring maakten: de Eilanders bevolen hebbende
op die plaats niet te komen, rigtten wy daar eene Tent op. Toen gaf ik bevel, om de
geschenken, voor de Eilan-
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deren bestemd, en de Beesten, voor hun geschikt, op strand te brengen. Dewyl ik
den Soldaaten verboden had te schieten, of zelfs met de kolf van den snaphaan de
zodanigen der Indiaanen, die hun lastig mogten vallen, af te weeren, vonden zy
zich welhaast blootgesteld aan de diefagtigheid van de steeds in aantal toeneemende
Eilanderen. Zy waren ten minsten achthonderd in getal, en onder dit getal bevonden
zich zeker honderd en vyftig Vrouwen. Het gelaat van veele deezer Vrouwen was
vry behaagelyk; en zy boden haare gunsten aan ieder, die haar een geschenk wilde
geeven. Terwyl deeze Vrouwen onze aandagt trokken, werden onze Hoeden en
Halsdoeken weggenomen. Zy scheenen alle deel te hebben in deezen diefstal; want
naauwlyks was dezelve volbragt, of zy vlooden alle weg, gelyk een bende roofvogels;
doch ziende dat wy geen gebruik van onze snaphaanen maakten, keerden zy binnen
weinige minuuten weder, en herhaalden haare liefkoozingen, het oogenblik om een
nieuwen roof te doen afwagtende: dit bedryf hieldt den geheelen voormiddag aan.
Dewyl wy verpligt waren 's avonds weg te gaan, en ik zo weinig tyds had om dit
Volk beter wyze van doen te leeren, beslooten wy ons te vermaaken met de trekken,
die zy ons speelden, om de goederen weg te neemen; doch om elke aanmaatiging,
welke tot gevaarlyke gevolgen aanleiding kon geeven, tegen te gaan, beval ik, dat
zy de Hoeden, den Soldaaten en Matroozen ontnomen, zouden wedergeeven. De
Indiaanen waren ongewapend. Slegts drie of vier hadden een houten knuppel, die
'er geenzins vreeslyk uitzag. Zommigen hunner scheenen eenig gezag over de
anderen te hebben. Ik hield hun voor Volkshoofden, en deelde Medailles onder hun
uit, die ik met een koperen keetentje aan hunne halzen hing: dan welhaast ontdekte
ik, dat deeze de allergrootste Dieven waren; en schoon zy de vertooning maakten
van de zodanigen te vervolgen, die onze Zakdoeken hadden weggenomen, was
het gereedlyk te zien, dat zy het deeden met het volstrektste oogmerk om deeze
Dieven niet te agterhaalen.
Slegts acht of tien uuren my op het Eiland kunnende onthouden, en dien tyd ten
voordeeligste willende besteeden, liet ik de Tent en onze Goederen aan den Heer
D'ESCURES, mynen eersten Luitenant, in bewaaring; hem daar-
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enboven het bevel laatende over alle de Soldaaten en Matroozen, die zich op het
Eiland bevonden. Wy scheidden ons daar op in twee partyen. De eerste, onder den
Heer DE LANGLE, zou zo verre mogelyk tot het binnenste van het Eiland doordringen,
en allerwegen, waar de grond geschikt was, de nuttigste zaaden strooijen; om den
grond, de planten, de bevolking, de gedenktekens, en wat 'er meer
opmerkenswaardig by dit zonderling Volk was, op te neemen. Zy, die zich sterk
genoeg gevoelden om zo verre te trekken, vergezelden hem; onder deezen waren
de Heeren DAGELET, DE LAMANON, DUCHIE, DUFRESNE, DE LA MARTINIERE, Vader
RECEVEUR, en de Tuinman. - De tweede party, tot welke ik behoorde, bepaalde zich,
om de Gedenktekens, de Huizen en de Plantadien, binnen ééne myl afstands van
de vastigheid aan de kust, te onderzoeken.
De Aftekening van die Gedenktekens, door Mr. HODGES vervaardigd, is eene zeer
onvolkomene afbeelding van 't geen wy zagen. De Heer FORSTER houdt het daar
voor, dat zy het werk zyn van een Volk, veel grooter en aangelegener dan 't geen
men 'er thans aantreft; doch zyn denkbeeld schynt my ongegrond. Het grootste van
die ruwe Borstbeelden, welke wy hier aantroffen en afmaten, is slegts veertien
voeten en zes duimen hoog, zeven voeten en zes duimen breed, over de schouders
gemeeten, drie voeten in de dikte om den buik, zes voeten breed, en vyf voeten dik
aan het grondstuk. Deeze Beelden kunnen zeer wel het werk weezen van het
tegenwoordig geslacht der Inwoonderen, wier getal ik geloof, zonder eenige
vergrooting, op omtrent tweeduizend te mogen berekenen. Het getal der Vrouwen
scheen dat der Mannen te evenaaren, en de Kinderen kwamen my voor in dezelfde
evenredigheid tot de oudere lieden te staan als elders. En schoon van het getal van
omtrent twaalfhonderd Persoonen, die, by onze aankomst, omstreeks de Baay
zamenschoolden, 'er op het hoogst driehonderd Vrouwen waren, heb ik daar uit
geene andere gissing opgemaakt, dan dat het Volk van het uiterste des Eilands
was gekomen om onze Schepen te zien, en dat de Vrouwen, uit eene grootere
maate van kieschheid, of liever om dat zy bezig waren in zaaken van het huishouden
en met het oppassen van hunne Kinderen, zich in huis gehouden hadden; gevolglyk
zagen wy van de Sexe alleen die in de nabuurschap van de Baay woonden.
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Het verhaal van den Heer DE LANGLE bevestigt dit denkbeeld. Hy ontmoette in het
binnenste gedeelte des Eilands een groot aantal Vrouwen en Kinderen; en wy allen
traden in die Spelonken, waar in de Heer FORSTER en zommige Officiers van Capitein
COOK in 't eerst dagten, dat de Vrouwen zich mogten verborgen hebben. Deeze zyn
onderaardsche wooningen, van dezelfde gedaante als ik straks zal beschryven. In
dezelve vonden wy kleine Takkebosschen; het langste stuk haalde geen vyf voeten
in de lengte, en hadt niet meer dan zes duimen over 't kruis gemeeten.
Het gaat, nogthans, zeker, dat de Eilanders hunne Vrouwen verborgen hadden,
wanneer Capitein COOK, in den Jaare 1772, dit Eiland bezogt; maar het is voor my
onmogelyk, de rede hier van te gissen: en wy zyn misschien aan de heusche wyze,
op welke hy met dit Volk omging, het vertrouwen verschuldigd, 't geen zy in ons
stelden, en 't geen ons in staat gesteld heeft om een rechtmaatiger oordeel te vellen
over de volkrykheid.
Alle de Gedenktekens, die, op deezen tyd, voorhanden zyn, en van welke de
Heer DUCHIE eene zeer naauwkeurige aftekening gemaakt heeft, hadden een vry
oud aanzien. Zy zyn vervaardigd op Morais (of Begraaf-plaatzen), voor zo verre wy
konden oordeelen uit de groote menigte beenderen, welke wy daaromstreeks
vonden. - 'Er valt geen twyfel aan, of hun tegenwoordig Staatsbestuur heeft den
stand der Eilanderen zo verre tot eene gelykheid gebragt, dat 'er onder hun geen
Opperhoofd bestaat, met genoegzaam gezag bekleed om een aantal menschen
aan 't werk te stellen tot het oprigten van een Standbeeld te zyner gedagtenisse.
Deeze zeer groote Standbeelden worden thans vervangen door kleine
pyramidswyze opeengestapelde Steenhoopen, welker opperste steen gewit is. Die
soort van Mausoleums, die alleen het werk van één uur voor één werkman zyn,
vindt men omstreeks het strand. Een der Inwoonderen toonde ons, dat deeze
steenen een begraafplaats bedekten, door geheel uitgestrekt op den grond te gaan
liggen; vervolgens hief hy zyne handen ten hemel, en scheen te willen aanduiden,
dat zy in eenen Toekomenden Staat geloofden. Ik was op myne hoede om uit die
tekenen dit besluit niet te vaardig op te maaken; maar dewyl dit teken door veelen
herhaald werd, en de Heer DE LANGLE, die na het binnenste van
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het Eiland getrokken was, even 't zelfde verhaalde, twyfelde ik niet langer aan die
gissing, en ik geloof, dat alle onze Reisgenooten, die het zagen, dit gevoelen
omhelsden. Wy ontdekten nogthans geene voetstappen van eenigen Eerdienst;
want ik geloof niet, dat iemand de meergemelde Standbeelden voor Afgodsbeelden
zal houden, schoon deeze Indiaanen voor dezelve eenige eerbiedenisse mogten
betoond hebben.
Die Standbeelden, van eene colossale grootte, waar van ik de afmeetingen reeds
heb opgegeeven, en die de duidlykste bewyzen opleveren van de geringe vordering,
welke zy in de Beeldhouwkunde gemaakt hebben, zyn gevormd van een Volcanisch
voortbrengzel, by de Natuurkundigen bekend onder den naam van Lapillo. Deeze
is een zo zagte en ligte steen, dat eenigen der Officieren van Capitein COOK
denzelven voor een door kunst gemaakten hielden, zamengesteld uit eene soort
van kalk, in de lugt hard geworden. 'Er blyft niets over, dan te verklaaren, hoe het
mogelyk was, zonder daar toe geschikte werktuigen, stukken van die grootte
overeinde te zetten; maar dewyl zy zeker uit een zeer ligten Volcanischen Steen
bestaan, kon men gemaklyk met niet zeer lange hefboomen, en rollende steenen
daar onder, gelyk Capitein COOK zeer wel aanmerkt, een zeer veel grooter zwaarte
opligten; een honderd man was hier toe genoegzaam, en meer zouden 'er ook niet
wel hebben kunnen geplaatst worden. - Al het wonderbaare verdwynt in deezer
voege: wy geeven aan de Natuur haar Steen Lapillo, als zynde geen kunstgewrogt,
en hebben reden om te denken, dat, indien 'er geene Gedenktekens van
hedendaagsch maakzel voorhanden zyn op dit Eiland, zulks moet toegeschreeven
worden aan de tegenwoordige gelykheid van rangen; en dat iemand zeer weinig
bekoorings zal gevoelen om zich tot Koning te verheffen onder een Volk, meest
naakt, leevende van Aardappelen en Yams. Daarenboven hebben deeze Eilanders
geen Opperhoofd noodig, om hun in den Oorlog aan te voeren; zy vinden zich
verstooken van nabuuren, die zy zouden kunnen beoorlogen, of die hun ontrusten.
Niets meer dan gissingen kan ik bybrengen over de Zeden van dit Volk, welks
Taal ik niet verstond, en 't geen ik slegts één dag kon waarneemen. Maar, de
ondervinding van vroegere Zeevaarderen bezittende, kon ik
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uit de kennis, welke ik bezat van hunne verhaalen, myne eigene waarneemingen
daar nevens voegen.
Naauwlyks een tiende gedeelte van den grond op dit Eiland is bebouwd; en ik
hou my verzekerd, dat drie dagen arbeids voor elk Indiaan genoegzaam is om hun
jaarlyks onderhoud te bekomen. De gemaklykheid, waar mede de
leevensnoodwendigheden bekomen worden, deed my denken, dat de voortbrengzels
van den grond een algemeen goed waren. Daarenboven hou ik my bykans verzekerd,
dat zy de Huizen gemeen hebben, ten minsten die van een enkel Dorp of Buurt. Ik
(*)
nam de maat van een der Huizen naby onze Tent . Het was driehonderd en tien
voeten lang, tien voeten breed, en tien voeten hoog in het midden; de gedaante
was die van een omgekeerde Canoe; de eenige ingangen waren twee deuren, twee
voeten hoog; men moest 'er dus op handen en voeten inkruipen. Dit Huis kan meer
dan tweehonderd persoonen huisvesten. Het is de wooning niet van eenig
Opperhoofd, want men vindt 'er geen huisraad in, en zo groot eene ruimte zou voor
hem noodloos weezen; het maakt een Dorp op zichzelven uit, met twee of drie kleine
huizen op een geringen afstand van 't zelve. 'Er is, waarschynlyk, in elk District een
Opperhoofd, die het opzigt heeft over de beplantingen. Capitein COOK dagt, dat dit
Opperhoofd 'er de eigenaar van was; maar, indien deeze beroemde Reiziger hier
eenige zwaarigheid vondt om een grooten voorraad van Yams en Potatoes te krygen,
moest dit veeleer toegeschreeven worden aan de schaarschheid deezer eetwaaren,
dan aan de noodzaaklykheid om eene bykans algemeene toestemming tot het
verkoopen daar van te verwerven.
Wat de Vrouwen aanbelangt, durf ik niet beslissen, of zy gemeen zyn voor een
geheel Dorp, en de Kinderen Kinderen van den Staat; zeker gaat het, dat geen
Indiaan bleek het gezag van een Man over eene der Vrouwen te hebben: behooren
zy tot den byzonderen eigendom, dan is de eigendom van dien aart, dat de bezitters
'er zeer mild mede zyn.

(*)

Dit Huis was toen nog niet voltooid: zo dat Capitein COOK het met geene mogelykheid heeft
kunnen zien.
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Reeds heb ik vermeld, dat eenige huizen onder den grond zyn; maar andere zyn
gedekt met riet, 't welk een blyk oplevert, dat 'er moerassige plaatzen op dit Eiland
gevonden worden. Deeze rieten zyn kunstig geschikt, en maaken eene genoegzaame
beschutting tegen den regen uit. Het gebouw wordt onderschraagd door pylaaren
(*)
van gehouwen steen , achttien duimen dik; in deeze zyn holen gemaakt, op gelyke
afstanden, door welke lange stokken steeken, die een boog vormen; de
tusschenruimte is gevuld met het rieten dak.
'Er kan, gelyk Capitein COOK opmerkt, geen twyfel vallen, of het Volk van dit Eiland
is van denzelfden stam als andere Volken op de Zuidzee Eilanden. Zy hebben
dezelfde taal, dezelfde weezenstrekken; hunne kleeding is desgelyks gemaakt van
de bast van den Moerbezie-boom; doch deeze is 'er zeer schaars, ter oorzaake van
de droogte, welke de boomen verdelgd heeft. De weinig overgebleevene zyn slegts
drie voeten hoog; en deeze zelfs moet men beschutten tegen den wind, want de
boomen groeijen nooit hooger dan het beschutzel.
Ik twyfel niet, of dit Volk hadt voortyds dezelfde voortbrengzels als die der Societeit
Eilanden. De Vrugtboomen moeten 'er gestorven weezen door de droogte, zo wel
als de Honden en de Zwynen, die geen water kunnen ontbeeren. Maar de Mensch,
die in Hudsons Straat de traan van den Walvisch drinkt, gewent zich aan alles; en
ik heb gezien, dat de Inboorelingen van Paasch Eiland het Zeewater drinken, gelyk
de Albatrossen te Kaap Horn. Wy bevonden ons daar in het Regen-saisoen, en een
weinig brak water werd 'er gevonden in eenige holen aan den zeekant: zy booden
het ons aan, in hunne calabassen; doch het walgde de meest dorstigen. - Ik durf
niet verwagten, dat de Zwynen, die ik 'er gelaaten heb, zullen vermenigvuldigen;
maar ik heb hoop, dat de Schaapen en Geiten, die weinig drinken, en op zout gesteld
zyn, 'er zullen voortteelen.
's Naamiddags ten één uuren keerde ik na de Tent te rug, met oogmerk om aan
boord te gaan, ten einde de Heer DE CLEONARD, de naaste in het opperbevel, op
zyne beurt, aan land mogt stappen. Ik vond meest allen

(*)

Dit is digtgeslootene Lava.
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zonder hoed en zakdoek: onze geduldigheid hadt de Dieven verstout, en ik voer
niet beter dan de rest. Een Indiaan, die my geholpen hadt in het afklimmen van een
terras, nam, naa dit dienstbetoon, myn hoed weg, en liep 'er, gelyk alle de anderen
gedaan hadden, ylings mede heen. Ik gaf geen last om hem na te zetten, willende
het voorregt boven zo veele anderen niet hebben om voor de zon beschut te zyn,
ziende dat elk bykans zonder hoed was, en voer voort met dit terras op te neemen;
een gedenkteken, 't welk my hooge gedagten hadt ingeboezemd van de
bekwaamheid der vroegere bewoonderen in iets aan te leggen: want het woord
Bouwkunst kan hier met geene voeglykheid gebezigd worden. Het blykt, dat zy nooit
eenig denkbeeld van Kalk gehad hebben; maar zy klooven de steenen op eene
zeer volkomene wyze; en worden dezelve, zo gekloofd, geplaatst en zamengevoegd
naar de regelen der kunst.
Ik maakte eene verzameling van de soorten deezer Steenen; zy bestonden uit
Lava van onderscheide vastheid. De ligtste, en die gevolglyk het schielykst kan
ontbonden worden, vormt den oppergrond van het binnenste gedeelte des Eilands;
het gedeelte naby de Zee bestaat uit een digter opeengepakte Lava, die langduuriger
wederstand biedt; maar ik ken geen werktuig of stoffe, hard genoeg, welke deeze
Eilanders bezitten, om steenen van de laatstgemelde soort te splyten. Misschien
zou een langduuriger verblyf op dit Eiland my met eenige verklaaring ten dien opzigte
beschonken hebben.
Ten twee uuren keerde ik weder na boord, en de Heer DE CLEONARD ging aan
wal. Korten tyd daar naa kwamen twee Officiers van de Astrolabe my berigten, dat
de Eilanders een nieuwen diefstal gepleegd hadden, welke van ernstiger gevolgen,
dan alle de andere, kon weezen. Eenige zwemmers hadden onder water de kleine
kabel afgesneeden van de boot van de Astrolabe, en de Dreg weggenomen: men
hadt dit niet ontdekt vóór dat de Dieven reeds verre landwaards in gevlugt waren.
Dewyl wy deeze Dregge noodig hadden, zetten twee Officiers en eenige Soldaaten
hun naa; doch zy werden begroet door een hagelbui van steenen. Een snaphaan
met los kruid, in de lugt afgeschooten, deedt geen de minste uitwerking; zy vonden
zich in de noodzaaklykheid om 'er een met hagel gelaaden af te schieten; eenige
hagelkorrels troffen ongetwyfeld een van deeze Indi-
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aanen: want het met steenen smyten hieldt op, en het was onzen Officieren mogelyk,
ongemoeid na de Tent weder te keeren; maar het was onmogelyk de Dieven in te
haalen, die wel versteld moeten gestaan hebben over de onmogelykheid van ons
geduld af te matten.
Weldra keerden zy by onze Tent te rug, en herhaalden de aanbiedingen hunner
Vrouwen; en wy waren zo goede Vrienden als by het eerste ontmoeten. Eindelyk
werd 's avonds ten zes uuren alles weder in de booten gebragt, die aan boord
wederkeerden, en ik gaf het teken om zeilvaardig te maaken. - Eer wy afzeilden,
gaf de Heer DE LANGLE my een verhaal van zyn' tocht na het binnenste gedeelte
des Eilands. Ik zal het vervolgens mededeelen. Hy hadt de zaaden op verscheide
gedeelten onder den weg gezaaid, en den Eilanderen veele blyken gegeeven van
zyne goede gezindheid te hunwaards. - Ik wil egter hun afbeeldzel voltooijen met
te vermelden, dat eene soort van Opperhoofd, aan wien de Heer DE LANGLE een
Bok en Geit geschonken hadt, deeze met de eene hand ontving, en met de andere
hem zyn zakdoek ontstal.
('t Vervolg in onze eerstkomende.)

Aanmerkelyke byzonderheden, betreffende het
Noord-Americaansch gemeenebest. Getrokken uit eene derwaards
gedaane Reize, geduurende de Jaaren 1795, 1796 en 1797, door
La Rochefoucault-Liancourt.
De inwooners van Philadelphia en der omliggende Gewesten zyn, over 't algemeen,
goedaartig, naarstig, en gehegt aan het Federalisme en de wetten van den Staat.
In de zeden heerscht, over 't geheel, eene groote eenvoudigheid, die zomwylen
naar ruwheid zweemt. Voor het uiterlyke vindt men hier veel minder gereedheid,
om iemand plaizier aan te doen, dan in Frankryk, en zelfs in Engeland; doch zy is
in der daad niet geringer, en vertoont zich alleen onder andere gedaanten. By de
perzoonen, aan welke onze Reiziger was aanbevolen, ontmoette hy, over 't geheel,
eene verplichtende vriende-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

76
lykheid, en eene algemeene genegenheid, om op zyne vraagen te antwoorden, zo
veel hunne bekwaamheden toelieten. Intusschen zyn zy, in zaaken, die buiten hun
dagelyks beroep gaan, zeer onbedreven, en bezet met allerleye vooroordeelen; 't
welk voornaamelyk hier door wordt veroorzaakt, dat niets in staat is, om hun af te
trekken van hunne geliefde bezigheid, het bejaagen van voordeel, 't geen, wanneer
het werkzaam is in groote onderneemingen, als het ontginnen van nog woest
liggende landeryen, het verbeteren van reeds aangelegde bepootingen, enz. allen
lof verdient. Deeze geschiktheid der gemoederen is een gevolg der kindsheid van
den Staat, en van deszelfs zamenstelling uit allerley zoort van volkeren, die de
denkbeelden en de behoeften der Natien met zich brengen, uit welke zy
oorsprongelyk zyn. Voorts is deeze drift het gevolg van het aanzien, 't welk hier,
meer dan elders, gehegt is aan de rykdommen; 't geen niet wel anders zyn kan,
omdat, behalven eenige uitsteekende Eerampten, die weinig in getal zyn, slegt
betaald worden, en maar voor een tyd worden opgedraagen, niets de Burgers van
elkanderen onderscheidt, dan een meer of mindere trap van rykdom. Een
noodzaakelyk gevolg van deeze hoofdbezigheid is een onfeilbaar middel, tot
vermeerdering van de magt en voorspoed van 't Gemeenebest; dewyl de zamenhang
der zaaken zodanig is, dat iemand zich bezwaarlyk kan verryken, zonder teffens
het vermogen van anderen te vermeerderen.
In het Graafschap van Northhumberland vond onze Reiziger den vermaarden
Priestley, die, door zyne Natuur- en Scheikundige bekwaamheden, zo veel roem
heeft verworven, terwyl zyne Godsdienstige gevoelens hem ongelukkig hebben
gemaakt. Onze Reiziger is van meening, dat de volks-opstand te Birmingham, die
de vernieling van zyn werkhuis, en van zyne boekery, ten gevolge had, door de
Engelsche Regeering was aangevuurd; doch hier in heeft hy ongelyk, dewyl die
gebeurtenis, welke hem tot het verlaaten van zyn Vaderland deed besluiten, alleen
veroorzaakt wierd door zynen onvoorzichtigen yver, om de aangenomene
Godsdienstige gevoelens zyner Landgenooten te bestryden. De Regeering heeft,
integendeel, alle moeite gedaan, om hem in Europa te behouden, door hem zeer
overvloedige schaêvergoedingen aan te bieden. Met meerder
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recht merkt onze Schryver aan, dat het gebeurde den Wysgeer zo ligt niet zou
bewoogen hebben, naar America over te steeken, indien hy niet verwagt had, dat
men hem aldaar, met eene zoort van bewondering, zou toejuichen. Dan hier in vond
de eigenliefde van den Wysgeer zich deerlyk bedroogen. Want, van den eenen
kant, stelden de Americaanen geen genoegzaam belang in de door hem beoeffende
weetenschappen, om zyne ontdekkingen te bewonderen, terwyl, van den anderen
kant, zyne Godsdienstige beginzels niet van hunnen smaak waren; 't geen ten
gevolge had, dat de Wysgeer nergens met eenige belangneeming wierd ontvangen,
dan te Nieuw-York en te Philadelphia, alwaar zich die eerbewyzingen zelfs maar
tot eenige weinige maaltyden bepaalden, na welke de geheele Wysgeer vergeeten
wierd. De groote Wysgeer heeft het eindelyk niet langer kunnen uithouden, in een
Land, in 't welk men zo weinig agt sloeg op zyne uitgebreide kundigheden, en is te
rug gekeerd na Europa, alwaar men beter de behoorlyke hulde weet te doen aan
de kundigheden en aan de trotschheid der Wysgeeren.
In eene reize, welke onze Schryver ondernam door een nog weinig bewoond
land, om te komen aan de groote binnenlandsche meiren, die de
Noord-Americaansche Gewesten ten grenspaal verstrekken, en eene onderlinge
gemeenschap, tusschen de rivieren van Sint Laurens en de Missisippi, daarstellen,
trof hy eene Broederschap van Kwaakers aan, die zich heeft begeeven onder het
geestelyk opperbestuur van Gemaina Willkinson, eene schrandere bedriegster, die,
uit een waaren of voorgewenden Doodslaap (Lethargus) ontwaakt, voorgeeft, dat
zy uit den dooden is opgestaan, en, na al het stoffelyke te hebben agtergelaaten,
thans een zuivere geest is. Deeze bedriegster begon haaren rol te speelen met de
gewoone leer der Kwaakers in verscheidene punten aan te tasten, en eene zekere
hervorming onder hen te preediken. Ras wierd zy vervolgd, doch maakte zich teffens
eenen aanhang, aan welken zy voorstelde, zich van hunne onverdraagzaame
broeders te scheiden, en zich by het meir Sénéca neder te zetten. Ruim dertig
huisgezinnen volgden haar, by welke zich eerlang nog twintig voegden, welke daar
te zamen een Dorp hebben gesticht, onder den naam van Jerusalem. Onze Reiziger
kreeg, met zyn byhebbend
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gezelschap, gelegenheid, om eene redevoering, welke zy weekelyks in haar huis
houdt, by te woonen, die zeer wel was ingericht, en met eene groote welspreekenheid
wierd uitgevoerd. Voorts geeft hy van dit zonderling schepzel de volgende
beschryving: De schynheiligheid straalt haar ten oogen uit, en is blykbaar in alle
haare daaden. Zy spreekt weinig, zonder eene of andere schriftuurplaats aan te
haalen, en zonder te komen op het denkbeeld van den dood, de noodzaakelykheid
der verzoening met God, enz. Ondertusschen koestert zy een onverzoenelyken
haat tegen alles, wat niet van haare Secte is; zy verwekt tweespalt tusschen de
huisgezinnen, en berooft wettige erfgenaamen van hun ersgoed, om zich hetzelve
toe te eigenen, onder den naam van haare getrouwste aanhangster en vriendin,
Rachel Millers. De geschenken, welke Gemaina van de geloovigen ontvangt, zyn
geschikt tot onderhoud deezer eerwaardige vriendinne, die altoos in eene
Godsdienstige verrukking is, en die zich zelve geheelenal zou verwaarloozen, indien
men geene zorg voor haar droeg. Hoe groot, intusschen, de afgetrokkene
Godsdienstigheid en zelfsverlochening deezer zonderlinge wezens zich moge
vertoonen, draagen zy nog al aartig zorg voor haare zogenoemde geestelyke
zelfstandigheid. Haare kamers zyn zo wel en zo gemakkelyk gestoffeerd, als de
beste te Parys. Haare tuinen zyn ongemeen wel bebouwd. Men vindt by hen
ververschingen van allerleyen aart, en men spyst 'er zo rykelyk, als ergens te
Philadelphia. Veele bewooners van Jerusalem hebben ook reeds hunne oogen
geopend, en zien wel, dat zy by den neus geleid worden; doch de overigen twyffelen
niet aan de Goddelyke zending van hunne opzieneresse.
('t Vervolg hier naa.)
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Jeugd en trotschheid, of de Turksche wysgeer.
Eene Oostersche Vertelling.
(Vervolg en Slot van bl. 44.)
Het oogmerk zyns Vaders, met hem na Constantinopole te zenden, was, dat hy in
gunste van den Divan zou komen, zonder iemand ten laste te weezen. Maar de
dood zyns Ooms hadt een einde gemaakt aan alle zyne hoop op bevordering. De
Bankier, nogthans, stelde zo veel ten zynen behoeve te werk, dat de Groot-Vizier
toestemde, dat hy hem niet zou aanmerken als verantwoordelyk voor de misdryven
van den Bassa, en liet hem zelfs op bevordering hoopen. In de daad, het
hoofdmisdryf zyns Ooms bestondt in 't bezit van schatten; een misdryf, zelden in
dit Land vergeeven, waar verbeurtverklaaringen van goederen het grootste gedeelte
van 's Vorsten inkomsten uitmaaken.
COULOSKI, schoon hy naauwlyks immer een geweer hadt afgeschooten, werd
bevorderd tot Aga der Janissaaren; de voormaalige bekleeder van dien post was
zeer onlangs geworgd, op bevel van den Grooten Heer.
ISMAëL, tot die waardigheid verheeven, vertoonde welhaast al den trotsch van
eenen Man met magt bekleed. Nu dagt hy, dat het toelachend Geluk hem nimmer
zou begeeven, en dat de Eerepost, welken hy thans bekleedde, slegts een trap was
om hooger en hooger op te klimmen.
Eerzugt, ondertusschen, hadt hem niet zo geheel en al ingenomen, dat dezelve
de drift der Liefde geene plaats het. Zyn Haram werd welhaast voor een der talrykste
in Constantinopole gehouden. Dienstvaardigen in dit stuk hadden hem uit Georgia
eenige der grootste Schoonheden bezorgd.
Deeze Vrouwen ontvangen eene opvoeding, geheel ingerigt tot de rol, welke zy,
ten eenigen dage, zullen moeten speelen. Zy worden geleerd, afstand te doen van
die kieschheid, der Sexe zo natuurlyk eigen, en welke, in andere Landen, geagt
wordt het sterkst bolwerk tot beschutting der deugd te weezen. Alle lessen, welke
zy ontvangen, komen neder op de kunst van behaagen, welke men har inboezemt
te bestaan in toegeeflykheid en onderwerping. Nogthans kunnen zy zeldzaam eenen
grooten invloed verkrygen op haare heerschzugtige Heeren. De zo wyd verschillende
opvoeding onzer Europische jonge Dogteren stelt dezelve in staat om eene drift op
te wekken, die de Georgische doorgaans alleen kunnen uitblusschen.
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Te midden van twintig Schoonheden, welker minst schoone elders zou zyn
aangebeden, hadt ISMAëL zyn hart aan geene geschonken. Eindelyk werd hy
smoorlyk verliefd op eene kleine Fransche Slavinne, die volkomen wraak nam van
het ongelyk, haarer Sexe aangedaan, door de ongevoeligheid van ISMAëL.
Het geval, 't welk de ernstigste gevolgen naa zich sleepte, droeg zich in deezer
voege toe. Onze Wysgeer wandelde de Slaavenmarkt over. Hy hoorde een
Armenisch Koopman in slegt Turksch kyven, en een jong Meisje in 't Fransch hem
beantwoorden. - Ben ik niet zeer ongelukkig! zeide de Armenier. Ik heb veertig
Sequinen gegeeven voor dit kleine Fransche schepzel, en kan niemand vinden, die
haar voor de helft van dien prys wil hebben. Ik zal ze voor myzelven moeten houden.
- Dat is wel zeel ongelukkig, zeide ISMAëL, die den edelmoedigen wilde speelen;
daar zyn uwe veertig Sequinen, zend ze my.
HENRIëTTA (zo was de naam deezer Fransche Slavinne) bleef verscheide dagen
in den Haram van ISMAëL, zonder dat hy haar bezogt. Dit teken van kleinagting, hoe
zeer het zou gevoeld geweest zyn by eene Asiatische, deedt de Fransche Schoone
niet aan. Zy hieldt een Turk niet vatbaar voor liefde. Het somber gedrag haarer
Medegenooten maakte op haar een veel dieper indruk, dan derzelver schoonheid;
zy kon haar de gunsten van den Heer niet benyden. - Laat hy, dagt zy by zichzelve,
deeze bekoorlykheden omhelzen, my voor altoos verwaarloozen; myne gevangenis
zal my daar door te minder onaangenaam weezen. In de daad, het is gelukkig voor
my, dat de Turken zo weinig smaak hebben.
ISMAëL, egter, toonde eerlang smaak te bezitten. Hy vroeg HENRIëTTA, hoe deeze
nieuwe leevensomstandigheid haar smaakte, en of zy nog spyt hadt over het gemis
van haar Vaderland? Zy antwoordde op deeze vraagen door een Tolk; dan zy werd
met den tyd in staat, om zonder zulk een behulp met hem te spreeken. Zy verzekerde
hem, dat zy vuurig na het weder bekomen van haare vryheid haakte, en geen smaak
altoos vondt in haar tegenwoordig lot; welk vermaak 'er ook aan gehegt mogt weezen,
het kon haar het verlies der vryheid niet doen vergeeten.
ISMAëL stondt verwonderd op deeze verklaaring, welke hem geenzins behaagde.
Uwe Lotgenooten, sprak hy, agten zich de gelukkigste onder de Vrouwen in Turkyen.
- Zy zyn, voegde HENRIëTTA hem toe, in slaaverny gebooren, en gevoelen niet, gelyk
ik doe, het ongemaklyke van dwang. Gy zyt de Heer van haare harten, maar de
verfoeijing van het myne. Uwe my walglyke tegenwoordigheid maakt haar by uitstek
gelukkig; want dat gy een Man zyt, is alles wat zy verlangen.
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En, bid ik u, sprak onze Wysgeer, wat is het dat Gy verlangt? - Kieschheid,
antwoordde HENRIëTTA, oplettendheid, beleefdheid, verstand, en verheevenheid
van ziel: met één woord, de kunst van behaagen, waar in, gelyk de Turken, gy ook
zo zeer onbedreeven zyt.
ISMAëL hieldt haar voor zeer grillig; nogthans verlangende dat zy van taal zou
veranderen, liet hy, by het heenen gaan, het gewoone teken van genegenheid voor
haar opgevat. - HENRIëTTA volgde hem, en zich van lachen niet kunnende onthouden,
zeide zy: Neem uw' zakdoek vry te rugge. Ik ben verre van na de eer te dingen,
waar van deeze de voorbode is. Mag ik u bidden, laat denzelven aan eene, die prys
stelt op 't geen ik veragt. Deeze wyze van uw' zakdoek te gebruiken is waarlyk zeer
vreemd: bewaar denzelven, zo 't u behaagt, en wagt tot Ik den zakdoek werp, en
niet Gy. Geloof my, gy zult geduld noodig hebben.
COULOSKI dagt weinig, dat de onderscheiding, welke hy aanbood, zou verworpen
worden; doch de weigering diende alleen om de vlam by hem bet te doen opblaaken;
en hy verzogt, als eene gunst, 't geen hy te vooren zich verbeeldde, als een regt,
te mogen eischen. De hoogmoedige Turk viel aan de voeten van zyne Fransche
Slavin neder, en betuigde dat zy de Meestresse was van zyn lot. Dit streelde haar'
trots, maar kon haare onverschilligheid niet overwinnen.
Terwyl ISMAëL zich aan de vermaaken der Liefde overgaf, dagt de Vizier, zyn
Beschermheer, op niets anders dan op het voldoen van zyne Geldgierigheid en van
persoonlyke wraake.
De Opper-Aga, die zeer ryk en magtig was, hadt hem, in tegenwoordigheid des
Sultans, durven tegenspreeken; en dewyl het voor eenen Staatsdienaar veel
bezwaarlyker valt, den schyn aan te neemen van eene belediging niet te bemerken,
dan die te straffen, was de Groot-Vizier alleen uit op het verderf van den Aga, en
om zich met diens val te verryken.
Hy hadt zyn plan meesterlyk uitgedagt. COULOSKI deelde in het geheim. Deeze
zou de plaats des in ongenade gedompelden Agas bekleeden. De hoop op die
bevordering wekte zyne eerzugt op nieuw. Hy verbeeldde zich daarenboven, dat
zulk een aanwas in Eere hem ook te grooter kans zou geeven op het hart van
HENRIëTTA.
Hoewel ISMAëL steeds dezelfde gevestigde neiging tot de schoone Europeaane
bleef betoonen, ontdekte haare schranderheid weldra, dat in de ziel haars Minnaars
iets gewigtigs om-, en hy met een belangryk ontwerp zwanger ging. Om haar
vermogen op hem te beproeven, kreeg zy het in 't hoofd om dit geheim uit te
vorschen. Hier toe was niet meer noodig dan eenige gunstige lonken op hem te
werpen, en eenige moedgeevende
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uitdrukkingen te bezigen. Niet veel kunst van Coquettery is noodig om een Turk in
te neemen.
COULOSKI, die zich reeds zeker oordeelde, het toppunt zyner wenschen te zullen
bereiken, deedt by zyne Zielsvoogdesse eene volkomene ontdekking van het plan,
door den Vizier beraamd; een plan, 't welk, gelukkende, geschikt was om COULOSKI
tot een der grootste Ryksbedieningen te verheffen.
Drie dagen daar naa werd de Vizier na een Eiland in den Archipel gebannen, en
COULOSKI vernam, tot zyne alleruiterste verbaazing, dat de Aga, wiens val hy hadt
zoeken te bewerken, in den post van den afgezetten Staatsdienaar gesteld was.
Onmiddelyk begaf hy zich na het vertrek zyner Fransche Slavinne, om te
ontdekken, of zy de schuld niet hadt van die omwenteling. Toen zag hy, welk een
ongeluk hem dreigend over 't hoofd hing. HENRIëTTA was nergens te vinden. Zy was
gevlugt met den Gesneedenen, haar ten Oppasser gegeeven, en hadt het geheele
geheim den Aga geopenbaard, die haar in haare vlugt behulpzaam was, en, zich
van die gelegenheid bedienende, zich verhief op de puinhoopen zyns gevallen
vyands.
COULOSKI, op nieuw in ongeluk gedompeld, begon, naar gewoonte, te
philosopheeren. Het goed gevoelen, 't welk hy van zichzelven koesterde, was
geenzins verminderd door deeze ophooping van ongelukken. Hy schreef dezelve
toe aan een zamenloop van onvermydbaare noodlottigheden. Dan zyne
zielskwelladie liet hem niet toe, tot zynen Vader te gaan. Maar vindende dat eene
Caravane van Kooplieden na Persie trok, nam hy die gelegenheid waar, om
Constantinopole, voor hem zo heilloos, te verlaaten; en by zich genomen hebbende
zodanige dingen van waarde, als hy voeglyk kon verbergen, liet hy het overige zyner
reeds verzamelde schatten in de handen zyner vyanden.
In de Caravane bevondt zich een van die met zichzelven ingenomene Persoonen,
die, een hebbelykheid van twistredenen gekreegen hebbende, altoos tegenspreeken,
en voor geen overtuiging bloot staan. Deeze Man was een Persiaan, een yverig
aankleever der Secte van ALI. Hy liet geene gelegenheid voorbyglippen om uit te
weiden in den lof van dien beroemden Leerling des Propheets, ten koste van OMAR,
door de Turken in de hoogste agting gehouden.
Naardemaal ISMAëL de jongste was der Reisgenooten, dagt die twistgraage Man,
dat hy dien het gemaklykst zou overhaalen. Steeds was hy 'er op uit, om de zagtheid
der Wet, naar de uitlegging van ALI, te verheffen. - ISMAëL, opgevoed in de begrippen
van OMAR, poogde dezelve te verdeedigen; doch zyn Party, veel meer op dit stuk
afgerigt, overlaadde hem met aanhaalingen en magtspreuken. COULOSKI geraakte,
toen hy geen bewyzen meer kon aanvoeren, in drift, gelyk niet zeldzaam is; maar
in 't einde, 't welk zeldzaamer ge-
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beurt, liet hy zich overhaalen door de redenen zyns tegenstanders, en omhelsde
het gevoelen der Secte van ALI. Hy erkende zelfs, dat OMAR de slegtste der Menschen
was, en dat MEHEMET MOHADIN nog leefde, gelyk de Persiaanen zulks van hem
gelooven.
Onze Wysgeer vondt geene geringe zwaarigheid om deez: laatste
ongehoorzaamheid by zichzelven te regtvaardigen; nogthans dagt hy, het kan zeker
geen zeer laakbaar bedryt weezen, wanneer wy van gevoelen veranderen, als men
ons beweezen heeft, dat wy dwaalen. - En, in allen gevalle, myn Vader kon niet
voorzien, dat ik my in de noodzaaklykheid zou bevinden om verscheide dagen agter
den anderen een geschil over myne Geloofsbegrippen te voeren, en in 't einde my
gedrongen om myn gevoelen op te geeven, of aangezien te worden voor een
hardnekkig dwaazen; een zeer vernederend denkbeeld voor eenen Wysgeer.
In deezer voege ging onze Reiziger voort, steeds zyne dwaasheid bemerkende,
maar ook geduurig drogredenen uitvindende om dezelve te verschoonen. Doch
zodanig zyn de Menschen: wat wonder dat zy zo dikwerf anderen bedriegen, daar
zy zo veelvuldig zich aan zelfbedrog schuldig maaken?
COULOSKI was egter niet volkomen over zichzelven voldaan; hy begon droefgeestig
te worden. Dan zyne ongelukken hadden den hoogsten top nog niet beklommen.
Een onvoorzien toeval voltooide zyn onheil. De Caravane werd door Roovers
aangetast. - ISMAëL, van alles beroofd, tot wanhoop gebragt, wist geen redmiddel,
dan tot zynen Vader weder te keeren.
De vreugde, welke hy gevoelde met weder 's Vaders Huis te zien, deedt zyn leed
voor een oogenblik verdwynen. - ô, Myn Vader! riep hy uit, ik heb gezondigd tegen
de Wysbegeerte en tegen u. Ik ben vervallen tot elke dwaaling, die ik beloofd had
te zullen vermyden!
‘Myn Zoon!’ sprak de Oude COULOSKI, ‘gy hebt alleen tegen uzelven gezondigd;
maar misschien schuilt de misslag oorspronglyk by my. Ik heb u niet genoegzaam
gewaarschuwd tegen de Trotschheid, welke de bron geweest is van alle uwe
ongelukken. Nogthans kunnen uwe laatste misslagen u nuttig weezen in uw geheel
volgend leeven. Geen onderwys herinneren wy ons beter, dan 't geen wy duur
moesten koopen. Gy zyt reeds geneezen van uwen Waan, die zeer verre op u de
overhand bekomen hadt. - Wysgeeren zyn niet beveiligd voor het doen van eenige
verkeerde stappen; zy vallen zelfs zomwylen, maar staan weder op, om met vaster
tred te loopen. Door rampspoed wys geworden, leggen zy vervolgens de Reis des
Leevens af, met minder afdwaalingen van het pad der Voorzigtigheid!’
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De honigpot en de vliegen.
Eene Indiaansche Fabel.
Een Dervis, beroemd door zyn heilig leven, kwam by een Confiturier. De meester
wilde den heiligen man wel onthalen, en zette hem een' pot vol honig voor.
Naauwelyks had hy dien geöpend, of een leger van vliegen viel op de honig neder.
De Confiturier nam een' waaijer om ze weg te jagen. De vliegen, die zich op den
rand van den pot bevonden, viel het gemakkelyk te ontvlugten; zy, die, meer begerig,
zich in het midden geworpen hadden, konden, wederhouden door de honig, niet
wegvliegen.
De Dervis, in eene diepe mymering verzonken, zag dit tooneel met een
opmerkzaam oog aan, en liet een zucht. De Confiturier, verwonderd, vroeg hem
daarvan de reden.
‘Deze pot,’ zeide de Dervis, ‘is de waereld, en de vliegen de menschen. Zy, die
op den rand van den pot gebleven zyn, verbeelden de wyzen, die, meester van
zich-zelven, niet gelyk de dwaazen de vermaaken najagen, en zich vernoegen die
even te genieten. De vliegen, die zich in het midden van den pot geworpen hebben,
zyn de geenen, die, den teugel aan hunne driften vierende, zich zonder eenigen
schroom aan alle soorten van wellust overgeven.
Wanneer de engel des doods, met eene snelle vlugt de oppervlakte des aardryks
doorlopende, zyne vleugelen schudt, zullen de menschen, die zich op den rand
bevinden, vry hunne vlugt nemen naar het Hemelsche Vaderland; maar de slaaven
hunner driften, gedompeld in de vermaaken, zullen hoe langer hoe dieper zinken,
en eindelyk in den afgrond gestort worden.’

Kettery erger dan ongeloof gekeurd.
LODEWYK de XIV drong, ten eenigen tyde, aan op de afdanking eens Officiers, by
zynen Neef, den Hertog van ORLEANS, in dienst, dewyl hy hem van de Kettery der
Jansenisten verdagt hieldt. In een gesprek over dit onderwerp voegde de Hertog
den Koning te gemoete: ‘Wat de vertelling aanbelangt, dat hy een Jansenist zou
weezen, deeze moogt gy voor volstrekten laster houden; want de Man gelooft zelfs
in geen GOD!’ - De Koning liet op deeze onderrigting volgen: Is 't wel mogelyk! En
zyt gy hier van verzekerd? In dat geval is 'er niets aan gelegen; gy moogt hem in
uwen dienst houden.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Verhandeling over de algemeene stellige geboden.
Dat 'er, weleer, ter instandbrenging van waare Godsdienstkennis, en aankweeking
van Godvrezende gezindheden, zekere stellige Wetten, door het Opperwezen, aan
zyne redelyke schepzelen zyn voorgeschreven, zal door niemand ontkend worden,
die eene behoorlyke waardy stelt in de Gewyde overleveringen der oudheid. - Hy,
die Moses de Godlyke Zending niet betwist, zie slechts deszelfs zamenstel in, van
Godsdienstige en burgerlyke Voorschriften, en dit zal genoeg zyn om van deeze
waarheid overtuigd te worden. - Dan, alzo die stellige bevelen eene rechtstreeksche
betrekking hadden op het Volk van Israël, zo is het eene andere Vraag, of 'er in de
H. Schriften daarenboven geene stellige Voorschriften gevonden worden, die zich
niet slechts tot een byzonder volk of eenen zekeren tyd bepaald hebben, maar wier
verbindende kracht zich altoos uitgestrekt heeft, en nog van een noodzaaklyk gewigt
is, ter verpligting van alle menschen, die ten deezen opzigte van het welbehagen
hunnes Scheppers, door eene klaare openbaaring, bewust, en op eene redelyke
wyze overtuigd zyn.
Het onderzoek, of 'er, met 'er daad, zulke algemeen verpligtende stellige Wetten
in de H.S. voorhanden zyn, welke alle menschen, zodra zy van het aanwezen
derzelve kennis hebben, uit kracht van eene Godlyke instellinge, moeten
onderhouden, en waar aan wy, derhalven, die den Bybel bezitten, ook
gehoorzaamheid verschuldigd zyn - Het onderzoek hiervan zal het onderwerp zyn
deezer Verhandeling, welke ik voor dit geagt Maandwerk niet ongeschikt oordeele.
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Om de kortheid te bevorderen, is het dienstig met bescheidenheid te verklaren, dat
het my toegeschenen is, dat hun gevoelen den voorkeur verdient, die de opgegeven
Vraag ontkennend beandwoorden; schoon met ééne uitzondering, waar van ik in
het laatste deel deezer Verhandeling zal gewag maaken.
Ik zal, dus, de voornaamste bewyzen onpartydig beproeven, welke zy opgeven,
die beweeren, dat 'er bevelen in de H.S. gevonden worden, welke
o
1 . niet door de gezonde Rede, wanneer zy haare natuurlyke helderheid heeft,
noch uit de beschouwing van Gods volmaaktheden, noch uit die der menschlyke
natuure, en 's menschen betrekkingen, zonder openbaaring, kunnen afgeleid
worden; bevelen dus, die, niet van een zedelyken aart, in den eigenlyksten zin,
den naam van stellige Geboden verdienen, en welke bevelen
o door alle menschen, in alle tyden en plaatzen, moeten opgevolgd worden, zo
2 .
dra zy van die stellige Geboden eene behoorlyke kennis ontvangen hebben.
Deeze bepaaling zal genoeg zyn ter aanduiding van den aart der algemeene stellige
bevelen.
(*)
'Er zyn 'er, die beweeren (waaronder in 't byzonder de beroemde HUGO DE GROOT
verdient genoemd te worden) dat het Opperwezen zodanige algemeene stellige
Wetten zynen redelyke schepzelen heeft voorgeschreven in onderscheiden
tydperken.
Vooreerst - terstond naa de Schepping.
Ten tweden - terstond naa den Zondvloed.
Ten derden - in de Openbaaring, door Christus aan 't licht gebragt.
I. Tot de algemeene stellige Geboden dan, terstond naa de Schepping
voorgeschreven, brengt men gemeenlyk
α het bevel om niet te eeten van den verboden boom.
β - tot het doen van offeranden.
γ - tot de viering van den 7den dag.
α Eene stellige Wet, op dat wy deeze bedenking vooraf laaten gaan, kan algemeen
genoemd worden, zo lang zy het geheele menschdom, in zekeren tydkring
beschouwd, verbindt, schoon zy daarom niet behoort tot

(*)

De Jure Belli ac P. L.I. c.1. § XV. No. 2.
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het getal dier algemeene bevelen, welker aanwezen wy ontkennen. Van deezen
aart was het gebod, om niet te eeten van den verboden boom; hetzelve was niet
alleen stellig, maar tevens algemeen, naardien toen het eerste oud'renpaar het
gantsche Menschdom uitmaakte. Doch, dat dit algemeen stellig bevel niet onder
onze tegenwoordige overweging valt, behoef ik niet te betoogen.
β Betreklyk het bevel, tot het doen van offeranden, hebben wy dit slechts aan te
merken: - dat 'er geen uitdruklyk gebod voorhanden is; dat het uit de oude
geschiedenissen niet kan opgemaakt worden, of de Aartsvaders op Godlyken last
geofferd hebben; en dat men uit de Rede niets overtuigends, ter bevestiging of
wederlegging van deezen Godlyken wil, met opzigt op de offeranden, kan aanvoeren.
- Dan, gesteld men erkenne hier een Godlyk bevel - niemand, echter, der Christenen
zal het algemeen noemen, of voor zich verbindend rekenen, dewyl Jesus Christus
aan hetzelve een einde gemaakt, en (volgens het getuigenis van den H. Schryver
aan de Hebreërs) met ééne offerande in eeuwigheid volmaakt heeft de geenen die
(*)
geheiligd worden .
γ Onder de Wetten, terstond naa de Schepping voorgeschreven, verdient dus
alleen onze opmerking, het bevel aangaande de onderhouding van een der 7 dagen
der weeke.
Het is hier de vraag niet, of de openbaare hulde, op eenen daar toe verordenden
rustdag, als in zich zelf betaamlyk moet geagt worden; maar de vraag is, of wy zulks
verpligt zyn, uit kracht van een algemeen stellig bevel Gods.
Het gevoelen nu, dat eene algemeene viering van 'den Rustdag, op een van de
zeven dagen der Weeke, stand grypt uit kracht van een algemeen stellig gebod des
Allerhoogsten, moet rusten: - of op de zegening en heiliging van den 7den dag,
(†)
voorkomende in het eerste boek van Moses ; - of op de instelling van den rustdag
door Moses zelven, als steunende op 't geen God gezegd wordt gedaan te hebben
naa het voltrekken der Scheppinge.
Wat de plaats zelve aangaat, waar God gezegd wordt gerust te hebben, op den
7den dag, van al zyn werk, en, om die reden, dien dag gezegend en geheiligd te
hebben;

(*)
(†)

Hebr. X:14.
Gen. II:2, 3.
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schoon deeze woorden aanleiding geeven om te denken, dat de Allerhoogste dien
dag door eene byzondere zegening heeft willen afzonderen, en van de anderen,
misschien ten Godsdienstigen gebruike, onderscheiden, zo zyn deeze woorden, op
zich zelve beschouwd, toch niet voldoende om volledig te betoogen, dat zy den
Stamvader Adam, en in hem alle zyne nakomelingen, verpligt hebben tot het
Godsdienstig waarnemen van dien zevenden dag; iets, 't welk, onzes oordeels,
noodzaaklyk vereischt werdt, om in die gezegden den inhoud van een algemeen
stellig bevel te zoeken. Niet zonder redenen, immers, zou men verwachten, dat zulk
een gebod, buiten twyffel, uit deszelfs aart, om deszelfs oogmerk, en uit hoofde van
deszelfs omvang, allergewigtigst, uitdruklyk ware aanbevolen, en in de allerduidlykste
bewoordingen der vergetelheid ontrukt; doch van dien aart vinden wy niets; zo dat
wy, in de gezegden voorhanden ook geen gronds genoeg kunnende ontdekken
voor het daadlyk aanwezen van zulk een algemeen voorschrift, dezelve als
ongenoegzaam ter verdediging van het voorgemelde gevoelen beschouwen. - Wel
is waar, de gewoone kortheid, welke overal in deeze stukken der oudheid plaats
heeft, kan men aanvoeren, om daar door het gemis van een uitdruklyk en
omstandiger bevel te verschoonen; doch dan blyft 'er nog eene reden ter
verwondering over, welke hier in bestaat, dat wy nergens spoor ontdekken, dat
Adam, of zyne Kinderen, of iemand der Godvruchtige Aartsvaderen vóór de Wet,
den zevenden dag der Weeke Godsdienstig gevierd hebben; den zevenden dag
der Weeke, zeg ik, en wel den zevenden van 't begin der Schepping af (op dat ik
dit in 't voorbygaan aanmerke); want, zo men de gemelde woorden houdt voor den
grondslag van deeze algemeene verpligting ter onderhouding van den rustdag, dan
moest ook juist die zelfde 7de dag, zou het bevel niet overtreden worden, altoos
gevierd zyn - en, in hoe verre hier aan ten minsten beandwoord zy, kan ieder ligtlyk
opmaaken.
Wy leezen, dat de Aartsvaders op hunne togten den Heere altaaren bouwden,
doch nimmer vinden wy daarby eenen byzonderen dag aangetekend; - terwyl 'er
ook nergens gewag wordt gemaakt van eenige ruste, welke de Patriarchen op hunne
reizen, om den Sabbath, hebben in agt genomen, zo dat zy het voortzetten hunner
reizen nimmer om die reden vertraagden, 't welk, echter,
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uit kracht van de letter des bevels, had dienen te geschieden, en 't geen ook
naderhand, onder de Wet, altyd gebeurde.
(*)
Dit laatste heeft de beroemde DE GROOT aangemerkt in zyn voortreflyk stuk over
de Waarh. v.d. Chr. Godsd., en hetzelve, als eene tegenwerping tegen zyn eigen
gevoelen, trachten uit den weg te ruimen, door, op het voetspoor der Rabbynen, te
beweeren, dat 'er een tweeledig bevel in Moses Wet, aangaande de viering van
den rustdag, plaats gehad hebbe; zynde het eerste (praeceptum recordandi) ter
Godsdienstige gedachtnis aan de Schepping der Waereld, 't welk reeds in den
beginne aan Adam, en in hem aan alle nakomelingen, zou zyn opgelegd; en het
laatste (praeceptum observandi), naa den uittogt uit AEgypten, ter onderhouding
van eene volstrekte ruste, alleen aan de Israëlieten, ten teken hunner verlossing uit
de slaverny, voorgeschreven. - Alzo nu de Aartsvaders aan het eerste gebod, ter
gedachtnis aan de Schepping, alleen verbonden waren, hadden zy zich niet over
eene volslagene onthouding van allen arbeid te bekommeren, en konden dus, zonder
hinder, hunne reizen voortzetten.
Om niet te zeggen dat deeze onderscheiding der bevelen volstrekt willekeurig is,
zo steunt dezelve alleen op het verschil van twee Hebreeuwsche woorden, (רוֹכ
en  ) מוֹwelke door gedenken en onderhouden vertaald worden - zo dat wy Exod.
XX:8 leezen, Gedenkt des Sabbathdaags, dat gy dien heiligt, enz. en Deut. V:12,
Onderhoudt den Sabbathdag, dat gy dien heiligt. Doch deeze woorden worden
onderling verwisseld, en betekenen (gelyk le Clercq heeft aangemerkt) in den
Pentateuchus het zelfde; want, zegt hy, gelyk zy, die de Geboden vergeten, dezelve
niet onderhouden, zo kan men rekenen, dat zy dezelve waarneemen, die dezelve
in hun geheugen hebben ingeprent. Wy zullen hier op niet langer stilstaan, en nog
alleen de veronderstelling, dat de Sabbath niet eer dan door de Israëlieten in de
Woestyne, en dus niet door de Aartsvaders, gevierd zy, bekrachtigen met de
(†)
woorden, waarin de Profeet Ezechiel Jehova aldus sprekende invoert: Daar (in
de Woestyne, vs. 10.) gaf ik hun myne inzettingen, en maakte hun myne rechten
bekend - daar

(*)
(†)

L.V. § 10.
Ezech. XX:12.
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ook gaf ik hun myne Sabbathen, om een teken te zyn tusschen my en tusschen
hen, op dat zy zouden weeten, dat ik de Heere ben, die hen heiligde (of van andere
volken afzonderde.)
De Sabbath was dus ook, gelyk andere instellingen, hoofdzaaklyk ingericht ter
bevordering van het groote oogmerk van Israëls afzondering van andere volken,
het invoeren, namelyk, van den dienst van den Eénen waaren God, met voorkoming,
afweering en verbanning der Afgodery. Dit blykt niet alleen uit deeze woorden by
den Profeet, maar ook voornamelyk uit de zwaare straf, waar door elk, wegens het
doen van werk op denzelven, bedreigd werdt, uit het midden zyns volks te zullen
(*)
uitgeroeid worden . Het hoofdoogmerk van deezen rustdag kon dus nimmer beter
bereikt worden, dan met denzelven toe te wyden aan de gedachtnis van de
Schepping der Waereld, waardoor zy zich tevens den grooten Schepper, den éénen
waaren Opperheer, hunnen Koning en Beschermgod, moesten herinneren, terwyl
de onthouding van alle werk te gelyk tot een ondergeschikt oogmerk kon dienen,
om den Israëlieten hunne slaverny en harden arbeid, waarvan zy door den grooten
God, den oorsprong van alles, verlost waren, in het geheugen te herroepen.
Dus behoorde, naar ons inzien, het stellig gebod, om den Rustdag aan zulke
nuttige herinneringen Godsdienstig toe te wyden, alleen tot de tyden der Israëlieten,
zo lang die onder de Wet van Moses leefden; geen algemeen stellig bevel was 'er,
welk de Christenen verpligtte om één dag der weeke af te zonderen; gelyk zy dit
ook toonden niet te erkennen, naardien zy in de eerste tyden daaglyks hunne
Godsdienstige zamenkomsten hielden, en naderhand den eersten dag der weeke,
ter gedachtnis van hunnen verrezen Meester, instelden en vierden, doch niet den
zevenden dag, door God gezegend en geheiligd.
Doch nu blyft de vraag nog over, of de Instelling van Moses niet steunde op het
zegenen en heiligen van den 7den dag, door den Allerhoogsten, terstond naa het
voltooijen der Schepping, als op een algemeen gegeven voorschrift, volgens 't welk
toen reeds die dag als hei-

(*)

Exod. XXXI. vs. 13. sqq.
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lig gehouden werdt? Het is mooglyk, dat zich Moses op die woorden beroepen
hebbe; daar uit, echter, volgt geenzints, dat dezelve een algemeen stellig bevel
insluiten. De afzondering en byzondere zegening van dien dag was genoeg, om
daar door de Wet van den Sabbath voor zyne Israëlieten te bekrachtigen. Wordt 'er
daarenboven niet vereischt, ter bevestiging der veronderstelling, dat de woorden,
en de Heere zegende den 7den dag en heiligde denzelven, een algemeen stellig
bevel behelzen, dat men ten vollen zich kan gerust stellen, wegens de Godlyke
herkomst dier woorden? Wordt daartoe niet gevorderd, of: dat dezelve gegrond zyn
op eene onmidlyke openbaaring, of dat de Schryver deezer oude oirkonde zyne
berichten gevestigd hebbe op eene mondlyke overlevering, waar door hy vast
verwittigd was van den Godlyken oorsprong deezes bevels? - Maar, hoe zeer tasten
wy hier in het duister rond! Hoe bezwaarlyk kunnen wy hier tot in de schuilhoeken
der gryze oudheid doordringen, om eene behoorlyke opheldering te erlangen in
eene zaak, welker duidlykheid, echter, ieder moest in de oogen straalen! Uit deeze
duisternis alleen mag men veilig besluiten, dat 'er nimmer zulk een stellig bevel,
aangaande de onderhouding van den 7den dag, vóór de tyden van Moses geweest
zy, 't welk niet alleen Adam en de Aartsvaders, maar het gantsche menschlyk
geslacht, onder eene duurzaame verpligting gebragt hebbe.
Het is bekend, dat de oude geschiedenis zamengesteld is uit onderscheiden
fragmenten, die niet uit ééne hand zyn voortgekomen. Het afwisselend gebruik van
de naamen Elohim en Jehova, de dubbelde verhaalen, welke hier en daar zelfs niet
volkomen overeenstemmen, bewyzen dit duidlyk, gelyk de schrandere Eichhorn
zeer scherpzinnig getoond heeft, en reeds vóór hem aangewezen is in het Werkje:
Conjectures sur la Genese, Bruxelles 1753. Wanneer zyn dezelve, en wie hebben
ze geschreven? Wanneer zyn die fragmenten, en wie heeft dezelve verzameld, en
daar uit dat geheel opgemaakt, 't welk wy thans bezitten, en 't geen niet alleen blyken
van de grysste oudheid, maar tevens van de eenvoudigste echtheid draagt? Dit
alles is geheel voor onze oogen bewolkt. Daarenboven vinden wy hier en daar
byvoegzels, welke de duidlykste kenmerken draagen, dat zy tot laater tyden
betrekking hebben, en 'er ten zedelyken nutte werden bygevoegd. Hier-
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van vinden wy, onder anderen, een aanmerklyk voorbeeld in het 2de hoofdstuk van
't boek Genesis, waar wy dit vs. 23 en 24 leezen: Toen zeide Adam, deeze (nam.
de Vrouwe) is ditmaal vleesch van mynen vleesch, en been van myne beenen: men
zalze Maninne heeten, om dat zy uit den man genomen is. Daarom zal de man zyn
Vader en Moeder verlaaten, en zynen Wyve aankleeven, en zy zullen tot een vleesch
zyn. Gelyk nu dit gezegde blykbaar, 't zy door Moses, 't zy door eenen anderen, in
het verhaal is ingelascht, om hetzelve te doen dienen tot eene treffende aanwyzing
van de onschendbaare trouwe der Egtgenooten, en tot eene nadruklyke
(*)
waarschuwing (gelyk ook Jesus deeze woorden ten dien einde tegen de Phariseërs
gebruikte) om nimmer dat geene te scheiden, 't welk de Allerhoogste had
zamengevoegd - zo zou het ook mooglyk kunnen weezen, dat de woorden, Gen.
II:3, En God heeft den 7den dag gezegend, enz. insgelyks met dat oogmerk zyn ter
nedergesteld, om dezelve naderhand te doen strekken tot een kragtige beweegreden,
waardoor de Israëlieten, ter onderhouding van den Rustdag, waarop zy aan den
Schepper moesten gedenken, te sterker aangespoord werden.
Doch uit welk een oogpunt men die woorden ook beschouwe, zy zyn onvoldoende,
om uit dezelve het aanwezen van een algemeen stellig gebod wegens de
onderhouding van den rustdag te beweeren.
Dewyl nu hierby komt, het gebrek van bewys, of immer Adam en de Aartsvaders
den rustdag gevierd hebben; of 'er immer van dat gebod eene mondelinge
overlevering geweest zy, welke, zo die verloren geraakt ware, voorzeker waardig
was geweest door eene nadere openbaaring hernieuwd te worden; - zo schynt ook
(†)
het gevoelen van DE GROOT op geenen genoegzaamen grondslag te rusten, dat
de vroome Aartsvaders zodanig een bevel, ter herdenking aan de Schepping,
gehoorzaamd hebben, en dat daardoor zelfs eenig denkbeeld der viering van den
7den dag tot andere volken zy overgegaan. De voorbeelden om dit te staaven,
welke hy uit Josephus en Philo bybrengt, kunnen in geenen deele opweegen tegen
de menigte van overtuiglyke bewyzen,

(*)
(†)

Matth. XIX:5.
De Veritate R.Chr. p. 249.
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(*)

welke de geleerde SPENCER , zo wel met eene voorbeeldelooze schranderheid en
naauwkeurigheid, als met eene lofwaardige onpartydigheid, aanvoert, ten betooge:
dat de Heidensche Volken wel Feesten vierden, op byzondere dagen, welke aan
die Godheden, welker gedachtnis zy vereerden, waren toegewyd; dat de tyd by hen
verdeeld was in weeken, welke zeer waarschynlyk, uit de op elkander volgende
gedaantewisselingen der Maan, hunnen oorsprong ontleenden; doch dat 'er nergens
eenig blyk is, dat zy zich ter Godsdienstige onderhouding van den rustdag, ter
gedachtnis van de schepping der waereld, uit kracht van een algemeen stellig gebod
hebben verpligt gerekend.
Voeg hier eindelyk nog by, dat de Apostel Paulus, in zynen brief aan de Romeinen,
waar hy de Heidenen van Afgodery, en verwaarloozing van den dienst aan den
waaren God, beschuldigt, zich niet op zulk een algemeen stellig bevel beroept; en
uit alles meenen wy dan deeze gevolgtrekking te mogen maaken: dat de viering
van den Sabbath het eerst hebbe plaats gehad in de woestyne Sin, by de vergadering
van het Manna, volgens eene instelling, welke de Israëllers gezegd worden
ontvangen te hebben te Mara; want daar, lezen wy, stelde Jehova het Volk rechten
(†)
en inzettingen ; 't welk, volgens de aanmerking van den geleerden SELDEN, die
door den Heer GODRICKE, in zyn stuk over het menschlyk en Godlyk recht van
(‡)
straffen, wordt aangehaald , door de oude Joodsche Meesters, en inzonderheid
door de Thalmudisten, bevestigd wordt. Deeze instelling werdt door de Wet nader
bekrachtigd, en naderhand door de Christenen, met verandering van den dag, en
't oogmerk der viering, overgenomen.
(Het Slot in het volgend Stukje.)

(*)
(†)
(‡)

De Ritibus Hebr. L.I. c. 5. s. 10.
Exod. XV:25.
GODRICKE, p. 75.
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Bericht, aangaande de gelukkige herstelling van eenige persoonen,
welke door Kobold vergiftigd waren. Door den Heer Bucholtz.
Een Huisgezin, waar onder eene Kraamvrouw, die 's daags te vooren verlost was,
at, op een avond, eene soupe, in welke, op eene tot hier toe onverklaarbaare wyze,
zogenoemd Kobold, 't geen in aart en werking zeer met het gemeene Rottekruid
overeenkomt, gemengd was. Van deeze soupe hadden zes volwassene persoonen
en een kind van twee jaaren gegeeten. De Kraamvrouw had een bordvol gehad van
het bovenst gedeelte: terwyl de Man en Vrouw des huizes het benedenste uit de
kom hadden genuttigd. De huisheer, echter, at zyn bord niet ten vollen ledig, dewyl
hy onder het opscheppen gewaar wierd, dat 'er eenige zandige stoffe met de spyze
vermengd was, die op den bodem van zyn bord bleef liggen.
Het tweejaarig kind had naauwelyks drie of vier eetlepels vol van dit voedzel
gebruikt, of het begon reeds te braaken. Ongeveer een uur na den eeten begonnen
insgelyks de overige persoonen ongesteld te worden, en klaagden over eene
geweldige drukking in het hartkolkje, die gevolgd wierd door eene hevige maagpyn
en menigvuldige ontlastingen van boven en van beneden, verzeld met een
onleschbaaren dorst. Het eerst van allen openbaarden zich deeze toevallen by den
Man en de Vrouw des huizes, welke laatste, na veertienmaalen gebraakt te hebben,
negen of tienmaalen van beneden ontlasting bekwam. Deeze waren 'er het ergst
aan, om dat zy het grondzap, en dus het meeste vergif, hadden ingeslikt. De
Kraamvrouw, die het bovenste gedeelte van het voedzel genooten had, begon
echter eerlang ook te klaagen, en kort op elkanderen vyf of zesmaal te braaken.
De Man van den huize, die in de Mineralogie ervaaren was, vermoedde ras, dat
'er eene vergiftiging had plaats gehad, en vond, by het onderzoeken van het
overgebleeven voedzel in de soupekom, nog eenige blinkende deelen, die hy ras
voor poeder van Kobold herkende. Hy
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liet my daarom midden in den nacht het gebeurde bekend maaken, en verzocht
myn raad in dit bedenkelyk geval.
Aanstonds dagt ik aan het bekend middel, door myn geachten Vriend, den Heer
S. HAHNEMAN, medegedeeld in zyn fraai Werk over de Vergiftiging door middel van
Rottekruid, 't geen bestaat uit een pond Spaansche Zeep in vier ponden water
opgelost. Daar intusschen eene zodanige zeepontbinding een der onaangenaamste
geneesmiddelen is, en ik het ook geenzins veilig oordeelde, om aan eene
Kraamvrouw zodanig eene sterke zeepontbinding te geeven, zo viel my een mengzel
in de gedagten, 't geen, zonder die onaangenaamheid, denkelyk van dezelfde
uitwerking zou kunnen zyn; te weeten
℞ Ol. Amygd. dulc. ℥iβ.
Ol. Tart. per deliq. ℥ß.
Syr. Emulsivi ℥i.
Aq. Coct. ℥x.
M.

S. Alle half uuren een lepel vol. Ook gaf ik, tot stilling van den ondraagelyken
dorst, een vlesje, mede met Syrupus Emulsivus, om in ieder pint drank twee lepels
vol te doen. Op plaatzen, alwaar die Stroop niet wordt nagehouden, kan men aan
het zelfde oogmerk voldoen met Syr. Althacae.
Reeds in den morgenstond verstond ik, tot myn grootst genoegen, dat het middel
volkomen aan de begeerte had beantwoord, en dat niet alleen de geweldige
ontlastingen, maar ook de hevigheid der maagpynen, hadden opgehouden. Wat
laater my zelven naar de kranken begeevende, vond ik ze nog klaagen over eene
drooge tong, eene brandende aandoening in de maag, een tegenzin tegen allen
voedzel; 't geen my deed besluiten, dat 'er nog eenige Arsenikaale deelen des
Kobolds overgebleeven waren, die eenig middel vorderden, in staat dezelve te
omkleeden, en dus onschadelyk te maaken. Tot dit oogmerk wist ik niets beter dan
de Zwavel, gepaard met zuurtemperende en zacht ontlastende middelen. Ik schreef
hierom een poeder voor, zamengesteld uit zes drachmen witte Magnesia en twee
drachmen Zwavelmelk, teffens met eene party pillen uit de Pheum palmatum, die
wy hier zelve aankweeken; zodanig te gebruiken, dat
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ieder alle twee uuren een theelepel vol van het poeder, met tien der pillen, zou
neemen, tot zo lange 'er eenige ontlastingen waren gevolgd.
De Kraamvrouw ondervond het spoedigst de begeerde uitwerking der
voorgeschreevene middelen, doordien zy het eerst van allen aan het afgaan
geraakte, met zichtbaare vermindering der onaangenaame overgebleevene toevallen.
De overige Lyders ondervonden eerlang hetzelfde; en toen ik in den avondstond
de kranken bezocht, vond ik ze alle oneindig beter. Intusschen ried ik hun, om nog
een tyd lang met de laatst voorgeschreevene middelen aan te houden, en veel
Amandelmelk te drinken, waar door ik eerlang het genoegen had van te ondervinden,
dat het genuttigd vergif geenerleye nadeelige gevolgen had nagelaaten.

Aanmerking van den Redacteur.
Het is te wenschen, dat door nadere proeven bevestigd moge worden, dat zodanig
eene olyagtige loogzoutige vermenging, als de Heer BUCHOLTZ in dit geval gebruikt
heeft, altoos even kragtig moge bevonden worden als de Hahnemanniaansche
Zeepontbinding: dewyl veelen dit leelyk smaakend middel niet kunnen gebruiken,
en het ook te sterk prikkelend schynt voor tedere en gevoelige gestellen, of ook
overal, daar middelen, die het bloed geweldig aanzetten, vermyd moeten worden,
gelyk by Kraamvrouwen. Kon men zich genoegzaam op de enkel verzachtende
Melkkuur verlaaten, zo zou het in zulke omstandigheden nog beter zyn. Dat dezelve
in alle gevallen voldoende zou zyn, durven wy geenzins verzekeren; maar wel, dat
dezelve dikwyls van groote uitwerking is geweest, gelyk uit eenige voorbeelden,
dienaangaande in de Werken van den grooten F. HOFFMAN aangehaald, kan blyken.
Merkwaardig is in deezen opzichte ook een geval, nog onlangs bekend gemaakt
door den Heer FRIDRICH, Physicus te Ettlingen in het Baadische. Deeze Geneesheer
wierd geroepen by vyf Kinderen, die, na het gebruik van een hoopje gedroogde
pruimen, welke zy gevonden hadden, onder het klaagen over geweldige maag- en
buikpynen geweldig braakten, te weeten eerst de genootene spyzen, en daarna
niets dan klaar water. Deeze toevallen hadden al geduurende drie uuren tyds
aangehouden, en de toe-
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stand dier Kinderen was allerbedenkelykst. Want het geweldig braaken met een
ledig lichaam hield nog steeds aan; wordende de pynen en braakingen by
tusschenpoozing vervangen door eene zeer bedenkelyke zwakheid, die niet veel
van een volkomen hartvang verscheelden. Twee dier Kinderen braakten zelfs bloed;
en het kleinste Kind, een zuigeling, dat enkel aan deeze gevaarlyke lekkerny gezogen
had, wierd aangetast door eene hevige buikloop, die de toevallen eenigzins scheen
te verminderen. Schoon men toen niet wist, waarom die pruimen zulke bedenkelyke
uitwerkzels voortbragten, besloot de Heer FRIDRICH echter, dat zy een of ander
mynstoffelyk vergif hadden moeten bevatten; waarom hy beval, dat men die Kinderen
zo veel laauwe melk te drinken zou geeven, als men hun maar zou kunnen inkrygen.
Daar intusschen de pynen in den onderbuik, en de reeds aanwezende loop,
getuigden, dat het vergif zich niet meer alleen in de maag bevond, maar ook tot in
het gedarmte was doorgedrongen, voegde hy daar nog by het gebruik van
verzachtende klysteeren. Welke behandeling van eene zo gezegende uitwerking
was, dat eerlang alle de aanwezende verschrikkelyke toevallen door een zachten
slaap wierden vervangen, met dien gevolge, dat drie dier Kinderen reeds op den
volgenden morgen weder ter school konden gaan. De overige twee waren nog
eenigzins pynelyk, en gebruikten hierom, tot verdere ontlasting van het geen nog
mogt zyn overgebleeven, wat Manna, 't geen hen ook ras tot voorige gezondheid
bragt. Na dien tyd ontdekte men, dat het genuttigd vergif wezendlyk Rottekruid
(Arsenicum Album) was geweest, 't welk door een Condeeschen Generaal in
ontkernde pruimen was gestooken, om daar mede de muizen te verdryven. Deeze
man was aldaar gelogeerd geweest, en had, by het schielyk opbreeken van dat
Leger, aldaar deeze gevaarlyke lekkerny vergeeten.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

98

Berigt, wegens de wyze, op welke men groote bladen papier kan
maaken, met ééne gladde oppervlakte, op den trant der Chineesen.
Door Dr. Franklin.
(Uit de Transactions of the American Philosophical Society, Vol. III.)
Wanneer men, in China, groote Bladen Papier verlangt te hebben, veronderstel van
vier en een half ellen lang, en een en een half elle breed, gebruiken zy twee groote
Kuipen, ieder vyf ellen lang en twee wyd, gemaakt van steen, en water-digt
bestreeken. In deeze Kuipen wordt de bereide stoffe gegooten, uit welke het papier
gemaakt zal worden.
Tusschen deeze Kuipen staat een stoof met twee schuin naar boven oploopende
zyden; ieder zyde is iets langer dan het blad Papier, 't geen men voorheeft te maaken;
zy zyn bedekt met een fyn stukadoorzel, dat eene polysting geeft, en zo geschikt,
dat ze doorheet worden met een klein vuur, rondsom de wanden opgaande.
De vorm is gemaakt met dunne maar diepe zyden, ten einde dezelve ligt en teffens
stevig zy. Deeze hangt aan ieder einde aan koorden, die over schyven aan de
zoldering loopen; aan de einden hangt een tegenwigt, bykans even zwaar als de
vorm.
In ieder Kuip wordt zodanig eene vorm nedergelaaten, en, met de papierstoffe
gevuld, opgehaald. Tot dit oogmerk staan aan elk einde van ieder vorm twee Mannen,
die dezelve, met behulp van de tegenwigten, opligten en omkeeren, waar door zy
tegen de beide hellende vlakten der stoof komen te staan. Door de drukking der
vormen tegen de weeke papierstoffe, wordt het water meerendeels daar uit geperst:
terwyl de hette van de zyden der stoof de overgebleevene vogtigheid welhaast doet
uitdampen. Een Jongen neemt als dan het gedroogde Blad weg, door het op te
rollen. De zyde, die naast de stoof gestaan heeft, ontvangt eene gepolyste
oppervlakte van het stukadoorzel, en is daar door geschikt ten gebruike. Indien men
het als gelymd wil hebben, dan wordt een afkookzel van ryst by de stoffe in het vat
gedaan.
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Leevensberigten, characterschets, en geleerde arbeid van John
George Zimmerman, Staatsraad, en eerste Arts des Konings van
Engeland, te Hanover, Ridder van de Orde van Wladomir, Lid van
veele Academien en Genootschappen. Getrokken uit diens
Leevensbeschryving, opgesteld door S.A.D. Tissot, D.M., Lid van
de Koninglyke Societeit te Londen, enz.
(Vervolg en Slot van bl. 65.)
Ongelukkig was ZIMMERMAN in het lot zyner Kinderen. 's Mans beminnelyke Dogter,
die hy op het tederst lief hadt, stortte, korten tyd naa dat zy Lausanne verlaaten
hadt, in eene kwynende ziekte; deeze duurde vyf jaaren, en sleepte haar toen weg.
Zyn Zoon was, van diens kindschheid af, door scherpheid der vogten gekweld
geweest, en verviel, naa verscheide toevallen van zenuwkwaalen geleden te hebben,
tot een staat van volslaagene weezenloosheid, die nu reeds twintig jaaren geduurd
heeft.
Om deezen last van leevensonaangenaamheden te verligten, oordeelden zyne
Vrienden hem een tweede Huwelyk te moeten aanraaden; zy zagen voor hem om
na eene geschikte Medegezellinne des leevens, en meenden die te vinden in de
Dogter van Dr. DE BERGER, 's Konings Lyfarts te Lunenburg. ZIMMERMAN volgde
hunnen raad. Die tweede Egtverbintenis greep stand in den Jaare 1782, en strekte,
met de daad, ter veraangenaaming en steun van zyn volgend leeven. Zy was dertig
jaaren jonger dan hy, doch schikte zich volkomen naar zyn smaak en zinnelykheden;
terwyl zy hem teffens bewoog om meer gezelschaps buiten 's huis te zoeken, en in
huis te zien, dan hy tot hier toe gedaan hadt.
Ten deezen tyde hieldt ZIMMERMAN zich bezig met het voltooijen van zyn geliefde
Werk over de Eenzaamheid, 't welk, op den afstand van dertig jaaren, naa de uitgave
der eerste Proeve over dat Onderwerp, in eene nieuwe gedaante te voorschyn tradt,
in de Jaaren 1784 en 1786. 's Mans denkbeelden over de Eenzaamheid
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waren eenigzins verzagt geworden, door eene zo langduurige verkeering met de
Wereld; hy gaf 'er deeze bepaaling van: De Eenzaamheid is die staat der ziele, waar
in zy zich vrylyk aan haare eigene bedenkingen overgeeft: het was, derhalven, niet
noodig, een Woestynier of een Kloosterling te worden, om haare voordeelen te
genieten. Hy waarschuwt zyne Leezers, dat het zyn oogmerk geenzins was, den
Mensch tot het zoeken der Eenzaamheid en het omhelzen van een afgezonderd
Leeven uit te lokken; hy onderzoekt, aan wien de Eenzaamheid meest voegt; hy
draagt onpartydig de voor- en nadeelen der Eenzaamheid voor. Overal treft men in
dit Werk verhevene denkbeelden, grootsche uitzigten aan; eene goede keuze van
voorbeelden, met veel wysheids toegepast; overal komt de Schryver te rug op den
Godsdienst, welke hem zeer na aan 't harte lag. Naardemaal ZIMMERMAN's neiging,
door eene verkreegene hebbelykheid, meer na de Eenzaamheid dan na de
Gezelligheid helde, nam zyn Werk eigenaartig daar van veel over, en draagt den
stempel van 's Schryvers zwak zenuwgestel. Onder het leezen kan en mag men
zeggen: hier was de Opsteller in een zwaargeestige luim; daar was hy knorrig: hoe
vaak komen Edelen als slegthoofden te voorschyn; hoe vaak moeten de kleine
Steden het ontgelden! In de daad, uit dit Boek oordeelende, zou men ZIMMERMAN
voor een ziftend, scherp en lastig Mensch in den ommegang aanzien; dan 'er deedt
zich eene verbaazende ongelykheid op tusschen zynen Aart en wyze van Ommegang
en zyne Schriften. Altyd zagt, beleefd, inschiklyk in de zamenleeving, niet in staat
om iemand een beledigend woord te geeven, was hy, de pen in de hand hebbende,
stekelagtig tot scherpheid toe. In de verkeering wederhieldt hem de welvoeglykheid
en de zagtheid van zyn Character; maar afgezonderd, op zyn boekvertrek zittende,
sleepte hem de kragt van zyne ziel, de liefde tot de deugd, en zyn afkeer van alles,
wat belachlyk was, weg, en dan ontzag hy niets.
ZIMMERMAN's Werk over de Eenzaamheid maakte niet alleen in Duitschland, maar
bykans de geheele leezende wereld door, grooten opgang; de vertaalende hand
vondt bezigheid om het in de meeste taalen over te brengen: het zette den reeds
bekenden Schryver eene wydklinkender beroemdheid by. Hadt hy dit onderwerp,
over 't algemeen, geene zo behaagelyke gedaante weeten by te
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zetten, dan zou een Wysgeer stoffe gevonden hebben om te glimplachen, daar een
Hof-arts, de Eenzaamheid aanpryzende, een geliefd Werk schreef voor een der
schitterendst leevende en heerschzugtigste van alle Gekroonde Hoofden. De Keizerin
van Rusland bedankte, by eenen Brieve, den Schryver voor het vermaak, 't geen
zy uit het leezen deezes Werks geschept hadt. De Brief ging gepaard met een
heerlyk Geschenk, en werd dit alles gevolgd van eene geregelde Briefwisseling,
die, met eene groote openhartigheid van haare zyde, aanhieldt tot den Jaare 1793,
wanneer zy dit schriftlyk onderhoud schielyk aforak. CATHARINA DE II noodigde
ZIMMERMAN uit, om zich, als haar eerste Geneesheer, te Petersburg neder te zetten.
Dan hy deeze roeping weigerende, verzogt zy hem, eenige welgeoefende Artzen
haar aan te pryzen, om in de Steden en Legers gebruikt te worden; zy schonk hem
de Ridderorde van Wladomir.
Een der uitsteekendste voorvallen in ZIMMERMAN's leeven was het opontbod, om
FREDERIK DEN GROOTEN, ter gelegenheid van diens laatste Ziekte, in den Jaare 1786,
als Arts by te staan. Het was vooraf te zien, dat 's Mans Geneeskunde geene hulp
aan dien Vorst zou toebrengen: dan hy bediende zich van die gelegenheid, om
vertrouwlyk te kunnen omgaan met een Vorst van dat zonderling Character, wiens
zielsvermogens, tot het laatste zyns leevens, in zo vollen staat bleeven. - Uit deeze
verkeering met dien Vorst ontleende ZIMMERMAN de stoffe tot een belangryk verhaal,
naderhand in 't licht gegeeven. De voorkeuze, die FREDERIK ten zynen opzigte
betoond hadt, deedt hem eigenaartig neigen tot een gunstig denkbeeld over dien
Monarch. Met den Jaare 1788 zondt hy in 't licht, eene Verdeediging van FREDERIK
DEN GROOTEN tegen den Graaf DE MIRABEAU, en in 't Jaar 1790, Fragmenten over
FREDERIK DEN GROOTEN, dienende als Bylaagen tot de Geschiedenis van diens
Leeven, Regeering en Character.
Alle deeze Schriften, den Koning van Pruissen betreffende, gaven ergernis aan
veelen, en stelden hem bloot aan strenge beoordeelingen, voor welke hy zich
gevoeliger betoonde, dan bestaanbaar was met de rust zyns gemoeds.
ZIMMERMAN's Godsdienstige en Staatkundige Begrippen begonnen in den laatsten
tyd zyns leevens in eenen merkbaaren tegenstand te komen met de Beginzelen,
die
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met zo veel yvers over geheel Europa verspreid werden en ingang vonden. Dit
wekte steeds zyn ligt aangedaanen en in 't vuur gebragten geest op. De Illuminaten,
in zamenvoeging niet de Vrymetzelaaren, vertoonden zich, om deezen tyd, in
Duitschland, en verwekten geweldige beweegenissen by Mannen van Letteren en
bedagtzaamheid. Men veronderstelde, dat zy niets minder op het oog hadden, dan
de afschaffing van het Christendom en de omverwerpirg van alle vastgestelde
Magten; en terwyl de Voorstanders van die begrippen oordeelden, dat hier uit de
heilzaamste gevolgen van allerleien aart stonden gebooren te worden, vreesden
hunne Tegenstanders, dat dezelve de bronnen zouden worden van allen ramp, die
met mogelykheid het Menschdom kon treffen. - ZIMMERMAN bevondt zich onder de
eersten, die zich a s Wederstanders vertoonden. Zyne hoogagting voor den
Godsdienst en Maatschaplyke Orde, en, misschien, de betrekking, waar in hy stondt
tot Gekroonde Hoofden, deeden hem alle de beginzels deezer nieuwe Wysgeeren
in het ongunstigst en haatlykst daglicht beschouwen. Hy boodt hun vol vuurs
tegenstand, vormde met andere Geleerden een plan van bestryding, en deedt, op
't laatst, een stap, welks regtvaardiging wy voor zyne Vrienden overlaaten - te weeten,
hy zondt den Keizer LEOPOLD een Geschrift, waar in hy de verderslyke Grondregels
van dien nieuwen Aanhang, met de sterkste en afzigtigste kleuren, afschilderde, en
de middelen om denzelven te onder te brengen aan de hand gas; middelen, welke
wy verstaan hebben dat bestonden in eene beslissende tusschenkomst der
Burgerlyke Magt. LEOPOLD, tot dusdanige maatregelen wel overhellende, zondt hem
een Brief ter beantwoordinge, gepaard met een schuterend Geschenk; doch 's
Keizers kort daar op volgende dood ontzette die Party van diens veel vermogende
bescherming.
ZIMMERMAN, egter, zich vereenigende met den Heer HOFFMAN, te Weenen, die
een Tydschrift, op de oude beginzels steunende, uitgaf, verflaauwde niet in zynen
yver. Zy vielen aan, en werden op hunne beurt aangevallen. ZIMMERMAN wikkelde
zich ongelukkig in tot een Regtsgeding, door een stukje, in HOFFMAN'S Tydschrift
geplaatst, getyteld, de Baron VAN KNIGGE ontmaskerd, als een Illuminaat, een
Democraat en een Volksverleider. Naardemaal deeze beschuldigingen deels gegrond
waren op een Werk, door den Baron niet openlyk
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voor het zyne erkend, werd 'er een regtsgeding tegen ZIMMERMAN aangevangen,
als Schryver van een Lasterschrift, en hy was buiten staat om zich uit dit wargaren
te redden en te verdeedigen.
Dit Twistschrift-schryven, gepaard met zo onaangenaame gevolgen, kan men
zich ligt verbeelden, was allerongunstigst voor een Man van zyn aandoenlyk
Zenuwgestel. Daarenboven werd zyn geest overmand door vrees voor eigen
lyfsgevaar, op de aannadering der Franschen na het Keurvorstendom van Hanover,
in den Jaare 1794. Het denkbeeld van een arm Emigrant te zullen worden, zweefde
hem gestadig voor den geest; en kon de onderhandeling, die gerustheid aan Hanover
verschafte, hem geene geruststelling verschaffen. Zints Slachtmaand hadt hy slaap,
eetlust, kragt, en alles wat welgedaanheid heeten mogt, verlooren. Zyne verzwakking
bleef steeds aanhouden. - In Louwmaand des Jaars 1795 bezogt hy nog eenige
Zieken met zyn rydtuig; doch bezwymde, als 't ware, van vermoeijenis, als hy een
trap was opgeklommen. Een Geneesmiddel voor te schryven was voor hem een
moeilyk werk. Hy klaagde zomtyds over verwarring in zyne denkbeelden, en staakte
daarom allen arbeid. Men hieldt dit, in den aanvange, voor eene vlaag van
Hypochondrie; maar het bleek welhaast, dat eene gezette Melancholie hem niet
toeliet eenigen tyd lang den loop zyner denkbeelden aaneengeschakeld te houden.
Hem wedervoer, 't geen zo veele Mannen van vernuft overkwam; één sterk en alles
overheerschend denkbeeld overweldigde alle de overige, en bragt het zielsvermogen
te onder, 't welk niet in staat was dat denkbeeld te verwyderen. Alle tegenwoordigheid
van geest behoudende, en de klaarheid zyner begrippen omtrent alle voorwerpen,
verkoos hy niet langer zich daar mede bezig te houden: buiten staat om iets te
verrigten, en zelfs zyne raadgeevingen niet dan met moeite uitbrengende, zag hy
in zyne verbeelding steeds den Vyand zyn huis plunderende, even gelyk PASCAL
geduurig een Vuurkloot waande aan zyne zyde te hebben, en SPINELLO dagt dat de
Duivel tegen over hem stondt. - Hy gebruikte eenige Geneesmiddelen, en deedt
een reisje; maar alles zonder vrugt. Hy keerde na zyn huis weder, vervuld met het
zelfde ontrustende denkbeeld, waar mede hy 't zelve verlaaten hadt; onophoudelyk
was voor zynen geest het begrip, dat hy geheel van alles beloofd was. Dit treurig
denkbeeld beheerschte hem
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dermaate, dat hy zich van allen voedzel onthieldt; deels althans schreef men die
weigering toe aan zyne vrees voor Armoede. Hy vermagerde zodanig, dat hy een
geraamte geleek, toen hy op den zevenden van Wynmaand des Jaars 1795, in den
ouderdom van zes en zestig jaaren, stierf.
Zyne Egtgenoote betreurde hartlyk dien waardigen Man; dit deeden ook zyne
Vrienden, zyne Zieken, en alle Geneeskundigen, die hun beroep ter harte neemen,
en op vorderingen in de Kunst prys stellen. Te regt mogt zyne troostlooze Weduwe
schryven: ‘Welk een Man zou myn ZIMMERMAN niet geweest zyn, indien zyne
Zenuwen niet over hem geheerscht hadden!’ - In de daad, het was zyn zeer
aandoenlyk Zenuwgestel, 't geen, in zommige omstandigheden, by hem eene
kleinmoedigheid veroorzaakte, anders zeer vreemd van zyn stevig Character; 't
waren zyne Zenuwen alleen, die te Sans-souci, by het naderen van 's Konings
kamer, beefden; als hy in een rydtuig zat, duchtte hy alle oogenblikken voor eenig
ongeval, en stelde zich als eene bange Vrouwe aan.
ZIMMERMAN, wiens Leeven, Werken, Uitgang en Gesteltenisse wy dusverre
geschetst hebben, was groot, zeer welgemaakt, hadt een vasten en gemaklyken
tred, deedt zich behaagelyk voor, hadt eene aangenaame stem, de volgeestigheid
zyner ziele schitterde ten ooge uit; en hoewel de Kinderziekte zyn aangezigt
eenigermaate geschonden hadt, was het egter slegts in die maate, dat zyn Gelaat
daar door zo veel belangryker wierd, als zyn vel in helderheid verlooren hadt.
Van 's Mans in 't Nederduitsch vertaalde Werken hebben wy, in onze
Letteroefeningen, berigt gegeeven, en kunnen dezelve op ons Boekenregister, zeer
gereed, door de desbegeerigen, naageslaagen en gevonden worden. Wy twyfelden
geen oogenblik, hun dienst te zullen doen met hun een Man te doen kennen, wiens
Leeven met opmerking te leezen niet weinig stoffe tot nadenken geeft, en veele
lessen van nuttige toepassing oplevert, ook voor de zodanigen, die zich in
Leevenskringen geplaatst vinden, anderzins wyd en verre verschillende van de
Leevensloopbaan, die ZIMMERMAN betradt.
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Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van Grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 75.)
Van den verregaanden diefagtigen aart der Inwoonderen van Paasch Eiland heb
ik, in myn voorgaand Reisverhaal, de doorslaandste staalen opgegeeven. Dit stuk
verdient eenige overweeging.
Het is zeker, dat dit Volk het zelfde denkbeeld van Diefstal niet heeft, 't welk wy
daar van vormen. By hun is 'er misschien geene schande aan gehegt: maar zy
wisten zeer wel, dat zy steelende eene onregtvaardigheid pleegden; naardemaal
zy onmiddelyk de vlugt koozen, om de straffe te ontgaan, welke zy ongetwyfeld
vreesden, en die wy hun zeker zouden hebben aangedaan, in evenredigheid van
het misdryf, indien wy ons eenigen langeren tyd op dit Eiland onthouden hadden:
want onze verregaande zagtheid zou onaangenaame gevolgen naa zich hebben
kunnen sleepen.
Niemand, de verhaalen van de laatste Zeereizigeren geleezen hebbende, kan
de Indiaanen van de Zuidzee voor Wilden houden, in den volsten zin dier
benaaminge. Zy hebben, daarentegen, vry groote vorderingen in Beschaafdheid
gemaakt, en ik houd deeze Lieden voor zo bedorven, als de omstandigheden, in
welke zy zich geplaatst vinden, toelaaten. - Dit ongunstig denkbeeld, wegens hun,
steunt niet op de onderscheidene Diefstallen, welke zy pleegden, maar op de wyze
van dezelve uit te voeren. De grootste Schurken in Europa zyn zo geveinsd niet als
deeze Eilanders. Alle hunne vriendschapsbetooningen waren geveinsd; hunne
weezenstrekken drukten nimmer een gevoelen van waarheid uit; en de man, dien
men het meest moest wantrouwen, was de Indiaan, wien men op het oogenblik een
geschenk gedaan hadt,
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en die zich het volvaardigst vertoonde om 'er duizend kleine diensten voor te doen.
Met geweld bragten zy by ons Meisjes van dertien of veertien jaaren, in de hoope,
dat wy iets voor dezelve zouden geeven: de wederzin, welken deeze jonge Dogters
betoonden, wees uit, dat, ten deezen aanzien, het Landsgebruik geschonden werd.
Geen een Franschman bediende zich van het barbaarsche regt, hem geschonken;
en indien zy eenige oogenblikken aan deeze begeerten der natuure voldoening
gaven, was het verlangen en de toestemming wederzyds, en de Vrouwen deeden
den eersten stap.
Ik hervond in dit Land alle de Kunsten der Societeit Eilanden; doch met veel
minder middelen om dezelve uit te oefenen, ter oorzaake van gebrek aan de ruwe
stoffen daar toe noodig. Hunne Canoes hebben ook dezelfde gedaante; doch ze
zyn zamengesteld uit zeer smalle planken, vier of vyf voeten lang; ten meesten
kunnen zy vier persoonen voeren. Ik heb 'er slegts drie in dit gedeelte van het Eiland
gezien, en het zou my niet verwonderen, indien, wegens mangel aan hout, 'er eerlang
geen één gevonden wierd. Dan zy hebben geleerd, zich zonder dezelve te behelpen.
Zy zyn in de kunst van zwemmen zo uitgeleerd, dat zy, zelfs als de zee het holst
staat, tot op twee mylen afstands van het strand zwemmen, en, na land keerende,
dikwyls, uit aartigheid, de plaatzen kiezen, waar de branding der zee met het grootste
geweld op den oever breekt.
Het kwam my voor, dat de kust niet vischryk is, en ik geloof, dat de Eilanders
meest van voorraad uit het groeiend ryk leeven. Hun voedzel bestaat uit Aardappelen,
Yams, Bananas, Zuikerriet, en eene kleine vrugt, welke op de rotzen aan den zeekant
groeit, gelyk aan die, welke gevonden wordt in den Atlantischen Oceaan, op plaatzen,
niet wyd van den Keerkring gelegen. De weinige Vogels, welke wy op het Eiland
aantroffen, kunnen niet aangemerkt worden als genoegzaam tot het uitleveren van
een aanmerkelyk deel des voedzels. Onze Zeelieden ontmoetten 'er geen een
Landvogel, en zelfs de Zeevogels zyn 'er schaars.
De velden worden blykbaar met vry veel beleids bearbeid. Zy plukken het gras
uit, brengen het in hoopen zamen, verbranden 't zelve, en bemesten den grond met
de assche. De Banana-boomen planten zy in eene rechte
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lyn. Zy kweeken ook de Tuin-Nagtschaduwe aan; maar ik weet niet ten welken
gebruike. Indien ik wist, dat zy vaten hadden, tegen het vuur bestand, dan zou ik
denken, dat zy het aten, even als op Madagascar, of op Isle de France, de Spinagie
geëeten wordt; doch zy hebben geen ander middel om hunne spys te kooken, dan
op de Societeit Eilanden; 't welk bestaat in een gat te spitten, en hunne Aardappelen
en Yams met gloeiend heete steenen, gemengd met aarde, te dekken: zo dat alles,
wat zy eeten, als in een oven gebraaden is.
De naauwkeurigheid, met welke zy van het Schip de maat namen, wees uit, dat
zy geene onoplettende aanschouwers geweest waren van onze kunsten: zy bezagen
onze ankertouwen, ankers, kompassen, enz. en keerden den volgenden dag weder
met een koorde, om de maat nog eens te neemen; 't welk my deedt denken, dat zy
aan land onderling deswegen met elkander gesprooken, en des eenigen twyfel
hadden.
Ik agt deeze Eilanders te minder, om dat zy my voorkwamen tot nadenken in staat
te zyn. Doch eene bedenking zal hun, misschien, ontsnappen; naamlyk, waarom
wy geen geweld tegen hun gebruikten, schoon zy wisten dat wy gewapend waren,
dewyl hun een snaphaan voor te houden, enkel uit kortswyl, hun deedt wegloopen.
Dan wy landden op het Eiland enkel om hun goed te doen: wy gaven hun
geschenken; wy liefkoosden de Kinderen; wy zaaiden in hunne velden alle soorten
van nuttige Zaaden; wy gaven hun Varkens, Geiten en Schaapen, die waarschynlyk
zullen vermenigvuldigen; wy verzogten niets in ruiling: - nogthans wierpen zy ons
met steenen, en stalen alles weg, wat onder hun bereik viel. - Het zou misschien
onvoorzigtig geweest zyn, in andere omstandigheden, ons met zo veel zagtheids,
ten hunnen opzigte, te gedraagen. Dan ik had beslooten 's avonds te vertrekken,
en ik vleide my, dat zy, by het aanbreeken van den dag onze Schepen niet langer
ziende, ons spoedig vertrek zouden toeschryven aan het rechtmaatig door ons
opgevat misnoegen over hun gedrag, en dat die bedenking te hunner beterschappe
mogt dienen: schoon dit denkbeeld eenigermaate harssenschimmig zyn moge, is
(*)
het van geen groot aanbelang voor de Zeevaarenden; naardemaal dit Eiland
naauwlyks iets tot onderttand uitlee-

(*)

Paasch Eiland, in den Jaare 1722 ontdekt door ROGGEWEIN, blykt, volgens PêROUSE, veel in
bevolking agterwaards gegaan te weezen, als mede in voortbrengzelen van den grond: dit
althans mag opgemaakt worden uit het aanmerkelyk verschil tusschen de berigten dier twee
Reizigeren. De Leezer, die begeerig mogt weezen om hun te vergelyken, raadpleege de Reis
van ROGGEWEIN, ten Jaare 1739, of het Uittrekzel, 't geen de President DES BRO-SES van dit
Werk gegeeven heeft, in zyne Histoire des Navigations aux Terres Australes. FR. EDIT.
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vert voor Schepen, die 'er landen, en daarenboven op geen grooten afstand van de
Societeit Eilanden ligt.
Ik heb gesprooken van een tocht landwaards in, ondernomen door den Heer DE
LANGLE met zyn gemeld reisgezelschap. Deeze Heer deedt het volgend verslag van
zyne bevinding en wedervaaren: ‘Wy richtten onze koers van het strand oostwaards,
twee mylen ver na het binnenste van het Eiland. De wandeling viel vry moeilyk over
heuvelen, bedekt met Volcanische steenen; dan ik ontdekte wel spoedig, dat 'er
voetpaden waren, langs welke wy gemaklyk van huis tot huis konden komen. Wy
bedienden 'er ons van, en bezogten verscheide gronden, met Yams en Aardappelen
bezet. De grond deezer beplantingen was eene zeer vrugtbaare tuinaarde, die onze
medegenomene Tuinman geschikt oordeelde om 'er onze Zaaden in te doen groeijen.
Hy zaaide 'er kool, wortelen, maiz, enz. Wy deeden ons best, om de Eilanders te
doen begrypen, dat deeze zaaden wortelen en vrugten, geschikt om te eeten, zouden
voortbrengen. Zy begreepen ons volkomen, en weezen ons terstond de beste
gronden aan; de plaatzen aanduidende, waar zy liefst deeze nieuwe voortbrengzels
wilden gezaaid hebben. Wy voegden by de gemelde moeskruiden de zaaden van
Oranje-, Lamoen- en Katoen-boomen, en deeden hun begrypen, dat dit Boomen,
en de andere zaaden Planten, waren.
(*)
Wy ontmoetten geene andere Plantgewassen dan de Papier-Moerbezieboom
en de Mimosa. 'Er waren ook vry uitgestrekte velden, bezet met de
Tuin-Nagtschaduwe, welke het my toescheen dat hier geteeld werd op landen, reeds
uitgeput door de teelt van Aardappelen en Yams.

(*)

Morus Papyrifera, zeer veelvuldig op Japan, waar zy den bast bereiden tot papier. Deeze
bast, by uitstek veezelagtig zynde, dient aan de Vrouwen op Louisiana tot het maaken van
verscheide werken van deeze draaden. Het blad is goed om Zydewormen te voeden. Deeze
Boom groeit thans in Frankryk. FR. EDIT.
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Wy zetten onzen weg voort na het Gebergte, dat, schoon van eene aanmerkelyke
hoogte, gemaklyk te beklimmen viel. 't Zelve is met gras begroeid. Wy bespeurden
geene tekens van eenigen waterstroom. Naa omtrent twee mylen oostwaards gegaan
te hebben, keerden wy zuidwaards na den oever, waar wy den voorgaanden avond
geland waren, en op welken wy door onze Verrekykers eene groote menigte
Gedenktekens gezien hadden. Veele lagen omverre geworpen, en het bleek, dat
de Inwoonders geen werk altoos maakten om ze te herstellen; andere stonden nog
overeinde, met half verwoeste voetstukken. Het grootste, door my gemeeten, was
zestien voeten en tien duimen hoog, het bovenstuk mede gemeeten, op zichzelve
drie voeten en één duim haalende; dit is van zeer poreuse Lava en gansch ligt: de
breedte, over de schouders gemeeten, haalde zes voeten en zeven duimen; de
dikte aan het grondstuk was twee voeten en zeven duimen.
Een klein Dorp ontdekt hebbende, vervoegde ik my derwaards. Een der huizen
was drie honderd voeten lang, en hadt de gedaante van een omgekeerde Canoe.
Zeer digt by deeze plaats zagen wy de grondslagen van verscheide andere huizen,
welke niet meer bestonden. Zy bestaan uit steenen van gekloofde Lava, waar in
holen zyn, twee duimen over 't kruis wyd. - Dit gedeelte van het Eiland kwam ons
voor, in een beter staat van bebouwing, en volkryker te weezen, dan de gedeelten
aan Cooks Baay gelegen. De Gedenktekens en Terrassen waren 'er ook veelvuldiger.
- Wy ontdekten op eenige van deeze Steenen, uit welke deeze Terrassen zyn
zamengesteld, eenige ruwe uithakkingen van Geraamten. Wy zagen daar ook drie
holen, met steenen gevuld; waar uit wy opmaakten, dat zy gemeenschap hadden
met graven, waar in de dooden lagen. Een Indiaan gaf ons, door zeer uitdruklyke
tekenen, te verstaan, dat zy de Lyken daar ter aarde bestelden, en dat deeze
vervolgens ten Hemel gingen.
Op het Zeestrand vonden wy Pyramiden van steenen, zeer net geschikt, bykans
in dezelfde gedaante als de stapels kanonkogels in een Artillery-park. Wy zagen
eenige menschen - beenderen in de nabyheid deezer Pyramiden en van die
Standbeelden, die allen den rug na de zee gekeerd hadden. In den morgen hadden
wy zeven onderscheidene Terrassen bezogt, op welke Beelden ston-
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den, eenige nog overeinde, andere nedergeworpen, van elkander alleen in grootte
verschillende. De beschadigingen des tyds waren 'er meer of min aan te zien, naar
derzelver oudheid. Wy vonden naast het verst afgelegene een pop van riet,
verbeeldende eene menschlyke gedaante, tien voeten hoog. Dezelve was gekleed
in een witte stoffe, daar te lande gemaakt; het hoofd was van eene natuurlyke
grootte, maar het lyf dun; de leden voorts in eene vry goede evenredigheid; van
den hals hing een net, in de gedaante van een mandje, overdekt met een witte
stoffe; het bleek met gras opgevuld te weezen. Aan de zyde van deezen pop was
het beeld van een Kind, twee voeten lang; de armen lagen kruislings, de beenen
hingen nederwaards. Deeze pop kon niet veele jaaren bestaan hebben; misschien
was dezelve een model van standbeelden, die opgericht zouden geworden zyn, ter
eere van de Hoofden des Lands. - Naby dit zelfde Terras waren twee Parapers, die
eene ruimte besloegen van drie - honderd en vier - en - tachtig voeten in de lengte,
en vier - en - twintig in de breedte. Wy waren niet in staat om te bepaalen, of dit een
vergaderbak was voor water, of het beginzel van den aanleg eener sterkte; doch
het kwam ons voor, dat dit een onvoltooid werk was.
Onzen weg westwaards aan voortzettende, kwamen ons omtrent twintig Kinderen
tegen, die onder het opzigt eeniger Vrouwen gingen, en den weg scheenen te
neemen na de huizen, van welke ik hier boven gesprooken heb.
Aan het Zuidd - einde van het Eiland ontdekten wy den Crater of mond van een
oude Volcano; de grootte, diepte en de geregelde gedaante verwekten onze
verwondering. Dezelve heeft de gedaante van een geknotten Kegel. De bovenste
zyde, welke de grootste is, bleek meer dan twee derden van eene myl in omtrek te
hebben; de benedenzyde mogen wy berekenen, door te veronderstellen, dat de
zyde van den Kegel met den spil een hoek van omtrent dertig Graaden maakt.
Deeze laagste grondvlakte levert een volkomen cirkel op; de bodem is moerassig;
'er zyn groote poelen van versch water, welks oppervlakte bleek boven het waterpas
der zee te zyn; de diepte van deezen Crater is ten minsten acht honderd voeten.
Vader RECEVEUR, die in den Crater nederdaalde, verhaalde ons, dat dit moeras
omringd was met eenige
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schoone beplantingen van Banana- en Moerbezie - boomen. Het blykt uit onze
waarneemingen in het langs zeilen van de kust, dat een groot gedeelte daar van
na den zeekant ingestort was, en dus een aanmerkelyke breuk in den Crater maakte;
de hoogte van deeze breuk is een derde van den geheelen Kegel, en de breedte
een tiende van den opper - omtrek. Het gras, 't welk uitgesprooten is aan de zyden
van den Kegel; de moerassen, welke men aan den bodem vindt, en de vrugtbaarheid
der omliggende landen, wyzen uit, dat de onderaardsche vuuren aldaar, zints langen
(*)
tyd, uitgebluscht zyn . De eenige Vogels, welke wy op het Eiland zagen, ontmoetten
wy in 't diepst van den Crater.
De avond noodzaakte my om na de Schepen weder te keeren. Wy zagen, digt
by een huis, eene groote menigte Kinderen, die, op onze aankomst, wegliepen. Het
scheen ons toe, dat dit huis de woonplaats was van alle Kinderen in dat District. 'Er
was te weinig verschil in derzelver ouderdom, om alle te behooren tot de twee
Vrouwen, die met derzelver oppassing belast scheenen. Digt by dit huis was een
holte in de aarde, waar in zy Yams en Aardappelen kookten, op de wyze by de
Societeit Eilanderen gebruiklyk.
By ons wederkeeren aan de Tent bood ik aan drie Inboorelingen de drie
onderscheide soorten van Dieren aan, welke wy voor hun bestemd hadden.
Deeze Eilanders zyn gastvry: menigmaal booden zy ons, onder den weg,
Aardappelen en Zuikerriet aan; doch zy lieten nooit eene gelegenheid voorby glippen
om ons te besteelen, als zy het ongestraft konden doen.
Naauwlyks een tiende gedeelte van het Eiland is bebouwd. De landen, welke
men ontgonnen heeft, zyn aangelegd in een regelmaatig langwerpig vierkant, en
zonder eenige omheining. Het overige des Eilands is, gelyk ook de toppen der
bergen, met grof gras bedekt. Het was in het regen - saisoen, wanneer wy ons daar
bevonden, en volgens onze waarneeming was de aarde ten minsten één voet diep
doorwaterd. Eenige holen op de heuvels bevatten een weinig versch water; doch
wy za-

(*)

‘Daar is op den kant van den Crater, aan de zyde na de zee, een standbeeld, bykans geheel
door den tyd vernield; dit wyst uit, dat de Volcano, zints verscheide eeuwen, opgehouden
heeft te branden.’
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gen nergens het minste blyk van een waterstroom. Het land scheen van eenen
vrugtbaaren aart, en 'er zou een veel overvloediger groei weezen, indien het wel
bewaterd was. Wy verkreegen van de Inwoonders geen het minste onderricht van
eenig werktuig, by hun tot den akker - arbeid in gebruik. Waarschynlyk steeken zy
in den gereed gemaakten grond, met stokken, gaten, en planten op die wyze hunne
Yams en Aardappelen. Schaars ontmoetten wy eenige Mimosas; de grootste takken
haalden, over 't kruis gemeeten, drie duimen.
De waarschynlykste gissing, welke wy konden maaken omtrent de Regeering
deezer Eilanderen, was, dat zy allen één Volk uitmaaken, verdeeld in zo veele
Districten, als 'er Morais zyn, dewyl alle de Dorpen naby deeze Begraafplaatzen
gebouwd waren. De voortbrengzels van den grond schynen gemeen te zyn aan alle
de Inwoonderen van het zelfde District. En dewyl de Mannen zonder eenige
kieschheid de Vrouwen aan Vreemdelingen aanboden, is het vry natuurlyk te
veronderstellen, dat ze aan geen Man in 't byzonder behooren, en dat de Kinderen,
als dezelve gespeend zyn, overgegeeven worden aan de oppassing van andere
Vrouwen, die in elk District, belast zyn met de zorge om dezelve op te voeden.
Tweemaal zo veel Mannen als Vrouwen kwamen ons te vooren, en, indien de
laatstgemelde niet minder talryk zyn, hebben zy zich meer in huis gehouden dan
de Mannen. De geheele bevolking mag op twee duizend geschat worden. Verscheide
huizen, welke wy zagen bouwen, en het groot getal Kinderen, deedt ons denken,
dat het getal eer toe- dan afneemt. 'Er is egter grond om te denken, dat de
Volkrykheid grooter was, toen men meer hout op het Eiland vondt. - Indien deeze
Eilanders verzamelplaatzen van regenwater maakten, zouden zy een der grootste
onheilen van hunnen stand verbeteren, en misschien hun leeven verlengen. Men
ziet op het Eiland naauwlyks één Man, die blyken draagt van meer dan vyf en zestig
jaaren oud te weezen; indien wy anders uit het gelaat den ouderdom konden schatten
van een Volk, met het welk wy zo weinig bekend ware, en welks leevenswyze zo
grootlyks van de onze verschilt.’
('t Vervolg hier naa.)
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Aanmerkelyke byzonderheden, betreffende het Noord Americaansch gemeenebest. Getrokken uit eene derwaards
gedaane Reize, geduurende de Jaaren 1795, 1796 en 1797, door
La Rochefoucaultliancourt.
(Vervolg van bl. 78.)
Meermaalen had onze Reiziger gelegenheid, om de bewerking van de Ahornboom
- zuiker te zien, en dien aangaande veele waarneemingen in te zamelen. Onder
anderen meldt hy, dat de boomen, zo als zy in het wilde groeijen, jaarlyks ieder drie
ponden zuiker geven; doch dat die hoeveelheid tot zes of zeven ponden kan
vermeerderd worden, wanneer de boomen, met behoorlyke tusschenruimten, in
een bogaart worden geplant. Niet alleen bekomt men uit het eerste zap van deezen
boom de zuiker, maar het tweede zap is zeer geschikt tot het bereiden van een
aangenaamen Cyder - drank; terwyl eene derde tapping goeden wyn - azyn oplevert.
De tyd, op welken men dit zap bekomen kan, begint met den eersten February, en
duurt zes weeken; doch zo dikwyls als het in dien tyd regent of vriest, moet men de
dagen voor verlooren rekenen, en dus wordt de inzameling zeer gering, wanneer
het zaizoen tegenloopt. Met dat alles schynt deeze zuiker een voorwerp van een
voordeeligen koophandel te kunnen worden: dewyl, over 't algemeen gerekend,
twee persoonen, in één zaizoen, vyf of zes honderd ponden zuiker kunnen bereiden,
en men dus in staat is het product te vermeerderen, naar maate men meerder
handen kan aan het werk stellen; zynde de overvloed der boomen zo groot, dat
men niet ligt handen genoeg zal kunnen bekomen, om ze alle te gebruiken.
Onder de nieuwere ontginningen van onbebouwde gronden in Noord - America
is die van den Heer Williamson de aanzienelykste. Het grondgebied, 't geen men
hem gegeeven heeft, is aan den eenen kant bepaald door het meir Outario, en aan
de andere zyden, meerendeels, door de rivier Génessée. Zyne geheele bezitting
zal on-
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geveer tachtig Engelsche mylen lang en vyf - en - dertig breed zyn. De eerste
uitgaven, die besteed hebben moeten worden, om op eenen zo uitgestiekten grond
iets te beginnen, zyn voorzeker onnoemelyk groot geweest: want de aanlegger
heeft, ten dien einde, behalven het aanleggen van rydwegen na de voornaamste
nabuutige Steden, nog eene menigte huizen en fabrieken moeten bouwen, onder
welke men zeven houtzaagmolens en drie koornmolens telt. Ondertusschen zyn
hem reeds veele zyner uitgaven vergoed, door het verkoopen van
achtmaalhonderdduizend akers, op welke hy ten minsten vyftig duizend ponden
sterling heeft gewonnen.
Van hier begaf zich onze Reiziger met zyn gezelschap na den beroemden waterval
van Niagara, aangaande welken hy, onder anderen, het volgende aantekent. De
vloed, die uit het meir Erié voortvloeit, verbreedt zich allengskens, zelfs tot drie
mylen wydte by Chippava. Thans vernaauwt hy zich spoedig, en loopt teffens langs
een bed van eene steile helling, tot dat hy aan de plaats des watervals nadert, op
welke het water met de grootste snelheid een val doet van honderdzestig voeten
hoogte, die echter in zekeren zin in tweeën gesplitst is door een eilandje, 't geen uit
den rotssteen uitsteekt, en hard genoeg is, om de woede van het water geduurende
zo veele eeuwen te hebben kunnen verduuren. Het nederstortend water verdeelt
zich, in zynen val, voor een gedeelte, in een damp, die verre boven de hoogte van
den val opryst, en zich zelfs met de wolken schynt te vermengen. Het overig water
vormt, door zyne botzingen tegen de rotzen, een geduurigen draaikolk, die geheele
wrakken van scheten, stammen van en wortelde boomen, en allerlei andere dingen,
op het strand uitwerpt, die in het water der menigvuldige meiren en Rivieren, welke
hier, te zamen vereenigd, als ter nederstorten, zyn verzameld. Beneden den waterval
vernaauwt het bed der rivier zich nog merkelyk, eveneens als of een gedeelte van
deezen ontzettenden vloed was verdweenen, of weggeslokt in de ingewanden der
aarde. Het gedruis, de kooking van het onregelmaatig geschokt water, en eene
verbaazende snelheid der golven, houden aan, tot zeven of acht mylen beneden
den waterval, en men kan eerst op een afstand van negen mylen, zonder
reekeloosheid, van den eenen oever tot den anderen vaaren. Nog is
aanmerkenswaardig, dat het water in zynen
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val, door de teffens aanhoudende voortgaande beweeging, eene kromme lyn
beschryft, die een vryen toegang, van eenige voeten breedte, tusschen den voet
der rots en den waterval zelven overlaat. Hier kan men veilig wandelen; doch men
is 'er als afgescheiden van de geheele waereld, terwyl het water, door de groote
dikte zyner kolom, van vooren en van boven, allen toegang van versche lucht belet;
zo dat men niet lang in deeze zonderlinge grot kan vertoeven, zonder gevaar van
te stikken.
Na zyne terugkomst van de Noordelykste grenzen van den Noord Americaanschen Staat, begaf zich onze Reiziger na Massachussetts, en kwam ziek
te Boston, van waar hy, na zyne herstelling, over Philadelphia na de Zuidelyke
Provincien vertrok, alwaar hy geheel andere zeden en manieren ontmoette, zo veel
verschillende van die der Noordelyke Gewesten, dat hy als in een ander land scheen
overgebragt. Te Charlestown vindt men, in de hebbelykheden der inwooners, byna
niets gemeen met die van Philadelphia, dan de weelde in het aanrichten van
prachtige gastmaalen. De vermogende lieden, die hier woonen, zyn niet, gelyk in
het Noorden, in eene geduurige bezigheid om hun vermogen te vermeerderen, maar
laaten het bejaagen van winst over aan de kooplieden, die hier zeer menigvuldig
zyn. De eigenaars der plantagien verkoopen meestal hunne producten aan de
kooplieden; welke geringe arbeid hun niet veel bezigheid verschaft: zo dat zy hunnen
meesten tyd aan de vermaaken der zamenleving kunnen besteeden. Deeze
landbouwers woonen zelfs niet eens op hunne plantagien, maar vergenoegen zich,
met dezelve, van tyd tot tyd, te gaan bezoeken; terwyl zy het verder bestuur aan
een Directeur overlaaten. Deeze vermogende lieden zyn dus meerendeels steeds
te Charlestown, en die weinige, welke anderzins nog al op hunne landhoeven
woonen, begeeven zich, geduurende het heet zaizoen, ook na de Hoofdstad, om
dus de gevaarlyke heete koortzen te vermyden, die, in de nabuurschap der
Rystvelden, zo menigvuldig en zo doodelyk zyn. De kooplieden dryven wel een
uitgebreiden handel, doch laaten hunne meeste zaaken ook al door gelastigden
verrichten; zo dat zy steeds den noodigen tyd hebben, om deel te neemen in de
rykelyke gastmaalen, de kostbaare theepartyen, de schouwspelen, en in de overige
vermaaken, in welke alles, wat eenigzins vermogend is, hier
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zyn leven slyt. De meeste ryke inwooners van Zuid-Carolina zyn in Europa opgevoed,
en bezitten dus een smaak en eene leiding in hunne bedryven, die meer met de
onze overeenkomt, dan met die der Noordelyke Americaansche Gewesten. De
vrouwen zyn hier ook leevendiger, en neemen deel aan alle de vermaaken der
zamenleving, zonder dat het haar tot oneere wordt gerekend. Dus is de Sexe hier
aangenaamer en geestiger, dan te Philadelphia, doch minder begaafd met
schoonheid; 't geen voornaamelyk aan het climaat moet worden toegeschreeven,
door welks ongunstigen invloed, zo wel mannen als vrouwen, spoedig verouderen.
Dikwyls zou men eene vrouw van dertig jaaren voor een besje aanzien: terwyl de
mannen, op hun vyftigste jaar, reeds geheel grys zyn.
Schoon de invoer van Negers eigentlyk verboden is, gaat dezelve toch steeds
harren gang, hoewel echter dit verbod eenige verzachting heeft te wege gebragt in
het lot deezer ongelukkigen, welke men ter markt brengt als ossen of paarden. De
steeds vernieuwde vertooning van deezen koophandel, die doorgaans, vier of vyf
maalen ter week, plaats heeft, maakt hun, die deezen handel bywoonen, ongevoelig
voor zulk een schandvlek des menschdoms: terwyl het dringend eigenbelang daar
aan den naam geeft van het vry gebruik maaken van zynen eigendom. Hoe onbillyk,
intusschen, de Slaavenhandel ook zyn moge, tot hier toe is men, in de meeste
plaatzen van America, in de onmogelykheid, om zonder denzelven de zaaken
gaande te houden. Inzonderheid heeft dezelve in deeze landstreek plaats, alwaar
de bezittingen van eene groote uitgebreidheid, en veelal verre van elkander
verwyderd zyn. Veele eigenaars hebben hier versheidene plantagien, die zy maar
voor een gedeelte kunnen bebouwen, om dat zy alles met hunne eigene Negers
moeten verrichten, zonder dat zy elders Negers of andere arbeiders kunnen huuren.
Inzonderheid geldt dit het Westelyk gedeelte des lands, 't welk veelal bestaat uit
natuurlyke of door konst gemaakte moerassen, die tot den rystteelt dienen; waar
door het land zeer ongezond wordt, en jaarlyks aanleiding geeft tot kwaadaartige
koortzen, die voor de blanken dikmaals doodelyk zyn, doch de Negers zelden
aantasten. Het Oostelyk gedeelte van dit Gewest is intusschen veel hooger, en daar
door gezonder. Hier plant men geene
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Ryst, maar Catoen, Tabak, en Graanen van allerlei aard.
Georgie is nog veel ongezonder dan Zuid-Carolina, en daar door ook nog weinig
bebouwd. Savannah, de Hoofdstad der Provincie, bevat naauwelyks zevenduizend
inwooners, en daar onder maar drieduizend blanken. In deeze Stad vond onze
Reiziger geen gebouw van eene zo groote uitgebreidheid en sterkte, als de
openbaare begraafplaats: buiten twyffel, om dat deeze laatste verblyfplaats des
menschdoms alhier berekend is naar derzelver noodzaakelykheid, van wegen de
menigvuldige sterfgevallen. De landbouw bestaat hier voornaamelyk in het bouwen
van Catoen en Ryst: zynde de kweeking der Indigo geheel te niet geloopen, en die
van den Tabak onlangs aanmerkelyk verminderd. De vrye invoer der Slaaven is
hier nooit verboden geweest, en kan hier ook niet ontbeerd worden, zo lang men
geen middel weet te vinden, om den Rystteelt te doen vervangen door het bouwen
van een gelykzoortig graan, 't geen aangekweekt zou kunnen worden, zonder behulp
dier ondergeloopene velden, die voor de gezondheid der blanken zo doodelyk zyn.
Op de grenzen van Georgie woonen de Indiaanen, die den naam voeren van
Chak Saws, Chérokées en Creeks. Men begroot het getal deezer lieden op ongeveer
vyfen - dertig duizend zielen. Zelden leven de bewooners van Georgie volkomen in
goede vriendschap met hunne koperkleurige nabuuren, en zy zouden ze gaarne
na de overzyde der Missisippi doen verhuizen. Ondertusschen moet men erkennen,
dat de Georgiaanen zelven de oorzaaken zyn der gefchillen, in welke zy met de
Wilden komen. Deeze lieden zyn de ondeugendste van allen, welke de
Noord-Americaansche Gewesten bewoonen. Zy veroorloven zich allerlei kwellingen,
diefstal, verraad, moord, en alle andere misdaaden, tegen de inlanders, die zich
dan wel eens, met eene ontembaare woede, wreeken, en zo wel hunne
onderdrukkers, als derzelver geheele huisgezinnen, uitroeijen. Niet alleen slaan de
Georgiaanen een greetig oog op de bezittingen der Wilden, maar ook op die der
Spanjaarden in Florida, die hun zeer gelegen zouden komen. Hoe zwak de
Spanjaarden hier te lande zyn, kan men hier uit genoegzaam opmaaken, dat zy
geen middel weeten, om zich van het noodige te voorzien, dan door tusschen-
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komst der Engelschen: hebbende Spanje, 't geen bykans ongelooflyk schynt, aan
twee Engelsche Maatschappyen het uitsluitend recht toegestaan, om West-Florida
van al het noodige te voorzien; 't geen den Engelschen in handen heeft gebragt den
geheelen handel in vellen van bevers, otters, en van alle andere pelteryen, tot zelfs
in Georgie.
In de Zuidelyke Provincien van Noord-America ontmoet men dezelfde
onverschilligheid voor het beoeffenen der Weetenschappen, als in de Noordelyke
Gewesten. In de laatstgenoemde kan men dit toeschryven aan gebrek aan tyd, van
wegen de onmaatige begeerte, met welke een ieder bezield is, om zich te verryken.
Dan daar deeze gouddorst in de Zuidelyke deelen weinig bespeurbaar is, mag men
'er zich over verwonderen, dat de Weetenschappen, zonder welke een nieuw Land
nooit tot zyne rypheid komen kan, hier zo traag worden beoeffend. Men vindt wel
hier en daar, in de Vereenigde Staaten, eenige Maatschappyen van Wysbegeerte,
Geneeskunde, Fraaije Letteren, Landbouwkunde, enz.; doch deeze Vergaderingen
houden geen gemeenschap met elkander, en zommige vergenoegen zich met den
blooten tytel, zonder iets uit te voeren: terwyl zy voorzeker veel dienst zouden kunnen
doen, met het verspreiden van eenvoudige onderrichtingen over den Landbouw,
het ontginnen van woest liggende landen, de Geneeskunde, enz.
(Het Vervolg en Slot hierna.)

Iets over het plagiaat, of letterdievery.
Het steelen is, nagenoeg, zo oud als de waereld. Uitsteekende glans en luister lieten
nimmer af, de oogen der begeerlykheid en des ryds tot zich te trekken. Nauwelyks
verwierf eene Mantschappy zich eenig aanzien of grootheid, of men vond 'er Dieven.
Even dit zelfde kan men zeggen van de Letterdievery: deeze staat ook met de
waereld in oudheid gelyk. Zo draa beschaafde Maatschappyen begonnen hebben
te bestaan; zo draa 'er menschen gevonden wierden, die, door het aankweeken en
openleggen van schitterende verstandelyke vermogens, aan anderen den voorrang
betwistten, zag men, van dat oogenblik af, Dieven, die zich met de ge-
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leerde voortbrengselen van anderen verrykten; en wel met grooter vryheid en
onbeschaamdheid, om dat Diefstalen van dat soort niet door strenge wetten, gelyk
het wegrooven van eens anders wettigen eigendom, wierden te keer gegaan.
Reeds in den uchtendstond der waereld, onderwond zich PROMETHEUS, JUPITER
in het vormen der menschen na te bootsen; ja, om zyne beelden te meer schoonheids
by te zetten en den glans des Opper-menschenvormers te verdonkeren, sloop hy
steelsgewyze ten Hemel in, nam van daar het geheiligd vuur, om met hetzelve zyne
ruuwe aardklompen te bezielen. Hoe ontzettend ook zyne straffe geweest zy, echter
heeft zy weinigen afgeschrikt. Allen denken wel aan den Caucasus. en den lever
pikkenden Gier; maar weinigen bezeffen, dat zy ook deeze strenge strafoeffening
met het grootste recht verdienen. Immers, nauwelyks vertoont 'er zich, zelfs in onze
verlichte dagen, eene schoone HELENA, of men ziet duizend MENELAUSSEN en
PARISSEN gereed, om die schoonheid weg te voeren, en ten hunnen gebruike te
doen dienen. Afzichtelyke Kraaijen, die de afgevallene of uitgerukte Pauwen-vederen
opraapen, en, met dezelve opgesierd, naast de zyde des Pauws durven stappen,
heeft men in alle tyden gevonden, en men treft ze nog daaglyks aan, by alle
beschaafde Volken. En dit heeft niet alleen plaats by weezens, die, door logheid
buiten staat om iets uit te denken, alleen door roemzucht gedrongen worden, met
vreemden roof hunne schamelheid te bedekken, maar zelfs by zulken, die het meest
op de Letterdievery schelden, aanhoudend op hun scheppend vernuft, op hunne
verstandelyke vermogens, snoeven, en met de grootste verzekeringen betuigen,
dat de vruchten van hunnen arbeid, welke zy der waereld ter beoordeeling
voorleggen, onvervalscht uit hunne eigen harssenen zyn voortgesproten. Ieder
(*)
versiert zich maar met den voorhanden zynde buit . Wel is waar, dat een beleezen
beöordeelaar, even gelyk SOCRATES, die den hoogmoed van den Wysgeer
ANTHISTENES door de gaten van zynen gescheurden mantel ontdekte, ook in staat
is, dezulken, nu en dan hunne verwaande bedriegeryen onder den neus te wryven,
en hunnen trots te vernederen; maar hunne halstarrigheid, al worden zy, in stagranti
dilicto, betrapt, is even zo min tot bekentenis te dwingen, als die Lacedemonische
jongen, die, weetende, dat het steelen, volgens de wetten van LYCURGUS geöorloofd,
dan alleen maar schandelyk was, wanneer men van de daad kon overtuigd worden,
zich liever, van een' gestoolen, en onder zynen mantel verborgen Vos, het hart liet
afknaagen, dan zich eene bekentenis te laaten ontwringen, welke hem voor altoos
met het brandmerk van oneer zou bestempeld heb-

(*)

Quisque se spoliis recentibus ornat. VIRG. Aen. Lib. II.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

120
ben. - Gewoone dieven, door pyn en banden genoodzaakt, belyden ten laatsten
hunne wandaaden: een Letterdief bekent nooit, en ontduikt dus meestal die
verachting, waarmede hy door het vonnis van alle zelf scheppende Vernuften moest
gebrandmerkt worden. Vruchtloos trachtte PHILOLAUS den Godlyken PLATO zelf te
overtuigen, dat hy deszelfs werken had geplonderd, om zyne eigene met dien roof
te stoffeeren; PLATO wist allen onderzoek van dien aart behendig te ontwyken. Men
verweet ARISTOTELES in het openbaar, dat, zo DEMOCRITUS en andere Wysgeeren
opstonden, om hunne eigendommen, waarmede hy zyne Schriften oppronkte, van
hem te rug te vorderen, 'er niets dan bloote geraamten zouden overblyven: het ging
met hem, als met den Dichter MENANDER, wiens boeken, schoon door CRATINUS en
ARISTOPHANES, om Letterdievery, ernstig aangeklaagd, evenwel, om dat het moeielyk
valt, in zaaken van dat soort, rechtvaardig te beslissen, de gerechte straf, door
allerhande uitvlugten, wisten te ontgaan. Ja, al stonden, b.v., RACINE, CORNEILLE,
THOMAS, VOLTAIRE, enz. uit het kille graf op, om veele onzer hedendaagsche
Nederlandsche Dichters voor den rechtbank der genie te daagen, als hebbende zy
de voornaamste schoonheden, met welke, zo wel hunne Toneelwerken, als andere
in groot getal vervaardigde Gedichten praalen, van hunnen akker weggestolen; al
riepen zy hen met eenen doodbleeken mond toe, Ego Virgilius feci, tulit alter
honorem, altoos toch zouden zy blyven beweeren, dat deeze vruchten, op hunnen
eigen grond ingezameld, hen in wettigen eigendom toebehoorden, en zouden de
klaagenden met een' schamperen lagch afzetten. - 'Er blyft dus weinig hoop overig,
om eene misdaad, van den aanvang der waereld reeds begaan, en tot op onze
tyden toe, met zo groote onbeschaamdheid, voortgeplant, immer uit geleerde
Maatschappyen te kunnen weeren, en de lelyke Kraaijen te beletten, om, met
gestolene vederen omhangen, zich onder den staatigen troep van schoone Pauwen
te mengen; evenwel wil ik het waagen, ('er mogt nog iets aan hunne bekeering te
doen zyn) om iets ter neder te stellen, waar aan de Letterdievery zich kan spiegelen.
ô Gy! die even met de Werken van de geleerdste Schryveren omspringt, als de
Dwingeland DIONYSIUS met zyne Vrienden, die hy, volgens het zeggen van diogenes,
beschouwende als wynzakken, zo lang slechts eenig aanzien voor dezelve behield,
als zy eenige lekkere sappen bewaarden, en zyner wellust konden bevonderlyk zyn!
Gy, die, als vraatzieke Harpyen, op vreemden roof verhit, alles, wat gy kunt,
medevoert, en wat uwe roofzucht niet kan wegsleepen, vergruist en verdelgt! Gy!
die, zelf, door logheid en bekrompenheid van verstand, buiten de mooglykheid
gesteld, om op eenige eerbelooningen aanspraak te maaken, de Werken van
geleerde en vandingryke Vernuften
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eerloos besteelt; hunnen luister door uwe woorden bezwalkt, om uwe gewaande
grootheid te meer te doen afsteeken, en, door gehuurde en geroofde schoonheden,
(*)
het oog der waereld te verblinden - wat toch is uwe bedoeling? Bezeft gy niet, hoe
laaghartig uw bestaan zy? hoe verachtelyk dit u maakt in de oogen van Kenners?
Weet gy niet, gelyk PLUTARCHUS zegt, dat het allereerloost is, uwe grootheid te
bouwen op de puinen van hen, die de sterkste hand tot uwe verheffing hebben
geleend; dat gy volmaakt gelyk staat met den verachtelyken Kiekendief, welke den
Arend verliet, toen hy door vermoeidheid niet meer kon vliegen? Weet gy niet, dat
het misdaadiger is, den letterarbeid van afgestorvene verstanden zich toe te eigenen,
dan hunne assche en schimmen te ontrusten? Zo uwe voortbrengselen eens die
waarde bezaten, dat zy de aandacht van waare Kenners konden trekken; zo gy
eens in staat waart, om eigene en onvermengde schoonheden op te disschen, hoe
zoudt gy dan te moede zyn, wanneer anderen die voor uwe oogen wegstalen, en
uwe paerlen misbruikten, om hunne doffe kroonen op te sieren? Zoudt gy niet van
spyt en verontwaardiging in uwe ziel verteeren, en, gelyk ISOCRATES in diergelyk
geval, uw leeven in zelfsverveeling rondsleepen? En gy schaamt u niet, anderen
dit grievend leed aan te doen, en, wat gy in anderen wraakt, met een onverbleekt
gelaat te verrichten? Duizenden van verstorvene Vernuften roepen, als ik zo mag
spreeken, klaagende uit het somber graf:
Post aliquot mea regna videns mirabor aristas.
Impius haec tam culta novalia miles habebit?
Barbarus has segetes? - - - - - - en queîs consevimus agros!
(†)
Insere nunc Meliboeë pyros, pone ordine vites .

Evenwel stopt gy uwe ooren voor die klaagstem, gelyk ULYSSES dezelve stopte, om
niet verlokt te worden door den betoverenden Sireenenzang! Zo verre, zegt PLINIUS,
ging weleer de achting en eerbied der oude Schilders voor hunne verstorvene
Medekunstenaars, dat zy het voor eene heiligschennis hielden, iets aan hunne
nagelaatene Kunststukken te veranderen, al was het zelfs, dat een verhaaste dood
hen had belet, de laatste hand aan dezelve te leggen. Volgt deeze loflyke
bescheidenheid na, liever dan voor het oog van anderen met geleenden glans te
pryken. Heeft de natuur u de noodige krachten geweigerd, om in eenig vak van
geleerdheid te schitteren, dan is het veel edelmoediger, zyn onvermogen openlyk
te belyden, zyn' schryflust te beteugelen, dan, in trotschen

(*)
(†)

Convectare juvat praedas, et vivere rapto.
VIRG. Eclog. I.
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waan, de natuur geweld aan te doen, en, terwyl men nauwelyks op de voeten kan
staan, met ICARUS naar de zon te willen opvliegen, op door kunst gemaakte of
geroofde vleugelen; of den toon des Nachtegaals te willen nazingen, daar men
slechts als een Uil kan krassen. De natuur heeft haare gaaven onderscheiden, en
met ongelyke maate, uitgedeeld; al wie derzelver inspraak volgt, is pryzenswaardig.
't Is loflyker met BOILEAU te zeggen, als men geen vonkje dichterlyk vuur in zyn hart
voelt glooren: Pour moi Phebus est sourd, et Apollon est mort: dan den Zangberg
te ontluisteren, door de schoonheden van oude en laatere Dichters als eigene uit
te venten.
Welligt verbeeldt gy u, dat gy, schoon met eens anders verdiensten uitgedost,
evenwel het oog der menschen zult verblinden, en de waereld van uwen roem zult
doen gewaagen - gy bedriegt u grootlyks - gy hygt naar grootheid, en zult niets dan
schande en oneer inzamelen. Hoe duur kwam PHAëTON zyne roekeloosheid en
verwaandheid niet te staan, toen hy, slechts met menschelyke krachten bedeeld,
het werk van den Onsterfelyken wilde verrichten! Hoe noodlottig was het uiteinde
van ICARUS, toen hy, met verachting van de wyze lessen zyns Vaders, de blaakende
zon te digt naderen wilde! Diergelyk lot toeft allen, die buiten hunnen natuurlyken
spheer springen en op eens anders roem hunne grootheid poogen op te bouwen.
Overal schamper afgewezen, met vernedering en verwytingen overlaaden, voor
een voorwerp van spot en algemeene verachting gehouden, durven zy van schaamte
nauw de oogen opslaan, even gelyk de Esel by PHAEDRUS, die, door den sterken
wind van zyne leeuwenhuid beroofd, door welke hy onder de landlieden schrik en
ziddering had verspreid, zynen roekeloozen trots met een dubbeld getal stokslagen
moest boeten. - Nauw verschynt 'er een Werk in het licht, van welken aart ook, of
men ziet een drom van ARCHIMEDESSEN in de weer, om te beproeven, of onder het
schitterend goud ook eenige vermenging van geringere metaalen gevonden worde.
De CRATINUSSEN rusten niet, voor dat zy de versch uitgekomene Werken, als het
ware, op de pynbank hebben gebragt, om de Schryvers eene onbewimpelde
bekentenis af te perssen. De honderdoogige ARGUSSEN gluuren aanhoudend in het
rond, en gispen, met eene onverbidlyke gestrengheid, de kleenste feilen niet alleen,
maar tevens den geringsten Diefstal. Al heeft men dan de behendigheid in het
steelen van den befaamden CACUS; al is men, gelyk hy, op allerhande listen en
bedriegeryen afgericht, vroeg of laat weet de een of andere HERCULES den roof te
ontdekken, en den daader loon naar werken te verschaffen. - Streelt u dan niet met
de blyde hoop, verach-
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telyke Letterdieven! dat uwe wandaaden lang in het duister zullen blyven. Ontrukt
vry de schoonste plaatsen aan HORATIUS, VIRGILIUS, RACINE, CORNEILLE, VOLTAIRE,
om dezelve in uwe Werken in te lasschen: zwygt vry van hunne verdiensten, om
grootsch te gaan op eenen kortstondigen lof, welken het Publiek u, in zyne eerste
verbystering, toezwaait - Eenmaal zullen zy tegen u getuigen: eenmaal zal hen recht
wedervaaren voor den bescheiden rechtbank der onpartydigheid! En zwygen zy;
dan zullen uwe eigene Werken tegen u spreeken, en een billyk vonnis over uwe
verdiensten stryken! - Vaart maar voort, zegt MARTIAAL tegen hen, die zich zyne
vindingen toeëigenden, om den edelen eernaam van Dichter, by de kiesche
Romeinen, ten zynen kosten, te verwerven: uwe Welken zullen u eens vraagen:
Is 't niet eens anders roof, waarmeê g' u hebt verrykt?
Is 't niet eens anders goed, waarmeê gy staatig prykt?
't Is nutloos, u voor 't recht te daagen,
(*)
Vermits uw werk u zelf van diefstal overtuigt .

't Is edel, (ik beken het) zyne krachtigste poogingen aan te wenden, ter uitbreiding
en aankweeking zyner verstandelyke vermogens - 't Is roemryk, door geleerde
Schriften, den kring der Weetenschappen uit te breiden, en, langs dien weg, zynen
naam aan de laatste nakoomlingschap aan te beveelen - 't Verdient lof, de
voetstappen onzer grooter voorgangeren te betreeden, en het spoor, 't welk naar
den Tempel der Wysheid leidt, verder te vereffenen - Maar zo hier toe de vereischte
krachten ontbreeken, en de natuur ons minder gunstig bedeeld heeft met
uitsteekende zielegaaven, is het veel loflyker, zich zelven niet als Schryver aan het
Publiek te willen opdringen, dan, met eenen geleenden tooi, deszelfs achting en
eerbied af te vergen. - Schriften, al steeken zy in verhevenheid en fraaiheid af by
die van Geleerden van den eersten rang, zo zy slechts op het gezond verstand
gegrondvest zyn, en met eene eigene, ongekunstelde voordragt pryken, erlangen
altoos een heusch onthaal: daar, integendeel, de Letterdrevery, vroeg of laat, die
behandeling wedervaart, welke de trotsche waan en hoogmoed verdienen. De
uitmuntende Dichter MANILIUS schreef zich altoos deezen stelregel voor:

(*)

Indice non opus est nostris, nec vindice libris,
Stat contra: dicitque tibi, tua pagina fur es.
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'k Wil nimmer iemands werk besteelen.
Ik plant, ik oogst van eigen grond.
De vrucht, die hier te wassen stond,
(*)
Zal ik der waereld mededeelen .

Deeze bescheidenheid en ingetoogenheid strekken ieder ten voorbeelde; deeze
les verdient met guldene letters geschreven te worden voor het oog van elk, die,
door schriftelyke of mondelinge voordragt, zynen letterarbeid aan de algemeene
beoordeeling aanbiedt. Dan zou gewis die vloed van Boeken, die ons daaglyks
overstroomt, minder worden. Geringere verstanden, onbekwaam om de geleerdheid
met nieuwe vindingen te verryken, zouden de geleerde voortbrengselen van anderen
gebruiken ter leeringe en aankweekinge hunner vermogens, niet om, met dezelve
belachlyk opgetooid, voor het oog van het Publiek te pronken; en de waare
geleerdheid zou door haaren schoonen glans te helderer schitteren, en met
algemeene goedkeuring vereerd en ontfangen worden.

Amsterdam,
Jan. 1800.
ds
n
E .E .

Oostersche grondregels en spreuken.
's Menschen Leeven is een Dagboek, in 't welk geene, dan braave en loflyke daaden,
behoorden te worden opgetekend.
Uwe Ouders verheugden zich by uwe Geboorte, terwyl gy schreeuwde. Leef dan
op zulk eene wyze, dat, daar gy vrolyk zyt in 't oogenblik uws afstervens, anderen
moogt zien weenen.
Wie van beiden aanschouwt de Hemel met het meeste genoegen - den Ryken,
die een zegen voor den Armen is, of den Armen, die den Ryken niet benydt?
De slegtste van alle Vorsten is hy, die de Boozen met hoope streelt, en alleen
schrik verwekt in den boezem der Braaven.
De Wereld zou verlooren gaan, indien 'er geene dan Geleerden waren.
Eenmaal wee over den Man, die van alles onkundig is; maar zevenvoudig wee
over hem, die, wanneer hy weet wat

(*)

Nostra loquar. Nulli rerum debebimus orsa,
Nec surtum, sed opus veniet.
MAN. Lib. II.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

125
regt en goed is, in eenige betrekking, strekkende tot het welvaaren en geluk des
Menschdoms, hetgeen hy weet niet daadlyk te werk stelt.
Vorsten kunnen niets goeds doen, zonder den raad der Wyzen en Braaven; maar
de Wyzen en Braaven kunnen gelukkig weezen, zonder de gunst en bescherming
der Vorsten.
De braafsten onder de zodanigen, die onder de Kinderen der Menschen Grooten
genaamd worden, zyn de zulken, die vermaak scheppen in het gezelschap der
Verstandigen en Braaven. Het slegtste character onder hun, die men met den naam
van Philosophen vereert, is dat van den Man, die alleen de Vriendschap der Grooten
zoekt.
Wee dat Volk, by 't welk de Jonge-lieden reeds de Ondeugden der Bejaarden
hebben, en den Bejaarden nog de Ongeregeldheden der Jeugd aankleeven.
Het rustloos gedeelte des Menschdoms mag men in twee deelen onderscheden
- In Menschen, die zoeken en niet kunnen vinden; en de zodanigen, die vinden en
niet weeten te genieten.
Een Mensch kan zonder Broeder, maar niet zonder Vriend, leeven.
De weezenlyke Wees is hy niet, die zynen Vader veerlooren heeft; maar hy, die
van zynen Vader geen goede Opvoeding verkreeg.
Het is met een geuit Woord even eens als met een afgeschooten Pyl: de laatste,
eens afgeschooten, keert niet tot den Boog te rugge; het eerste komt niet weder op
de Lippen.
Het Geheim, my toevertrouwd, is myn Slaaf: my eens ontsnappende, zou het myn
Meester worden.
Wanneer een ligt volvoerbaar werk te doen staat, waarom zult gy dan overtollige
middelen aanwenden? Waarom een Plek opvatten, als een Naalde het verrigten
kan?
Onder alle onderscheidene soorten van Haat is die van een Nydigaart de
onverzoenlykste. Deeze is een ongeneesbaare kanker.
Geduld is de sleutel voor elke deur, en het geneesmiddel tegen allen kwaad.
Ongeduld onder drukkend leed is de diepte der verdrukking zelve.
De Kat is een Leeuw voor de Muis; maar deeze slegts een Muis voor den Tyger.
Honden blaffen togen de Maan; maar de Maan blyft des ondanks ongestoord
schynen.
De Deurwaater aan de poort eens Zotten Mans mag altoos, met waarheid, zeggen:
Daar is niemand t'huis.
Indien iemand u zegt, dat een Berg van plaats verwisselde, gy moogt dit gelooven;
maar, indien iemand u ver-
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meldt, dat een Man, die langen tyd eene Ondeugd ten dienste stondt, zyn Character
geheel veranderd heeft, en een beoefenaar der tegenovergestelde Deugd geworden
is, slaat daar aan geen het minste geloof.

Anecdote van den beroemden Montesquieu
Een Heer, te Marseilles zich bevindende, huurde een Boot, met oogmerk om 'er
mede voor vermaak te zeilen. Hy geraakte in gesprek met de twee jonge knaapen,
aan welken het Vaartuig toebehoorde. Onder dit praaten ontdekte de Heer, dat zy
beiden geen Vaarensgezellen van beroep, maar Zilversmits waren, en den tyd, dien
zy van hunne beroepsbezigheden konden uitspaaren, op deeze wyze besteedden
om iets meer te winnen.
De Heer gaf deswegen zyne verwondering te kennen, en schreef dit gedrag aan
inhaaligheid en schraapzugt toe. Een hunner voerde hem daar op te gemoete: ‘Ach,
myn Heer! indien gy de reden wist van dit ons doen, gy zoudt het aan een edeler
beginzel toekennen. Onze Vader, bezorgd om zyn Huis en Huisgezin voor te staan,
verzamelde alles, wat hy bezat, byeen, en kogt een Vaartuig, met oogmerk om op
de kust van Barbarye handel te dryven: doch, ongelukkig door een Zeeroover
ontmoet en genomen, werd hy na Tripoli gevoerd, en voor Slaaf verkogt. - Hy heeft
ons geschreeven, dat hy in handen gevallen is van een goeden Meester, die hem
met alle menschlievendheid behandelt; maar dat de som, tot zyn Losprys gevorderd,
zo groot is, dat hy nimmer in staat zal weezen, die te verzamelen. Hy voegt 'er by,
dat wy daarom alle hoope, van hem immer weder te zullen zien, moeten laaten
vaaren, en ons te vrede houden met te weeten, dat hy zo veel goeds geniet als zyn
staat gehengt. - Om eenen by ons dierbeminden Vader aan onszelven en zyne
Familie weder te geeven, doen wy ons best, om alles, wat in ons vermogen is, aan
te wenden, tot het zamenbrengen van de som tot zyn Losprys noodig, en wy
schaamen ons niet, by wylen Vaarensgezellen te weezen.’ - Zeer getroffen voelde
zich die Heer over dit eenvoudig berigt, en deedt hun, by 't heenen gaan, een ruime
gifte.
Eenige maanden naa dit voorval zaten de beide Broeders in hun Winkel te werken,
en vonden zich verrast door de t'huiskomst van hunnen Vader, die zich in hunne
armen wierp teffens zyne vrees te kennen geevende, dat zy op geene rechtmaatige
wyze gekomen waren aan het Geld tot zyne verlossing betaald: want de som was
te groot om door hunne be-
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zigheid te kunnen worden overgegaard. - Zy betuigden van de geheele Vrykooping
onkundig te weezen, en konden alleen vermoeden, dat zy huns Vaders verlossing
hadden dank te weeten aan den vreemden Heer, wiens edelmoedigheid zy zich
nog leevendig herinnerden.
Naa den dood van MONTESQUIEU vondt men onder diens papieren een verslag
van de geheele toedragt deezer Vrykoopinge, en van het beleid, door hem gehouden,
om dit Geld na Tripoli over te maaken. Het geeft genoegen, zulk een weldaadig
bedryf te leezen van iemand ons geheel onbekend; maar dit genoegen groeit zeer
aan, wanneer wy die vereeniging van Deugd en groote bekwaamheden aantreffen
in een Schryver zo beroemd als MONTESQUIEU.

Anekdote van den heere De la Mothe, bisschop van Orleans.
De Heer DE LA MOTHE, Bisschop van Orleans, was een Kerkvoogd van uitsteekende
verdienste en zeer voorbeeldlyk gedrag. De Ondeugd zelve deedt hulde aan zyne
deugden. Wanneer aangelegenheden, de Fransche Geestlykheid betreffende, zyne
tegenwoordigheid te Parys vorderden, was hy gewoon, een bezoek af te leggen by
den Koning te Versailles. LODEWYK DE XV en zyn Zoon de Daufyn, zo ras zy
verstonden, dat hy in de Antichambre zich bevondt, gingen hem onder den drang
der Hovelingen zoeken, en bragten hem in hun vertrek. Naa met den Kerkvoogd
een gesprek te hebben gehouden, 't welk de Koning en de Troonsopvolger zo lang
mogelyk rekten, deedt LODEWYK in eigen persoon hem uitgeleide, en, by het neemen
van afscheid hem omhelzende, plagt hy te zeggen: ‘Bisschop, bid God voor my:
want gy zyt een Heilige onder de menschen.’ Met eene recht Engelagtige godsvrugt
en strenge zeden, paarde deeze Kerkvoogd eene vrolykheid van geest en
aangenaamheid in de verkeering, welke hem aller harten deedt winnen. Op zekeren
dag, als zyne beurs, welke inderdaad die der armen was, ledig was, vernam hy, dat
de intendant van Amiens aan de aanzienlykste Vrouwen der Stad een pragtig Ball
zou geeven: die gelegenheid nam zyne werkdaadige welwillendheid te baat, om
zyne beurs te vullen. In plaats van ter ruste te gaan, laat hy, 's avonds ten tien uuren,
zyn rydtuig inspannen, treedt 'er in en beveelt zynen dienaar, na het Hotel van den
Intendant te ryden. By 's Bisschops aankomst hadt het Ball pas een aanvang
genomen; de Vrouwen, allen pragtig gekleed, zagen den Kerk-
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voogd niet, of zy namen de vlugt, in verscheide vertrekken van het Hotel zich
verschuilende. Om een einde te maaken aan deeze verwarring, verzogt de Intendant
den Bisschop, in een ander vertrek te gaan, om aldaar te hooren, wat de Kerkvoogd
mogt te zeggen hebben. ‘Ik heb u niets te zeggen,’ hernam de braave man; ‘ik ben
tachtig jaaren oud, en heb nog nooit een Ball gezien: hierom heb ik my herwaarts
begeeven; heb derhalven de goedheid, de Dames wederom by elkander te roepen.’
Met moeite wordt het verstrooide en ontstelde gezelschap van nieuws byeengebragt.
Ten laatsten schaaren zy zich rondom den Bisschop; zyne vrolykheid doet haar
moed scheppen; zy nodigen hem om te danzen. ‘Gy danst, Dames,’ sprak de
Bisschop, ‘en ik zie het met vermaak; doch, onder dit alles, zyn myne armen zonder
brood, en zwemmen in traanen. 't Is de zaak van hun, die hun vermaak neemen,
hunne traanen op te droogen. Ziet hier hunne beurs,’ voegde 'er de waardige
Bisschop nevens, ‘gy ziet dat zy ledig is.’ - ‘Wy zullen die vullen, Mynheer,’ hernamen
de Vrouwen, ‘doch onder voorwaarde dat gy met ons zult danzen.’ Inmiddels gaat
de Beurs rond, en keert tot den Bisschop met eene aanzienlyke somme te rug.
Thans wordt de Prelaat uitgedaagd om te danzen. ‘'t Is waar,’ zegt hy, ‘dat ik het
beloofd heb; doch ik heb vergeeten 'er nevens te voegen, dat 'er twee dagen in de
week zyn, op welke ik niet kan danzen. Laat ik eens zien, wat dag het heden is?’ ‘Dingsdag, Mynheer,’ was het antwoord der Vrouwen. - ‘Waarlyk, het doet my leed,’
sprak hierop de Bisschop; ‘want deeze is ongelukkig een van de dagen, op welke
ik niet kan danzen. Ik moet my derhalven van myne belofte ontslaan; maat gaat gy
uwen gang, en ik wensch u allen een goeden nacht.’

Laagheid en kruipende vleitaal van den cardinaal De Polignac.
Niets kan treffender en tevens kwellender weezen, dan de laagkruipende Vleijery
te zien, waar toe Mannen van Vernuft en Bekwaamheid zich somtyds vernederden.
Wanneer LODEWYK DE XIV zyne pragtige Tuinen te Marly aan den Cardinaal DE
POLIGNAC vertoonde, werden zy, onder die wandeling, overvallen door een
Regenvlaag. De Koning gaf zyn leedweezen te verstaan, over het nadeel, 't welk 's
Cardinaals Kleeding door dien Stortregen zou lyden. Ah! Sire, la Pluie de Marly ne
mouille pas! ‘Och! Sire, de Regen van Marly maakt niet nat!’ - Hoe zeer vergat te
dier gelegenheid de Schryver van den Anti - Lucretius zich zelven!
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Verhandeling over de algemeene stellige geboden.
(Vervolg en Slot van bladz. 93.)
II. Wat nu, in de tweede plaats, die stellige Wetten betreft, welke, volgens veeler
gevoelen, terstond naa den Zondvloed zyn voorgeschreven, deeze kan men in
zekeren zin algemeen noemen, voor zo verre zy aan Noach en zyn huisgezin
gegeven werden, welke in dien tyd, naa de overstrooming der toen bekende Waereld,
het geheele menschdom uitmaakten. Doch wil men die bevelen insgelyks betrekken
tot de volgende Geslachten, zo dat zy in een eigenlyken zin ook ons zouden
verbinden, en uit dien hoofde die geboden algemeen noemen, dan krygt deeze zaak
eene geheel andere gedaante, en dan wordt het moeilyker, daar aan het zegel der
goedkeuring te hangen.
Volgens de opgave der Rabbynen waren 'er zeven Wetten van dien aart, welke
wy allen niet zullen opnoemen, dewyl 'er slechts twee onze opmerking verdienen,
van welke alleen in de H.S. gewag gemaakt wordt.
De eerste deezer Wetten behelst een verbod wegens het eeten van bloed.
De andere Wet heeft haar opzigt op de straf eens menschenmoorders.
Het eerste gebod komt voor, Gen. IX:4, in deeze woorden: Al wat zich roert, (zagt
God aan Noach) dat levend is, zy u tot spyze; ik heb het u al gegeven gelyk het
groene kruid. Doch het vleesch met zyne ziele, (d.i.) met zynen bloede, zult gy niet
eeten.
'Er zyn voornaamlyk twee onderscheidene uitleggingen,
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welke de geleerden, aan weerszyden door getuigenissen der Rabbynen gesterkt,
van deeze plaats opgeeven. - 'Er zyn 'er, die meenen, waaronder de geleerde
(*)
SELDEN , dat hier het eeten van raauwe en bloedige vleeschbrokken, welke van
levende Dieren afgescheurd werden, verboden wordt. Schoon de grondtext en de
Grieksche overzetting beide met deeze opvatting wel zyn overeen te brengen, zo
laat het zich toch bezwaarlyk gelooven, dat dit verbod zou zyn ingericht om eene
barbaarsche wreedheid te voorkomen, welke nimmer, zo het al mooglyk zy, dan by
de allerontmenschtste Volken zou kunnen plaats hebben. Wy voegen ons dus liever,
met DE GROOT, by anderen, die in deeze woorden alleen een verbod van 't bloed
eeten vinden, en dezelve aldus opvatten: 'Er wordt gezegd, Gy zult geen vleesch
eeten met zyne ziele, en ter opheldering bygevoegd, dat is, met zynen bloede; waar
mede dan te kennen gegeven wordt, dat het wel geoorloofd was, vleesch te eeten,
doch naa dat het eerst van 't bloed gezuiverd was, als zynde daar in de ziele of het
leeven, volgens een overoud gevoelen, gelyk uit overvloedige zo wel Joodsche als
Heidensche getuigenissen blykt, welke door de Uitleggers worden aangehaald.
Wanneer men de woorden op deeze wyze verklaart, dan komen daarmede zeer
juist overeen sommige plaatzen, welke in de Wet van Moses voorhanden zyn, waar,
in 't byzonder, den Israëlieten, in 't algemeen, het eeten van 't bloed (en niet alleen
bepaaldlyk van dat der Offerdieren, zie Lev. XVII:13) op doodstraffe verboden wordt:
want (wordt 'er bygevoegd, vs. 11 en 14) de ziele des vleesches is in het bloed, en
het is het bloed, 't welk op den altaar voor de ziele verzoeninge doen zal.
Dan, van meer aanbelang is het, te weeten, ten welken einde dit bevel aan Noach
en zyn huisgezin zy voorgeschreven? In de bepaaling van het doeleinde, komen
alle Uitleggers, zo wel ouden als laateren, voor zo verre ik ze heb kunnen
raadpleegen, met elkanderen overeen, door te stellen, dat de Allerhoogste daarmede
beoogd hebbe, de bewooners der hernieuwde aarde te bewaaren voor eene
levenswys, welke niet alleen het kenmerk zou zyn van eene ruwe woestheid, maar
zelfs aan-

(*)

GODRICKE, p. 78. SELDENUS, I.I.L. VII, c. 1.
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leiding tot eene onbetaamlyke wreedheid konde geeven; op dat zy niet, het onbereide
vleesch met het bloed inzwelgende, tot eene onbeschaafdheid zouden vervallen,
welke, ofschoon zy al niet het gebruik invoerde, om de raauwe vleeschbrokken, van
levende Dieren afgescheurd, versch en laauw te verslinden, op het geluk, echter,
des gezelligen levens noodzaaklyk inbreuk moest maaken, en de verhevenheid van
's menschen redelyke natuure volstrekt onwaardig was; - op dat niet wederom de
uitgeroeide boosheid zich zou verbreiden op de aarde, en dezelve met wrevel vervuld
worden; - en, eindelyk, op dat zy niet, door eene ontaarte behandeling der Dieren,
als 't ware bloedgieriger wordende, ook minder zwarigheid zouden maaken, in den
roof hun onderhoud te zoeken, ja zelfs hunne medemenschen ligtvaardig om te
brengen; om welke redenen dit verbod, tegen het eeten van 't bloed der Dieren, in
een onafscheidbaar verband staat, met de Wet, aangaande de straf, die op 't
vergieten van menschenbloed gesteld werdt. Beoordeelen wy nu het verbod wegens
het eeten van bloed naar deszelfs oogmerk, zo moet deszelfs algemeenheid
vervallen, zo dra de redenen ophouden, waarom zulk een bevel werdt
voorgeschreven, en de tyden zo wel als zeden zo zeer veranderd zyn, dat zy zulk
een verbod geheel nutteloos maaken. In de eerste tydperken van 's waerelds
onbeschaafde kindsheid, naa dat voorbeelden van tomelooze bedorvenheid den
aardbodem verontrust hadden, was het geen wonder, dat 'er, ter stuiting en
voorkoming van verdere woeste ongeregeldheden, zodanig verbod geschiedde, 't
welk op het huisgezin te meer indruk moest maaken, naar maate hun de uitroojing
der geweldige Enakims, mannen van naame, en hunne gunstryke behoudenis,
versch in het geheugen lag ingeprent. Dan wy gelooven niet, dat de bedoeling van
dat gebod zich verder uitstrekt dan tot die vroege tydperken, naardien de toenemende
beschaafdheid den mensch zo zeer verandert, dat hy, uit zich zelven, van zulk' soort
van ruwheden een inwendigen afkeer gevoelt; terwyl het gebruik van eenig bloed
in de spyzen, nog in deeze dagen, uit kracht van dat gebod, te vermyden, buiten
twyffel, naar eene overgedrevene Godsdienstigheid zoude zweemen. De uitoeffening
van een stellig gebod kan op zich zelven nimmer den alwyzen God behaagen; het
is alleen de zedelyke gemoedsgesteldheid, welke den Allerhoogsten aangenaam
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is, voor zo verre daar door de betrachter het zedelyk oogmerk, in dat gebod vervat,
poogt te bereiken. Dit oogmerk nu kan by ons niet meer plaats grypen; want de
waereld is thans te beschaafd, dan dat zy nodig zou hebben door soortgelyke
bevelen, als hier aan Noach werdt voorgeschreven, van woeste wreedheden
afgeschrikt te worden: zo hetzelve dan eene algemeene bedoeling gehad hebbe,
('t welk echter nergens te kennen gegeven wordt) kan het, diensvolgens, voor ons
Christenen als niet aanwezig beschouwd worden.
Hier zou ik dus tot de tweede Noachische Wet kunnen overgaan, zo ik niet verpligt
was nog kortlyk twee tegenwerpingen in overweging te neemen. Men zou, namelyk,
kunnen zeggen, dat Moses, uit kracht van dit verbod, ook den Israëlieten, en dat
de Apostelen den Christenen het gebruik van bloed ontzegd hebben.
Vooreerst merken wy aan, dat het geheel niet nodig is, dat de Voorschriften van
Moses en de Apostelen dit Noachisch verbod ten grondslage hebben; ja, was dit
verbod als zulk eene algemeene stellige Wet by de Jooden en Heidenen erkend
geweest, dan zou het ook overtollig geweest zyn, dat het naderhand in 't byzonder
werdt voorgeschreven. Maar het komt ons, ten tweeden, niet moeilyk voor, de
oorzaaken en bedoelingen van Moses byzondere Wet, als mede die der Apostelen,
kort en voldoende in deezer voegen aan den dag te leggen.
Volgens het getuignis van veelen, die toonen met de zeden en gewoonten der
(*)
oude Heidenen bekend te zyn, waaronder de geleerde SPENCER voornaamlyk
verdient genoemd te worden, was het eeten van bloed niet ongewoon by de oude
Heidenen, en het gebruik van hetzelve in den dienst, den Afgoden of Daemons
geheiligd, zeer gemeenzaam; zo dat zy, volgens een oud bygeloof in den waan
zynde, dat de Daemons met bloed moesten onderhouden worden, hier en daar
(†)
gewoon waren in het open veld bloed te storten , en insgelyks hetzelve op byzondere
feestmaaltyden te nuttigen, dewyl zy geloofden daar door te bevestigen de naauwe
gemeenschap

(*)
(†)

In eene wydlopige geleerde Verhandeling over Act. XV:20.
Hier uit laat zich waarschynlyk de reden opdelven van 't bevel, Lev. XVII:13.
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tusschen hen en de Daemons, waarop zy zeer gesteld waren.
Was alzo deeze gewoonte onafscheidbaar aan den Afgodendienst verknocht, de
Wet, die een verbod wegens het eeten van bloed behelsde, werdt van daar zeer
wyslyk door Moses den Israëlieten voorgeschreven, als zynde rechtstreeks geschikt,
om krachtdaadig mede te werken ter bereiking van het groote plan van den
Mosaischen Godsdienst.
Dit verbod, den Israëlieten gegeven, diende eigenaartig en hoofdzaaklyk, om
hunne afzondering van de afgodische Volken, en van hunne gebruiken, te
bekrachtigen; men kan 'er echter tevens als een reden van dit verbod byvoegen, 't
geen in het XVII Hoofdst. van Leviticus in deezer voegen wordt uitgedrukt: ‘tegen
diens ziele, die bloed zal gegeten hebben, zal ik myn aangezigt zetten, en zal die
uit het midden haares Volks uitroeijen; want de ziele des vleeschs is in het bloed;
daarom heb ik het u op den altaar gegeven, om over uwe zielen verzoeninge te
doen; want het is 't bloed, dat voor de ziele verzoeninge doen zal.’
Maar het is voor ons genoeg, indien uit de oorzaak en bedoeling van dit Mosaisch
voorschrift blykt, dat hetzelve alleen tot de Israëlieten betrekking heeft, en dus,
slechts voor eenen tyd zynde, niet van dien aart is, dat men deszelfs herkomst uit
een algemeen Noachisch verbod behoeft af te leiden.
Op gelyke wyze laat zich het besluit der eerste Apostolische Vergadering te
Jerusalem, 't welk in het XV Hoofdst. der Handelingen is aangetekend, uit den aart
en de gesteldheid der Christlyke Kerk in dien tyd, verklaaren. Het is bekend, dat
sommige Joodsgezinde Christenen, uit Judaea, de bekeerde Heidenen te Antiochien
de waarneming van de plegtigheden der Mosaische Wet willende opdringen, de
Gemeente te Antiochien goedvond, de Apostelen Paulus en Barnabas, met eenige
anderen, af te vaardigen na de Ouderlingen en Apostelen te Jerusalem, om over
deeze zaak, waar uit reeds veele twisten ontstaan waren, eene behoorlyke en
beslissende uitspraak te doen. Het besluit, 't welk hier op de Vergadering nam, was:
dat zy den bekeerden uit de Heidenen geen meerderen last wilden opleggen, dan
dit noodzaaklyke; dat zy zich zouden onthouden van 't geen den Afgoden geof-
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ferd was, van 't bloed en van 't verstikte, en van hoerery.
Hoewel aan der Joodsgezinden begeerte niet in allen opzigte voldaan werdt, zo
beoogden echter de Apostelen, alle verwydering te voorkomen, en den band der
broederliefde naauwer toe te haalen; dit kon zeer eigenaartig door eene
inschiklykheid jegens den zwakkeren van den kant der gelovigen uit het Heidendom
bevorderd worden, en deeze inschiklykheid bestond in zich te onthouden van dingen,
welke daarom voornaamlyk volgens Moses Wet ongeoorloofd waren, en ook daarom
te meer door de Heidensche Christenen moesten geschuwd worden, om dat die
dingen, toen ter tyd, met den dienst der valsche Godheden, by het gros der
afgodische Volken, verbonden waren.
Terwyl zy dus door de waarneming van dat Apostolisch voorschrift het geeven
van ergernissen vermydden, voorkwamen zy tevens het gevaar om zelven niet
wederom tot die verkeerde gewoonten te vervallen, welke by het Heidendom, waar
uit zy hunnen oorsprong ontleenden, in zwang gingen.
Men ziet dus, zo wel uit de aanleiding als uit het oogmerk van dit Apostolisch
voorschrift, dat hetzelve zoo lang slechts nuttig kon zyn, zo lang 'er Joodsgezinden
waren, wier zwakheid en bekrompen denkwyze zulk eene toegevendheid vereischte;
en dat het geheel overtollig werdt, zo dra deeze verkleefdheid aan Moses Wet
ophield, en 'er ook geen gevaar meer was, dat de Christenen, door de gebruiken
der naburige Volken, tot het navolgen van afgodische en schandlyke gewoonten
zouden verlokt worden.
Het spreekt daarom van zelf, hoe verkeerd deeze handelwyze der Apostelen
aangevoerd wordt ter staaving van het bestaan van een algemeen stellig gebod,
volgens 't welk den Christenen, in 't algemeen, 't gebruik van bloed zou ontzegd
zyn; alzo en het verbod aan Noach, en aan de Heidensche Christenen gegeven,
geheel byzonder, en naar die tyden geschikt is.
De andere Wet, aan Noach gegeven, heeft haar opzigt op de straf, waarmede de
mensch bedreigd wordt, die het bloed van zynen natuurgenoot zoude vergieten.
Deeze Wet verdient te meer onze opmerking, om dat 'er tegen dezelve, in den
striktsten zin genomen, en also
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eene algemeene stellige Wet beschouwd, door de Regters der Volkeren, en de
Vorsten van allen tyd, zo dikwyls, rechtstreeks gezondigd is. Doch eenige weinige
aanmerkingen zullen ons overtuigen, dat men ook deeze Wet niet als zodanig kan
of moet beschouwen. Zy luidt aldus: Wie des menschen bloed vergiet, zyn bloed
(*)
zal door den mensche vergoten worden .
'Er zyn 'er, die willen, dat de heerschende boosheid vóór den Zondvloed ook
daardoor inzonderheid verschriklyk was, dat men zich niet ontzag, door geweld en
moord, de onderlinge zamenleving in een toneel der gruwzaamste wreedheden te
misvormen. Dewyl 'er toen nog geen vastgestelde en geregelde Regtbanken waren,
goldt alleen het regt des sterksten; terwyl men (volgens veeler gevoelen) de
onderlinge verwoestingen straffeloozer pleegde, naar maate men zich door de
handelwys van God met Cain eene stoutmoediger vryheid veroorloofde; waarop
Lamech zelfs het oog zou gehad hebben, wanneer hy zeide: Cain zal sevenvoudig
gewroken worden, maar Lamech seventigmaal sevenmaal.
Dan, hoe waarschynlyk het ook zy, dat deeze Wet aan Noach gegeven werdt,
om het pleegen van soortgelyke ongeregeldheden, welke vóór den Zondvloed
hadden plaats gehad, te voorkomen; hoe natuurlyk het ook was, dat zy, om de
kleinheid van 't getal der toenmaalige aardbewooners, door eene scherpe strengheid
bekrachtigd werdt; zo schynt echter de opgegeven aanleidende oorzaak, tot die
voorgaande losbandigheden, meer op eene bespiegeling des vernufts, dan op
goeden grond te steunen; terwyl het voorbeeld van Lamech ten minsten niets afdoet,
gelyk elk oplettende zal bemerken, die zyne woorden, zo nadruklyk in den alouden,
eenvoudigen, doch tevens hoogdravenden spreektoon ter nedergesteld, in verband
met 't geen dezelve vooraf gaat, overweegt.
Het komt ons, derhalven, voor, dat zy de zaak uit het juiste oogpunt beschouwen,
die deeze Wet, aan Noach voorgeschreven, als zeer geschikt, ja zelfs noodzaaklyk
voor 't behoud des menschen, zynde het beeld van God op deeze aarde, in die
tyden aanzien; doch daarom niet beweeren, dat die Wet eene algemeene verpligting
hebbe te wege gebragt, als ware het niet ver-

(*)

Gen. IX:6.
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gieten van 't bloed eens doodslagers altoos onbetaamlyk, en kunnende of moetende
uit dien hoofde nimmer éénig doodslager, in welk een geval ook, van den dood
bevryd worden. Dusdoende, immers, zou de bekende spreuk: Summum jus, summa
injuria, meer dan eens kunnen bewaarheid worden. Wel is waar, het strydt in 't
algemeen niet met de beginzels van Regt en billykheid, dat een doodslag door het
leeven van den daader geboet wordt; Het is hier ook de vraag niet, of dit door het
voorbeeld van alle Volkeren gestaafd, en dus deeze stellige Wet, reeds door 't
gebruik ten minsten, algemeen gehandhaafd wordt; maar 't is de vraag, of men,
volgens den letter deezer Noachische Wet, altoos verpligt is te handelen, en dus
nimmer éénig doodslager te verschoonen? Deeze vraag zullen wy ontkennend
beandwoorden, op deeze drie gronden:
o
1 . De grondslag der straffen in den burgerstaat (want dat het niet ieder geoorloofd
is voor zich zelven, altyd, het regt van wedervergelding te oeffenen, behoeft geen
bewys - waarop echter in de Wet aan Noach hoogstwaarschynlyk gezien wordt) de
grondslag der straffen in den burgerstaat is te zoeken in het regt ter verdediging
van de openbaare veiligheid; zodat de handhaving der openbaare veiligheid ook
alleen het oogmerk der straffen zyn moet. De Regter oordeelt naar het uitwendige
van de misdaad, en dus naar den invloed, welken die daad heeft, of kan hebben,
op het algemeene welzyn der maatschappye. Het is dus niet het zedelyke, het
inwendige slechte eener daad, 't welk de aardsche Regter in aanmerking neemt,
daar God alleen het kart beoordeelt, en alleen ook het zondige van een bedryf
straffen kan, als zynde God alleen de Opperheer over de stervelingen, die allen ten
dien opzigte gelyk staan, en om deeze gelykheid geen regt kunnen hebben over
dat geen te beslissen, 't welk alleen op het Geweten betrekking heeft. Ofschoon
dus de doodslag, om het zondige, des doods waardig ware, zou het echter mooglyk
zyn, dat dezelve, met opzigt op de uitwendige welvaart der maatschappye in 't
algemeen, niet met den dood behoefde, ja zelfs niet moeste gestraft worden. - Men
zou, dus, aan deeze Wet niet verpligt wezen,
o
2 , wanneer het zogenaamde regt van pardon voor den Staat noodzaaklyk werdt,
door 't groote aantal, by voorb., van hun, die zich aan 't vergieten van menschen-
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bloed hadden schuldig gemaakt, by welker gemis de Staat een groot naadeel zou
moeten lyden. Stel zelfs, dat een Vorst, of een allerverdienstlykst mensch, zich met
het bloed van zynen naasten bezoedeld had, van wiens behoudenis het algemeene
welzyn, 't zy in oorlog, 't zy in vrede, voornaamlyk afhing; zou dan het geval niet
mooglyk kunnen zyn, dat zulk eenen aan de strengheid der Wet wierde onttrokken?
o

3 . Eindelyk, zo deeze Wet altoos naar den letter moest beleefd worden, hoe veel
hardheid zou dikwyls daar mede gepaard gaan! 'Er is toch een aanmerklyk verschil
tusschen den ontmenschten, welke zynen broeder, in koelen bloede, of op een
verraderlyke wyze, met overleg den dolk in het hart stoot, en tusschen hem, die
toevallig, door zyne driften overmeesterd, of door drank beneveld, zich aan een
neerlaag schuldig maakt; waaruit dan blykt, dat, schoon de Regter meest volgens
het uitwendige van de daad beslist, de byzondere gevallen eene byzondere
beoordeeling, en verzachting van straf, kunnen verdienen.
Hetgeen wy tot dus verre over deeze Wet kortlyk hebben bygebragt, zal genoeg
zyn om ons te overtuigen, dat zy even min, als de overige, welke wy in overweging
namen, als eene algemeene stellige Wet kan beschouwd worden.
Zyn 'er dan, naar ons begrip, geene zodanige Geboden, noch terstond naa de
Schepping, noch terstond naa den Zondvloed; wy spoeden ons tot het laatste deel
deezer Verhandelinge, tot het onderzoek, op welk een grondslag hunne meening
rust, die beweeren, dat 'er, in de Boeken des Nieuwen Verbonds, zodanige
algemeene stellige Geboden zyn voorgeschreven.
III. Eer ik echter voortgaa aan te toonen, dat 'er ook niet in het Euangelium
algemeene stellige Geboden voorhanden zyn, moet ik den Leezer aan die
uitzondering herinneren, waarvan ik in dit deel, volgens belofte, zou spreeken. Zy
betreft die twee stellige bevelen, door Christus voorgeschreven, en die met reden
den naam van algemeene stellige Geboden verdienen, voor zo verre elk Christen,
myns oordeels, verpligt is, dezelve als nuttige plegtigheden, om zeer wyze redenen
door den Zaligmaker ingesteld en aanbevolen, te onderhouden. Ik bedoele de
Instelling van den Doop en het H. Avond-
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maal. Voor zo verre deeze bevelen van een stelligen aart zyn, als niet rechtstreeks
voortvloeiende uit de natuur van het Christendom, noch uit de betrekking, waar in
de Christen staat tot zynen Godlyken Meester; zo is de verpligting om aan dezelve
te gehoorzaamen insgelyks alleen berustende op den geopenbaarden wil van den
(*)
Insteller, en kan niet uit de bron der zedelykheid worden afgeleid . - Hoewel nu
deeze instellingen, in den eigenlyksten zin, niet den naam van Wetten draagen, als
zynde enkel ten Godsdienstige gebruike geschikt, en niet door beloften of
bedreigingen bekrachtigd, zo moeten dezelve, buiten twyffel, aangemerkt worden
als stellige Geboden, die in 't byzonder op alle Christenen hunne betrekking hebben,
en in dien zin ook den naam van algemeene bevelen waardig zyn.
Deeze uitzondering nu gemaakt zynde, vindt men, voor 't overige, geene
algemeene stellige voorschriften, noch in de Schriften der Euangelisten, noch in die
der Apostelen. Wel is waar, men zou hiertoe kunnen brengen, het geloof in Christus,
als pligt beschouwd, 't welk byna op ieder bladzyde ingeprent wordt. Het maakt
voorzeker onderscheid, welk denkbeeld men hecht aan dat geloof. Houdt men
hetzelve, volgens de doorgaande leer der H. Schrift, voor eene eerbiedige en hartlyke
erkentenis van, en vertrouwen op, Christus, als den waaren Messias, den van God
gezondenen Verlosser des menschdoms, dan behelst het niets duisters, noch is
met eenige verborgenheid omzwagteld, waar door de mensch, met behulp van zyn
gezond verstand, niet zou kunnen begrypen, dat hy, in zyne nieuwe betrekking als
Christen, door eene natuurlyke verpligting verbonden was, om, overtuigd van de
voortreflykheid van Jesus leer en de waarachtigheid zyner wonderen, hem als den
beloofden Messias aan te neemen, zyne lessen en gebo-

(*)

De Heer BUDDAEUS denkt 'er anders over, en noemt dezelve instituta divina, quae beneficium
divinum hominibus exhibent; et cum lege naturali ad beneficia divina acceptanda obligemur,
obligationem ad Sacramentorum usum naturalem esse dicendam asserit. - Dit doet hy, om
niet met de Sociniaanen, of Arminiaanen, Christus voor een nieuwen Wetgever te erkennen.
GODRICKE, p. 83. V. D. MARCK, Praefat. ante Dissert. de GROTIO, p. XII.
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den op te volgen, en op zyne beloften bereidvaardig te vertrouwen.
Het geloof in Christus, derhalven, een pligt agtende, die wel door eene openbaaring
bekend werdt, doch bekend zynde in zich zelven eene innerlyke waardy en
betaamlykheid heeft, en natuurlyk, van zelf, eene ongeveinsde betrachting vordert;
zo zullen wy nu onze aandacht moeten vestigen op de Vraag, of Christus ook andere
nieuwe Wetten hebbe voorgeschreven, welke niet alle op het natuurlyk regt gegrond
zyn, of liever, welke, zo als DE GROOT zich uitdrukt, den Christenen eene sterkere
of uitgebreidere, dan eene natuurlyke verpligting tot iets, opleggen; zo dat, volgens
zyn gevoelen, (op dat ik hier 's mans eigen woorden bezige) homines ulterius
obligentur, Christi legibus, quam ad ca, quae jus naturae perse obligat, uti sunt,
(*)
concubinatus, divortium & Polygamia aliaque .
Ik heb thans met voor, dit alles in 't breede uit te haalen of stukswyze te
behandelen; het zy genoeg hier dit algemeene aan te stippen.
(†)
Wanneer wy niet met DE GROOT de grenzen van de natuurlyke verpligting te
naauw beperken, maar daar onder alles betrekken, 't geen de Rede ons, in alle
byzondere gevallen en betrekkingen, als het allerbeste, betaamlykste, en met 's
menschen geluk en waardigheid het meest overeenkomende, doet kennen en
goedkeuren; dan is 'er niets in 't Euangelium, 't welk niet eigenaartig overeenkomt
met de inspraaken der verlichte Rede, welke ons niet alleen leert het goede te
kiezen, maar eigenlyk altoos verpligt, in allen gevalle, het beste naa te jaagen; zo
dat het onbetaamlyke der aangehaalde voorbeelden van Egtscheiding, Veelwyvery,
enz. door de Rede ons geleerd, en in verre de meeste omstandigheden als volstrekt
ongeoorloofd afgeschetst wordt. Dit alles stemt in met de uitspraak der Rede, zo
als zy ('t welk wy met dankbaarheid erkennen) door de Openbaaring, nopens het
zedelyke, gunstryk verlicht is.
Alles, derhalven, wat Jesus, die nimmer eenige Burgerlyke Wetten, welke by zyne
komst geëerbiedigd wer-

(*)
(†)

De J.B. ac. P. L.I, c. 2, §. 6. L.I, c. 1, §. 17, No. 4. Prolegom. No. 48.
Zie de Latynsche Dissertatie, p. 9.
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den binnen Palaestina, afschafte; Alles, wat Jesus, niet als een nieuwe Wetgever,
maar als een Godlyk Leeraar van waarheid en deugd, zyne navolgers ter betrachting
inboezemde, was (behalven de twee opgenoemde plegtigheden) van een zedelyken
aart, ingericht om hen met de schoone en eenvoudige natuur van den waaren en
verhevensten Godsdienst bekend te maaken, en diende om hen op te leiden tot
eene hartlyke beoeffening der edelste pligten, welke niet in uitwendigheden
bestonden, maar uit eene zuivere bron van gevoelige erkentenis en verstandig
pligtbezef moesten voortvloeien. Dit was het oogmerk van den besten en grootsten
Leermeester, die immer de aarde betrad; dit bevorderde hy, als de Afgezant des
Allerhoogsten, door zyne prediking, en hier toe had hy, de Wysheid des Vaders,
niet noodig, nieuwe, algemeene, stellige bevelen voor te schryven; maar 't was den
mond der Waarheid genoeg, 's menschen natuurlyke verpligtingen, door alle nevels
van schaadlyke byvoegzels en verbasteringen, te doen doordringen, en dezelve in
hunnen eenvoudigen en eigenaartigen luister te doen uitschitteren.
Zie hier, Leezer, myne voorgenomene taak, naar myn oogmerk, afgehandeld. Ik
zou nog kunnen herinneren, dat 'er eenige instellingen en raadgevingen in de Brieven
der Apostelen, en vooral in die van den H. Paulus, gevonden worden, die men onder
de stellige beschikkingen zou kunnen plaatzen, doch welke thans gevoeglyk door
my niet stilzwygen kunnen worden voorby gegaan, naardien het door niemand, die
met eenig oordeel die stukken gadeslaat, zal betwist worden, dat dezelve tot de
byzondere huishouding der Gemeenten, ten tyde van de Apostelen, behooren, en
dus in geenen deele den naam van algemeene stellige geboden kunnen draagen.

Amsterdam,
18 February 1800.
R.K.
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Aanmerkingen over den invloed van het climaat van Egypten op
de gezondheid van deszelfs bewooners. Door Olivier, toegevoegd
Lid by het Nationaal Institut.
Wanneer men zyne aandagt vestigt op de menigvuldige stilstaande wateren,
moerassen, graften, enz. van Neder-Egypten, zou men vermoeden, dat de Natuur,
die steeds op een gelykmaatigen voet werkt, dit Land gemaakt had tot eenen zetel
van besmetting en sterfelykheid. De ondervinding bewyst intusschen het tegendeel.
De Grieken en Romeinen hebben zich nooit beklaagd over het climaat van Egypten.
Ook nog heden ten dage genieten niet alleen de Cophten en Arabieren eene
bloeijende gezondheid; maar ook de Europeaanen en Mammelukken ondervinden
hier de gewoone ongemakken der menschheid minder dan elders, en verlengen
hier hunne dagen zo goed als in de meest begunstigde Gewesten van Europa.
Geduurende myn verblyf in Egypten, heb ik alle mogelyke moeite aangewend,
om de reden der gezondheid van dit Land te ontdekken, niettegenstaande de zich
aldaar bevindende menigvuldige bronnen van besmetting. Het schynt klaarblykelyk,
dat de verderfelyke veerkragtige vloeistoffen, welke door de stilstaande wateren
worden voortgebragt, haare verbetering gedeeltelyk verschuldigd zyn aan de drooge
en brandende lucht der Woestyne, die het meerendeel van Egypten omringt, en
voorts aan eene salpeterachtige en zoutzuure zelfstandigheid, welke door den
geheelen dampkring verspreid is. Buiten tegenspraak brengen de Noorde-winden,
die geduurende een groot gedeelte van het jaar waaijen, veel toe tot de zuivering
der lucht, door de ongezonde dampen naar Opper-Egypten te dryven, en den
dampkring geduurig als te vernieuwen. Doch dit alleen zou niet voldoende zyn, om
de verderfelyke uitwaassemingen te verbeteren, die anderzins noodwendig
besmettelyke ziekten zouden doen ontstaan, vooral geduurende den Herfst, wanneer
deeze winden zeldzaam waaijen, terwyl daarentegen de nadeelige dampen in dien
tyd het menigvuldigst zyn.
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De zoute zelfstandigheid, over welke ik heb gesprooken, en welker oorsprong en
aard wy onnoodig oordeelen alhier te onderzoeken, is hier zo overvloedig, dat zy
zich overal, in de gedaante van kleine krystallen, vasthegt. De oppervlakte des
aardryks is 'er van doordrongen: de regens, hoe zeldzaam ook hier te lande,
ontbinden haar, en voeren haar mede naar de poelen en moerassen, uit welke de
inwooners haar, na het uitdroogen des waters door de zomerhette, verzamelen.
Zodanig is de oorsprong van het zout, bekend onder den naam van Natron.
Hoe zeer ook de dampkring met deeze zouten vervuld is, doen dezelve echter
geen nadeel aan de longen. De borstteering, die zo algemeen is in de Eilanden van
den Archipel en in Griekenland, komt zeer zeldzaam voor in Egypten, het zy dat
deeze zouten niet scherp genoeg zyn, om de longen aan te grypen, het zy dat 'er
met dezelve eene andere zelfstandigheid vereenigd is, welke zodanige nadeelige
gevolgen verhindert. Daarentegen zyn zy zeer nadeelig voor het zo gevoelig werktuig
des gezichts, en aan hun schryf ik voornaamelyk de reden toe der oogontsteekingen,
die in Egypten zo menigvuldig zyn, en dikwyls blindheid ten gevolge hebben. Te
vergeefsch hebben zommige Schryvers de reden van dit kwaad gezogt in het fyne
zand, 't geen de Zuide-winden zomtyds in de lucht verspreiden. Doch daar deeze
zandstuivingen maar zeldzaam gebeuren, en kort van duur zyn, kunnen zy met
geene mogelykheid de oorzaak zyn der menigvuldige sleepende en hardnekkige
oogontsteekingen, die hier ten allen tyde voorkomen. In Persie, alwaar de gemelde
Egyptische winden onbekend zyn, en waar de dampkring nooit met dit fyne stuifzand
bezwangerd wordt, vindt men die zelfde hardnekkige oogziekten, als in Egypten;
doch ook hier is de lucht vervuld met dezelfde bytende zoutstoffe.
Van een verschrikkelyker aard is de Pest, die zomwylen in Egypten ontstaat, en
een gedeelte der inwooners wegsleept. Deeze ziekte woedt het heevigst geduurende
het gemaatigd jaargetyde, en verdwynt geduurende de hette van den zomer.
Intusschen is deeze ziekte hier niet natuurlyk, maar wordt uit Turkye aangevoerd
met de pelteryen, die van daar naar Alexandrie worden overge-
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voerd. Door het verhinderen van den invoer deezer, van wegen het warm climaat,
onnoodige waaren, zou dus die geessel des menschdoms gemakkelyk geweerd
kunnen worden.
De Melaatschheid is hier zeldzaam, en vertoont zich niet onder die ysselyke
gedaante, onder welke zy voorkomt in de Eilanden van den Archipel. Ik heb alles,
wat deeze ziekte betreft, niet ten vollen kunnen ontwikkelen; doch het komt my voor,
dat de weinige melaatschen, die in Egypten voorkomen, aldaar eigentlyk niet te huis
behooren: voorts dat de Grieken meermaalen door dit kwaad worden aangetast,
dan de Musulmannen; de armen meer dan de ryken, en daarentegen, dat deeze
ziekte nooit onder de Europeaanen wordt bespeurd. Ook vermeen ik, dat deeze
ziekte haaren oorsprong verschuldigd is aan het slegt voedzel, en wel voornaamelyk
aan het misbruik van gezouten visch.
De tusschenpoozende en remitteerende Koortzen, zo algemeen in andere
moerassige Gewesten, zyn hier byna onbekend, zelfs in de nabuurschap der
rystlanden. De heete koorts, een weinig menigvuldiger in Opper- dan in
Neder-Egypten, wordt vry gemakkelyk geneezen door de baden, de verdunnende
en verkoelende middelen: terwyl dezelve wordt voorgekomen door de rust, de baden,
het maatig gebruik van vruchten, en het eeten van plantgewassen. De Roodeloop
is hier zeldzaam gevaarlyk, om dat zy meestal van eene goedaardige natuur is, en
alleen ontstaat uit het misbruik van onrype vruchten.
De Winter is in Egypten zeer zagt en gezond: waardoor men 'er zeer zeldzaam
die zwaare Verkoudheden en Zinkingsziekten ontmoet, die dikwyls in Europa zo
hardnekkig zyn. De Zuide-, Noorde- en Weste-winden zyn, geduurende deezen tyd,
zeer gezond. Doch de Ooste-winden zyn ongezond, en verwekken hoofdpynen:
zelfs zouden zy beroerten en andere gevaarlyke krankten veroorzaaken, zo zy
dikwyls voorkwamen. Het is dus gelukkig, dat zy zeldzaam zyn, en maar alleen
omtrent de Voorjaars nachtevening waaijen. Omtrent dien tyd wordt ook zomwylen
een zeer heete Zuidweste-wind, geduurende eenige dagen, waargenoomen, welke
de veerkragt der lucht verslapt, en den dampkring ondoorschynend maakt. Deeze
wind is voorzeker zeer onaangenaam en ongezond, en wordt door zommigen
verward met den gevaarlyken Samiel, die zomtyds wordt waargenoomen in Ara-
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bie, Mesopotamie, en in het Zuiden van Persie; doch geheel ten onrechte, dewyl
deeze beide winden niets gemeens hebben.
Het Voorjaar is in Egypten doorgaans de ongezondste tyd van het jaar, en de
ziekten zouden 'er dan zeer menigvuldig zyn, indien de Zuidelyke winden
menigvuldiger waren. Doch de maatigheid, de rust geduurende het waaijen van den
Zuiden wind, en voedzels uit het groeijend Ryk, zyn doorgaans voldoende, om de
gezondheid te bewaaren. Geduurende den Zomer vestigt zich de wind in het
Noord-noordwesten, en waait, van 's morgens ten negen of tien uuren, tot aan
zonne-ondergang. Deeze wind verkoelt de lucht zodanig, dat de dagelyksche hette
te Alexandrie, Rosette en Damiette, zelden grooter is dan 25 of 26 graaden, volgens
de schaal van Reaumur. Deeze wind verspreidt door den dampkring eene zo
overvloedige vochtigheid, dat zy op de kusten in de gedaante van kleine druppels
nedervalt na zonne-ondergang; zynde deeze vochtigheid minder, naar maate men
zich verder van de kusten verwydert. Deeze maatigende vochtige winden maaken
den Zomer in dit Land zeer gezond: zo dat men, geduurende dien tyd, doorgaans
een onafgebrooken gezondheid kan genieten, wanneer men maar zorg draagt, dat
de onzichtbaare uitwaasseming niet verhinderd worde, en men zich voornaamelyk
tot voedzel uit het groeijend Ryk bepaalt.
Met het begin van den Herfst worden de winden veranderlyk, schoon zy toch 't
meest uit het Noorden blyven waaijen. De nachten worden dan koeler, doch,
geduurende den dag, houdt de hette stand, ja is zomwylen sterker, dan geduurende
den Zomer, om dat het dan dikwyls zeer stil weder is, en de wind ook wel eens naar
het Zuiden loopt. Omtrent deezen tyd komen 'er zomwylen Rotkoortzen voor; gelyk
ook eene gevaarlyke ziekte, die het meest overeenstemt met onze Hospitaalen
Gevangenis - Koortzen. Deeze ziekte tast meest zwakke, ongezonde, en onmaatige
menschen aan, benevens die geenen, welke door eene ongeregelde levenswyze,
of eene voorafgaande ziekte, verzwakt zyn. De Geneesheeren van het Land weeten
geene andere middelen hier tegen, dan verdunnende en verkoelende, die doorgaans
in deeze gevallen meer kwaad dan goed doen.
Het is in Egypten een aangenoomen gevoelen, dat het geslagt der Mammelukken
op den duur in dat Land niet
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zou kunnen bestaan, zonder nieuwen toevoer van vreemdelingen; maakende men
elkander diets, dat hunne kinderen met het eerste of het tweede geslagt uitsterven.
Dit stuk scheen my te gewigtig, om niet naauwkeurig te worden nagegaan; waarom
ik niets verzuimde, om te ontdekken, of dit verschynzel voortkwam uit de
luchtsgesteldheid van het Land, dan of het een gevolg was der kwaade zeden van
de Mammelukken, of van de gebrekkige opvoeding hunner kinderen.
Het is waar, dat deeze vreemdelingen, over het algemeen, weinig kinderen hebben,
om redenen, die wy aanstonds zullen aantoonen; doch de ondervinding leert niet,
dat deeze kinderen, getrouwd aan Georgische of Circassische slaavinnen, niet in
staat zouden zyn, een meer of min talryk geslagt na te laaten. De meeste Beys, de
Cachefs, en veele gemeene Mammelukken, die ik zou kunnen noemen, hebben
een groot aantal sterke en gezonde kinderen nagelaaten, die op hunne beurt vaders
zyn geworden van even gezonde nakomelingen. Insgelyks leert de ondervinding,
dat Europeaanen, die zich in Egypten hebben nedergezet en met vreemde vrouwen
zyn getrouwd, even goed gezonde kinderen hebben geteeld, en niet minder in getal,
dan zy in Europa zouden hebben kunnen doen. Men weet, dat de Grieken en de
Romeinen met veel ophef spreeken over de vruchtbaarheid der Egyptische vrouwen,
zonder dat iemand der oude Schryveren heeft aangetekend, dat de Persen, die
Egypten geduurende zo veele jaaren hebben overheerscht, en die de nabuuren zyn
der Gewesten, uit welke de Mammelukken voortkomen, aldaar niet hebben kunnen
aarden. Doch laaten wy de lucht en de landsgesteldheid van Egypten niet
beschuldigen: de lucht is te gezond, en de heilzaamste voedzels zyn hier te
gemakkelyk te bekomen, om aan het voortteelend vermogen eenige hindernis toe
te brengen. Laaten wy liever onderzoeken, of niet de regeeringsvorm der
Mammelukken, hunne bedorven zeden, en de gebrekkige opvoeding hunner
kinderen, de bronnen zyn, uit welke deeze vreemde stelling is voortgekomen.
Geduurende den voorigen Regeeringsvorm van Egypten, wierd dit vrye Land
overheerscht door een handvol Georgische en Circassische slaaven, welke, volgens
eene nog zonderlinger instelling, hun gezag en hunne schatten niet overlieten aan
hunne kinderen, maar aan hunne slaaven, die, na den dood hunner Mammeluksche
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opperheeren, derzelver nalaatenschap verdeelden. Alleen op deeze wyze hebben
de onderdrukkers van Egypten zich, geduurende meer dan vyfhonderd jaaren,
steeds vernieuwd en voortgeplant door het jaarlyks aankoopen van slaaven uit
hunne oorsprongelyke Gewesten, terwyl hunne kinderen niets bezaten, dan het
geen hunne moeders in staat waren geweest voor hun te bespaaren; waar door zy,
na den dood hunner vaders, door de overige Mammelukken verstooten,
wederkeerden in den gemeenen burgerstaat, en aldaar doorgaans in armoede
kwynden, of zich naar elders begaven, om hun levensonderhoud te zoeken. Waar
door zy, in hunne hoedanigheid als nakomelingen der overheerschers van Egypten,
onbekend waren.
Daarenboven moest de nakomelingschap der Mammelukken noodwendig zeer
gering zyn, om dat de meeste deezer lieden ongehuwd leefden. Om te kunnen
trouwen, moesten zy, volgens hunne zeden, een genoegzaam vermogen bezitten,
om een zogenaamde Harem, met de daar toe benoodigde slaaven, te onderhouden,
waar toe niemand van hun in staat was, of hy moest een goed ampt bezitten. Daar
nu zodanige posten maar weinig in getal waren, ontbrak het den meesten aan de
vereischten tot het huwelyk. Hier komt by, dat de meeste dier geenen, die getrouwd
waren, hunne vrouwen verwaarloosden, en zich liever met hunne slaaven aan
verfoeijelyke wellustigheden schuldig maakten. De gemeene Mammeluk leefde
doorgaans ongehuwd, verknogt aan een' meester, dien hy tot aan deszelfs overlyden
diende, en welken hy naderhand, in zyne schandelyke vermaaken, navolgde.
Naar maate de Mammeluksche vaders weinig werk van hunne kinderen maakten,
zorgden de moeders daar zo veel te meer voor. De moederlyke tederheid hield zich
geheel bezig met deeze ongelukkige wezens, die door hunne vaders, als het ware,
verstooten wierden. Daar nu deeze vrouwen meestal gebooren waren in koude
luchtstreeken, gaven zy aan hunne kinderen eene opvoeding, geschikt voor het
luchtgestel, onder 't welk zy zelve ter wereld gekomen waren, doch geenzins voor
het heete Land van Egypten. Zy voedden, namelyk, hunne kinderen op in digt
geslootene vertrekken, dekten en kleedden dezelve veel te warm, en gaven hun,
behalven haar eigen zog, nog dat van eene voed-
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ster; 't geen dikwyls ten gevolge had, dat deeze slagtoffers eener kwalyk geplaatste
tederheid, in de eerste maanden van hun leven, aan stuiptrekkingen stierven, of
door rotkoortzen wierden weggesleept; terwyl de kinderen der landlieden, die tot
aan den staat der huwbaarheid naakt loopen, die steeds aan de wisselvalligheden
des weders zyn blootgesteld, en die zich met allerley grof voedzel moeten behelpen,
met den grootsten voorspoed opgroeijen, zich sterk vermenigvuldigen, en eene
sterke lichaamsgesteldheid bekomen, welke hun eenigzins tot vergoeding verstrekt
voor de onderdrukking en de dwingelandy, waar mede de Mammelukken hun,
geduurende een zo aanmerkelyk tydvak, hebben overheerscht.

Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 112.)
Naa het vertrek der Schepen van Paasch Eiland, op den 10 van Grasmaand 1786,
kwamen zy aan de Sandwich Eilanden, en op den 21 van Bloeimaand landde een
gedeelte van het Scheepsvolk op het Eiland Mowee. ‘De Leezer,’ schryft de Heer
PêROUSE, ‘moet in dit Werk geen breed verhaal verwagten van een Volk, zo ten
overvloede bekend gemaakt door de Engelsche Reisbeschryvingen: deeze Zee reizigers bragten vier maanden op die Eilanden door, en ons verblyf was slegts
eenige uuren.’
Diensvolgens vinden wy weinig belangryks, tot dat zy, geduurende hunne Reis
o

op 34 Noorder Breedte gekomen, zich omgeeven vonden door nevelen en dampen;
't welk den Scheepsbevelhebber verpligtte, om alle voorzorgen te gebruiken tegen
scorbutike ongesteldheden. - Geduurende den ledigen tyd, welken zy hadden, buiten
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het gezigt van eenig land zeilende, was men bedagt op de volgende werkzaamheid.
By het gereedmaaken tot den Tocht hadt men zeer goed gekeurd het denkbeeld,
dat hard gedroogd Koorn veel beter zou blyven dan Meel of Beschuit, en in gevolge
daar van een grooten voorraad van gedroogd Koorn medegenomen. Zy hadden
ook Molensteenen van vier en twintig duim over 't kruis en vier en een halve duim
dik. Vier man waren 'er noodig om die in beweeging te brengen en aan den gang
te houden. Toen zy 'er meel mede gemaalen hadden, bevondt de Bakker, dat het
Graan alleen gebrooken en niet gemaalen was; en de arbeid van een geheelen
dag, van vier man, elk half uur afgelost, leeverde niet meer dan vyf en twintig Ponden
van dit slegte meel. Naardien het medegenomen dus gedroogde Graan bykans de
helft van hun leevensvoorraad uitmaakte, zouden zy zich in groote verlegenheid
bevonden hebben, waren zy 'er niet uit gered geworden door het vindingryk vernuft
van den Heer DE LANGLE, die, met behulp van een Matroos, die voorheen een
Meelmolenaars knegt geweest was, op het denkbeeld viel, om aan de Molensteenen
de beweeging te geeven, gelyk aan die van een Wind-Koornmolen. Eerst beproefde
hy het met zeilen op den wind gezet: dit slaagde eenigermaate; dan welhaast werd
hy te raade, een draaikruk in stede te neemen: door dit middel verkreeg men Meel,
zo goed als van een gewoonen Koornmolen, en zy waren in staat om elken dag
twee honderd Ponden Koorn te maalen.
Een gansche reeks van Zeemans waarneemingen voorbygaande, komen wy tot
de eerste weezenlyke ontdekking op deeze Reis gedaan, die van een Baay of
Haven, door geen der vroegere Zeevaarderen ontdekt. Dezelve is gelegen dertig
mylen ten Noord - westen van Los Remedios, de uiterste grens der Spaansche
Zeevaarderen, omtrent twee honderd vier en twintig mylen van Nootka, en honderd
van Prins Williams-Straat. Aan deeze Plaats gaf de Heer PêROUSE den naam van
Port de Français. Zy vonden groote moeilykheden by het landen, welke zy eindelyk,
op den veertienden van Hooimaand, te boven kwamen.
PêROUSE verhaalt hunne ontmoeting der Inwoonderen in deezer voege.
Geduurende ons verblyf aan den ingang van de Baay vonden wy ons steeds omringd
door de Canoes der Indiaanen. In verruiling voor ons Yzer,
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booden zy ons Visch, Otterhuiden en die van andere Dieren aan, als mede een en
ander stuk van hunne kleeding. Zy hadden, tot onze groote verwondering, het
voorkomen van op den handel wel afgerigt te weezen, en zogten den koop te sluiten
ten meesten voordeele voor zichzelven; hier in behoefden zy voor de bedreevenste
Koophandelaaren in Europa niet te wyken. Daar was geen onzer Koopwaaren, op
welke zy zo gesteld scheenen als op het Yzer. Zy namen ook eenige koraalen; doch
dit diende veeleer om een koop te sluiten, dan tot eigenlyken handel. Wy haalden
hun ook over om koperen plaaten en ketels te neemen; doch dit slaagde slegts
eenige keeren: Yzer waardeerden zy boven alles. Dit Metaal was egter by hun
geenzins onbekend. Zy hadden ieder een Dolk, daar van gemaakt, aan den hals
hangen. De gedaante van dien Dolk geleek na de Krits der Inwoonderen van
Hindostan, doch verschilde 'er geheel van in het handvatzel of de greep; deeze was
met anders dan eene verlenging van het lemmer, rond gemaakt, en zonder eenige
scherpte. Dit Wapentuig was beslooten in een lederen scheede, en scheen het
dierbaarste van alle hunne bezittingen. - Ziende dat wy deeze Dolken met zeer veel
aandagts bekeeken, gaven zy ons door tekenen te verstaan, dat zy dezelve nimmer
gebruikten dan tegen Dieren des wouds. Eenige Dolken waren van Koper; doch zy
scheenen dezelve niet boven de Yzeren te schatten. Het Koper is algemeen genoeg
onder hun; doch zy bezigen het meest tot halscieraaden, armbanden, en andere
pronkery; ook punten zy 'er hunne pylen mede.
Het was onder ons eene groote vraag, van waar deeze Metaalen kwamen. Het
Koper mogten wy veronderstellen dat oorspronglyk bestondt in dit gedeelte van
America, en de Indiaanen mogten bekwaam weezen om het tot bladen te maaken;
maar oorspronglyk Yzer bestaat, naar alle waarschynlykheid, niet in de natuur, of
althans zo zeldzaam, dat weinig Mineralogisten het ooit gezien hebben. Men kan
het niet aanneemelyk keuren, dat dit Volk de bewerking zou gekend hebben om het
Yzer-oir in den staat van Metaal te hervormen. Daarenboven zagen wy, op den dag
onzer aankomst, gepolyste halsbanden, en eenige kleine stukjes van Geel-koper,
't geen men weet dat eene zamenstelling is van Koper en
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Zink. Gevolglyk leidde alles, wat wy gezien hadden, ons op om te denken, dat de
Metaalen, welke wy zagen, uit Rusland kwamen, of van de Factoryen der
Maatschappy aan Hudsons - Baay, of van de Americaansche Handelaaren, die tot
in het binnenste van America reizen, of zelfs van de Spanjaarden, Doch ik zal hier
naa doen blyken, dat zy allerwaarschynlykst die Metaalen van de Russen kreegen.
Wy hebben het een en ander van dit Yzer medegenomen; het is zo zagt en laat zich
zo gemaklyk snyden als Lood, en misschien is het voor de Mynstofkundigen niet
onmogelyk, het Land en de Mynen aan te wyzen, waar uit het gehaald werd.
De zugt tot Goud is niet sterker heerschende in Europa, dan die tot Yzer in dit
gedeelte van America; 't geen ten bykomenden bewyze strekt van de schaarschheid
deezes Metaals. Elk Eilander bezit 'er wat van, doch, om de waarheid te zeggen,
in kleine hoeveelheid; maar zy zyn 'er zo greetig op gesteld, dat zy niets onbeproefd
laaten om het te verkrygen.
Op den dag onzer aankomste werden wy bezogt door het Opperhoofd des
voornaamsten Dorps. Eer hy aan boord kwam, scheen hy voor de Zon een gebed
uit te storten. Hy hieldt daar op eene lange aanspraak, welke beslooten werd met
eenige zeer aangenaame gezangen, die zeer veel overeenkomst hadden met ons
eenvoudig Kerkgezang. De Indiaanen van zyne Canoe zongen met hem mede,
herhaalende Choorswyze het zelfde Lied. - Naa deeze pligtpleeging kwamen zy
meest allen aan boord, en dansten een uur lang op het geluid van hunne eigen
stemmen, 't geen vry goed in den toon was.
Ik gaf het Opperhoofd verscheide geschenken; dit maakte hem voor ons zo lastig,
dat hy elken dag vyf of zes uuren aan boord doorbragt; en ik was als genoodzaakt
de geschenken herhaalde keeren te hernieuwen, of anders ging hy onvergenoegd
heenen, en mompelde bedreigingen, die egter niet zeer te duchten waren.
Zo ras wy ons op het Eiland gevestigd hadden, kwamen meest alle de Indiaanen
van de Baay derwaards. Het gerugt onzer aankomste hadt zich tot de omliggende
streeken uitgebreid. Wy zagen veele Canoes aanroeijen, belaaden met eene zeer
groote menigte Ottervellen, welke wy van deeze Indiaanen inruilden voor bylen,
messen, en stukken Yzer. Zy gaven, in den beginne, hunne
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Salm voor stukken van oude hoepen; doch zy werden welhaast wyzer, en wy konden
geen Visch van hun bekomen dan voor spykers en ander klein yzerwerk.
Ik geloof dat 'er geen Land gevonden wordt, waar de Zee-otter algemeener is,
dan in dit gedeelte van America; en het zou my niet verwonderen, indien een Factory
of Handelplaats, hier aangelegd, die den handel langs de Zeekust veertig of vyftig
mylen uitbreidde, 's jaarlyks tien duizend van deeze Ottervellen verzamelde.
De Heer ROLLIN, Chirurgyn Major van myn Fregat, vilde, ontleedde, en vulde een
deezer Otters op, de éénige, welke wy konden vangen. Ongelukkig was dezelve
niet meer dan vier of vyf maanden oud, en woog slegts acht en een half pond. - Op
de Astrolabe ving men een Otter, die ongetwyfeld den Indiaanen ontkomen was;
want hy was zwaar gewond. Dezelve scheen den vollen groei bereikt te hebben,
en woog ten minsten zeventig ponden. De Heer DE LANGLE liet dien Otter villen, om
denzelven op te zetten; doch daar de last daar toe gegeeven was op het oogenblik
van ons inzeilen in de Baay, werd hier op geen agt geslaagen, en wy konden den
kop noch de kaak bewaaren.
De Zee-otter is een Dier van beiderlei leeven, beter bekend ter oorzaake van de
fraaiheid der huid, dan uit hoofde van eene naauwkeurige beschryving deezes Diers.
De Indiaanen van Port de Français noemen 't zelve Skecter; de Russen geeven 'er
den naam van Colry-morsky aan, en onderscheiden het Wyfje door den naam van
Maska. Eenige Dierbeschryvers hebben 'er van gesprooken onder de benaaming
van Saricovienne; maar de beschryving van de Saricovienne by den Heere DE
BUFFON beantwoordt in geenerlei opzigt aan dit Dier, 't welk veeleer gelykt naar den
Otter van Canada, dan naar dien van Europa.
Ten dage onzer aankomst op de tweede ankerplaats, vervaardigden wy een
Observatorie, op een Eiland, een snaphaanschoot van het Schip gelegen. Hier
maakten wy beschikking om al den tyd onzes verblyfs ons op te houden: wy stelden
de Tenten voor onze Zeilenmaakers en Smits; desgelyks ons Vaatwerk, om het na
te zien en te herstellen.
Naardemaal alle de Dorpen der Indiaanen op het Vasteland gelegen waren,
vleiden wy ons in een veiligen staat op het Eiland te weezen; doch wy werden
welhaast van
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het tegendeel overtuigd. Reeds hadden wy ondervonden, dat de Indiaanen groote
Dieven waren; doch wy veronderstelden niet, dat zy eene werkzaamheid en
standvastigheid bezaten, in staat om de langwyligste en moeilykste ontwerpen ter
uitvoer te brengen: dan wy leerden hun welhaast beter kennen. Zy bragten elken
avond door in de gunstigste gelegenheid af te wagten om ons te besteelen; doch
wy hielden goede wagt aan boord onzer Schepen, en zelden bedroogen zy onze
waakzaamheid. Ik had daarenboven de Spartaansche Wet ingevoerd; hy, die zich
hadt laaten besteelen, werd gestraft, en, indien wy den Dief niet toejuichten,
vorderden wy het ontvreemde niet weder, om allen geschil te vermyden, 't welk
slegte gevolgen mogt baaren. Ik wil niet ontkennen, dat deeze zagtheid hun
onbeschoft maakte. Ik had nogthans getragt hun te overtuigen van de meerderheid
onzer wapenen. Een met een kogel gelaaden Kanon was in hun byzyn gelost, om
hun te doen zien, dat zy op een afstand konden geraakt worden. Een
snaphaanschoot, met een kogel gelaaden, in tegenwoordigheid eener groote menigte
deezer Indiaanen, doorboorde een verscheide keeren digtgevouwen schild, 't geen
zy ons door verscheide tekenen beduid hadden dat ondoordringbaar was voor pylen
en dolken; daarenboven schooten verscheide onzer Scherpschutters Vogels in de
vlugt.
Ik ben ten vollen verzekerd, dat zy nimmer ten oogmerke hadden om ons met
gevoelens van vrees te vervullen; maar ik houd my uit hun gedrag overtuigd, dat
zy ons geduld voor onuitputbaar hielden. Hun gedrag drong my, om schielyk de
daar aangelegde vastigheid van het Eiland weg te neemen. Zy landden daar in den
nagt, van de zyde van de kust; zy trokken door een zeer digt bosch, 't welk over
dag geheel ondoorganglyk was, en kruipende op hunne buiken als slangen, bykans
zonder een blad te verroeren, wisten zy, in spyt onzer wagten, eenige onzer goederen
weg te neemen; met één woord, zy bezaten de behendigheid om in de Tent te
komen, waar de Heeren DE LAURISTON en DARBAUD, aan welken het Observatorium
was toevertrouwd, sliepen. Zy namen een Snaphaan weg, met zilver vercierd, als
mede de kleederen der beide Officieren, die uit voorzorge dezelve onder hun bulster
gelegd hadden. Zy waren niet ontdekt door een wagt van twaalf Soldaaten, en zy
deeden geen van beide de Officieren wakker worden.
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Deezen laatsten diefstal zouden wy ons luttel hebben aangetrokken; dan zeer speet
ons het gemis van het oorspronglyk Aantekenboek, waar in alle onze Starrekundige
waarneemingen, zints onze komst in Port de Français, opgetekend stonden.
Alle deeze hindernissen beletten geenzins, dat onze boots hout en water innamen.
Alle onze Officiers waren onophoudelyk bezig aan 't hoofd van eenige werkende
partyen, die wy noodzaaklyk aan strand moesten zenden. Hun vertooning en goede
tugt hieldt de Indiaanen in ontzag.
Terwyl wy de spoedigste toebereidzels maakten tot ons vertrek, namen de Heeren
DE MONNERON en BERNIZET de Baay op, in een welgewapende boot. Het was my
niet mogelyk, eenige Officiers hun mede te geeven, dewyl deeze allen elders bezig
waren; doch ik had beslooten, dat de laatstgemelden, vóór het vertrek, alle de
verkenningspunten zouden opneemen en de diepten aanduiden. - Wy stelden toen
vast, vier en twintig uuren te schikken tot de Beerenjagt, van welke Dieren wy het
spoor ontdekt hadden op de bergen, en vervolgens te vertrekken, dewyl het
gevorderd jaargetyde ons niet toeliet langer te vertoeven.
Wy hadden reeds het diepste van de Baay bezogt, welke misschien de
zonderlingste plaats op den aardbodem is. Om 'er eenig denkbeeld van te vormen,
hebbe men zich voor te stellen, een Waterkom op het midden van eene onpeilbaare
diepte, omzoomd met spitse bergen van eene ontzettende hoogte, bedekt met
sneeuw, zonder eenige plant of grasscheut op deeze onmeetlyke verzameling van
rotzen, door de natuur tot eene altoosduurende dorheid verweezen. Ik zag nooit
een windvlaag de oppervlakte van dit water beroeren: het wordt nooit gestoord, dan
door den val van schroomlyk groote Ysstukken, die zich losmaaken van verscheide
Ysbeddingen, en in 't nederstorten een geraas verwekken, 't welk op een zeer verren
afstand in het gebergte wederklinkt. De lugt is te deezer plaatze zeer zagt, en 'er
heerscht eene zo diepe stilte, dat de stem van een mensch op den afstand van een
halve myl kan gehoord worden, gelyk ook het geluid der Vogelen, die de eijeren
leggen in de holten deezer rotzen.
Het was aan het einde van deeze Baay, dat wy hoopten kanaalen te zullen
aantreffen, waar langs wy tot in het
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binnenste van America zouden kunnen doordringen. Wy verbeeldden ons, dat
dezelve zou eindigen in eene groote Rivier, welke tusschen twee gebergten heen
stroomde, en dat deeze Rivier ontsprong uit de groote Meiren ten Noorden van
Canada. - Zodanig was onze veronderstelling, en ziet hier wat daar uit gebooren
werd. Wy vertrokken met de twee groote Booten van de Bousolle en de Astrolabe.
De Heeren DE MONTI, DE MARCHAISVILLE, DE BOUTEZVILLERS, en Vader RECEVEUR,
vergezelden den Heer DE LANGLE; met my vertrokken de Heeren DAGELET, BOUTIN,
SAINT CREAN, DUCHIE en PROVEST. Wy voeren het Westlykst Kanaal in. Voorzigtigheid
raadde ons, niet te digt aan den oever te houden, uit vrees voor het nederstorten
van steenen of ysbrokken. - Eindelyk kwamen wy, naa slegts één en een halve myl
voortgevaaren te hebben, by eene naauwe golf, beslooten door twee verbaazende
ysbeddingen. Wy waren genoodzaakt de stukken ys weg te werken, die het water
bedekten, om in deeze diepte door te dringen. Het water was zo diep, dat ik, op een
halve kabeltouwslengte van den wal, geen grond peilde met een lyn van honderd
en twintig vademen. - De Heeren DE LANGLE, DE MONTI en DAGELET, en eenige andere
Officieren, begeerden de ysbedding te beklimmen. Met onuitspreeklyk veel moeite
kwamen zy op den afstand van omtrent twee mylen. Naa genoodzaakt geweest te
zyn, met groot gevaar, over de spleeten van vervaarlyke diepten te springen, konden
zy niets ontdekken dan eene aaneenschakeling van ysbeddingen en sneeuw, welke
geen einde scheenen te hebben dan den top van den Berg Fair Weather, (Schoon
Weder.)
Geduurende deezen Tocht bleef myn Boot aan den oever. Een stuk Ys, 't welk
van boven neder in 't water stortte, op eenen afstand van meer dan vierhonderd
Toises, veroorzaakte aan den oever eene zo geweldige golving, dat myn Boot
omsloeg en een groot stuk wegs op de ysbedding gesmeeten werd. Dit ongeval
werd schielyk hersteld, en wy keerden allen weder na boord, binnen weinig uuren
onze reis in het binnenste van America volbragt hebbende. Ik had de Heeren
MONNERON en BERNIZET afgevaardigd om den Oostlyken oever op te neemen, die,
even als de andere, uitliep op twee ysbeddingen.
Op den dag naa deezen Tocht verscheen het Opper-
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hoofd aan boord, sterker vergezeld en fraaijer gekleed dan gewoonlyk. Naa eene
menigte van zangen en danssen, deedt hy my den voorslag, om het Eiland, waar
op ons Observatorium geplaatst geweest was, aan ons te verkoopen; buiten twyfel
aan zich zelven en de andere Indiaanen het regt voorbehoudende om ons te
besteelen. Het was iets meer dan twyfelagtig, of dit Opperhoofd eenig Land in
eigendom bezat. Het bestuur deezes Volks is zodanig, dat het Land aan 't geheele
Volk schynt te behooren. Dewyl nogthans een groote menigte Indiaanen getuigen
waren van deezen koop, had ik een ontwyfelbaar regt om te besluiten, dat zy dit
koopbedryf bekragtigden. Ik aanvaardde, overzulks, het gedaane aanbod des
Opperhoofds, teffens overtuigd, dat dit koopverdrag vernietigd kon worden door
veele gerigtshoven, indien het Volk ons het ooit wilde betwisten: want wy hadden
geen bewys altoos, dat het Opperhoofd weezenlyk de eigenaar, en de getuigen
zyne Vertegenwoordigers waren. - Wat hier van zyn moge, ik gaf hem verscheide
ellen rood Laken, Bylen, Messen, Spykers, enz. Ik deelde ook geschenken uit aan
zyn geheele gevolg.
De koop in deezer voege geslooten zynde, vaardigde ik lieden af, om van het
Eiland, met de gewoone plegtigheden, bezit te neemen. Ik beval hun, een glazen
vles aan den voet van een rots te begraaven, eene beschryving behelzende van
deeze Bezitneeming, en lag daar by neder een der Medailles, in Frankryk vóór ons
vertrek geslaagen.
Het voornaame werk, egter, 't welk ons bewoogen hadt om ons hier op te houden,
was voleindigd: ons Geschut was in orde gebragt, onze last wel geschikt, en wy
hadden zo veel houts en waters ingenomen als by ons vertrek van Chili. Geene
haven op geheel het wereldrond kan meer goederen opleeveren om dit werk met
spoed te verrigten, 't geen in andere oorden dikwyls zo zeer bezwaarlyk toegaat.
Watervallen, gelyk ik reeds vermeld heb, van de toppen der Bergen nederstortende,
stortten het heerlykst water in de vaten zo als zy in de booten lagen: aangespoeld
hout ligt, in grooten overvloed, langs het strand van een effe zee. De Landopneeming
door de Heeren DE MONNERON en BERNIZET was afgedaan, zo wel als de afmeeting
van een grondvlakte door den Heer BLONDELA; 't welk de Heeren DE LANGLE, DAGELET
en veele andere Officiers in staat gesteld
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hadt om de hoogte der Bergen, naar de regelen der Driehoekmeeting, te bepaalen.
Alleen hadden wy reden om ons te beklaagen wegens het gemis van het
Aantekening-Boek der gedaane waarneemingen door den Heer DAGELET; dan dit
gemis werd grootendeels vergoed, door verscheide aantekeningen, welke wy
wedervonden. Met één woord, wy rekenden ons onder de gelukkigste Zeelieden,
dewyl wy tot op zo groot eenen afstand van Europa gekomen waren, zonder iemand
aan boord ziek te hebben, of één eenig man van het Scheepsvolk der beide Schepen
met scorbut aangetast.
('t Vervolg hier naa.)

Aanmerkelyke byzonderheden, betreffende het Noord
Americaansch gemeenebest. Getrokken uit eene derwaards
gedaane Reize, geduurende de Jaaren 1795, 1796 en 1797, door
La Rochefoucault-Liancourt.
(Vervolg en Slot van bl. 118.)
Uit Zuid-Carolina begaf zich onze Reiziger na Virginie, en kwam te Norfolk, eene
Stad, die, in 't begin van den Americaanschen Oorlog, tot den grond toe wierd
afgebrand, op order van den Gouverneur des Konings. De Engelschen, die de Stad
hebben herbouwd, en die dezelve bewoonen, zich schaamende over eene zo
verregaande woestheid, geeven thans voor, dat de Gouverneur alleen het in brand
steeken der Magazynen op de Kaay had bevoolen, om de Stad te beter te kunnen
verdeedigen; doch dat de Americaanen zelven, op order van hun bestuur, de Stad
hadden doen in brand steeken. De meeste Volkplantelingen van St. Domingo, die
van daar, na het vernielen van Kaap François, de vlucht namen, kwamen te Norfolk
aan, en vestigden 'er zich, daar toe bewoogen door de warmte van 't Climaat; door
de slaverny der Negers, die hun toeliet, de Zwarten, die zy hadden medegenomen,
even als tot hunnent, te gebruiken; en door de vriendelykheid, met welke zy
ontvangen wierden. In dit Gewest is de
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Stad Yorck, vermaard door het eindigen van den Oorlog met Engeland in haare
nabuurschap, die de Vryheid van het Americaansch Gemeenebest ten gevolge
heeft gehad. Niet verre van daar, te Richemont, heeft men, onder den naam van
het Capitool, een Gebouw opgericht, 't welk het grootste en aanzienlykste is van
geheel Noord-America. Men komt, in dit Huis treedende, in eene groote voorzaal,
in welker midden het Standbeeld van GEORGE WASHINGTON, door Houdon vervaardigd,
geplaatst is. Te Richemont, zo wel als elders in America, vindt men twee aanmerkelyk
verschillende staatkundige partyen. De eene, die niet voldaan is over het
tegenwoordig bestuur, zou gaarne eene meerdere bepaaling zien van de magt van
't Uitvoerend Bewind. Gaarne zou deeze party de Fransche Regeeringsform zien
ingevoerd, [te weeten, zo als die was, vóór de Omwenteling, door Buonaparte
bewerkt] en vleit zich, dat, zo dezelve staande blyft, ['t geen niet gebeurd is] zulks
eene gelykzoortige verandering in de Noord-Americaansche Staatsregeling zal ten
gevolge hebben. De Engelschgezinde party, daarentegen, hoopt, dat de
instandhouding der Engelsche Constitutie eindelyk die der Franschen ten onder zal
brengen, en by hun de Koninglyke Regeering herstellen; 't welk, zo zy meenen, zeer
geschikt zou zyn tot het bevorderen hunner zucht, om aan het Americaansch
Uitvoerend Bewind eene grootere magt te doen opdraagen. Zelfs meent men, dat
deeze party gaarne eene erffelyke Koninglyke Regeering in hun Land zou zien
ingevoerd. Behalven deeze partyen, die met een bepaald oogmerk werken, vindt
men 'er veele gemaatigde en ook veele heethoofdige aanhangers van Engeland,
of van Frankryk, alleen uit drift of eigenbelang, zonder eenige verdere staatkundige
vooruitzichten.
De Virginiaanen zyn zeer verzot op het spel; zy verliezen met de Dobbelsteenen,
de Kaart, het Billard, en met alle andere mogelyke hazardspelen, aanzienlyke
zommen. Eene Staatswet van 1792 heeft wel deeze buitenspoorigheden verbooden,
zo wel als de Weddingschappen by gelegenheid van Harddraveryen, Haanegevegten,
enz. Doch deeze Wet, hoe gestreng dezelve ook zyn moge, wordt opentlyk
verbrooken, uitgezonderd dat gedeelte derzelve, 't welk het betaalen van schulden,
door grof speelen gemaakt, verbiedt, en zodanige verpligtin-
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gen voor niet verbindende verklaart. - De Wet, tegen de vrye inenting der
Kinderziekte, wordt beter onderhouden. Deeze Wet verbiedt aan een ieder, zich
zelven of de zynen te doen inenten, zonder toelaating van de Rechters van het
Graafschap, van welken de zaak nog niet eens geheel afhangt: want zo zy het
verzoek al goedkeuren, moet nog de toestemming van alle inwooners, twee mylen
in het ronde, verkreegen worden; kunnende de weigering van één persoon de
uitvoering beletten. Zo ras iemand door de natuurlyke Kinderziekte wordt aangetast,
moet hy zich na een alleen staand huis in een bosch begeeven, alwaar hy de hulp
van een Geneesheer bekomt. Verspreidt zich, intusschen, de besmetting verder,
dan wordt de gemeenschap van zodanig eene Stad of District, met de nabuurige,
ten naauwsten afgeslooten, en de inenting wordt in de besmette plaats vry gesteld.
In Virginie is de landsdouw, over het algemeen, zeer vruchtbaar, en geschikt tot
allerleyen akkerbouw en veeteelt. Het Climaat is wel wat heet; doch de hitte hindert
de inwooners weinig, en bevordert den groei van allerhande voortbrengzels. Schoone
Rivieren, die in den Oceaan uitloopen, en die aan de bewooners van Virginie
gelegenheid geeven, om de voortbrengzels hunner afgelegenste gronden, met
voordeel, door de geheele waereld te verzenden, brengen niet weinig toe tot den
bloei van dit Gewest. De laage landen zyn, het is waar, niet zeer gezond; doch in
geenen deele zo erg, als in Carolina of Georgie.
Uit deeze uitgebreide Provincie kwam onze Reiziger in Maryland, langs de Rivier
Potowmack. Baltimore, de Hoofdstad van dit Gewest, is, naa Philadelphia en
New-Yorck, de voornaamste Koopstad van Noord - America. Daar deeze Stad, door
haare ligging, eene nadere gemeenschap heeft met de Rivieren, die zich in de Ohio
ontlasten, dan Philadelphia, is zy in staat, om het gemakkelykst van allen het
Westelyk gedeelte van den Noord-Americaanschen Staat van alle Europeesche en
andere uitheemsche waaren te voorzien, en de voortbrengzels des Lands daar
tegen weder te verruilen. Geen wonder, derhalven, dat deeze Stad eene der fraaiste
en best gebouwde is van geheel Noord-America, en dat dezelve dagelyks in aanzien
en bevolking toeneemt.
New-Yorck is, door haare ligging, eene der grootste
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en bloeijendste Steden van Noord-America. Door middel der Noord- en Oost-rivier,
en der Rivieren, die zich met dezelve vereenigen, omvat de Koophandel deezer
Stad, als 't ware, den geheelen Americaanschen Staat, en breidt zich zelfs uit tot in
Canada, door het Meir Champlain. In 1797 wierd de bevolking deezer Stad begroot
op vyftigduizend zielen, waar onder negenduizend Negers waren begreepen, die
meestal in een' staat van slaverny leeven. Want hoe billyk ook de menschlievende
redeneeringen tegen de Slaverny weezen mogen, het zal altoos zeer bezwaarlyk
vallen, om dezelve af te schaffen in een Land, alwaar de handen in geenen deele
evenredig zyn aan de uitgebreidheid van een voordeeligen landbouw: vooral daar
hier nog dagelyks nieuwe ontginningen plaats hebben, en het Climaat ten platten
lande, op veele plaatzen, oneindig nadeeliger is voor de Blanken, dan voor de
Zwarten, die, van hunne vroege jeugd aan de brandende hette van Africa gewoon,
niet ziek worden door de uitwaassemingen der Americaansche moerassen. De
schadeloosstellingen, die voorgesteld worden, als geschikt tot het vernietigen der
Slavernye, eischen niet alleen zommen, die niet te betaalen zyn, maar zouden
daarenboven, in eens, alle vermeerdering van den landbouw, en alle werkzaamheid
van den koophandel, vernietigen. - Alles is te New-Yorck duurder dan te Philadelphia.
De zeden zyn 'er dezelfde, als in de andere groote Steden. De herbergzaamheid
alleen is 'er grooter dan te Philadelphia, hoewel kleiner dan te Boston. De
denkbeelden des Volks zyn minder gunstig voor Engeland, dan plaats had, vóór
het sluiten van het laatste Commercie-Tractaat. De verschillende denkwyze, ten
opzichte van deeze overeenkomst, is in America zeer in het oog loopende, en heeft
twee verschillende partyen doen ontstaan. Met dit alles brengt deeze twist geen
nadeel toe aan de achting, die men anderzins alomme aan WASHINGTON betoont,
wiens patriottische bedoelingen niet in verdenking kunnen komen van zich door
eenigen vreemden invloed te hebben laaten bestieren.
De algemeenste Ziekten in Noord-America zyn Borstontsteekingen, Teeringen,
Galziekten en Rotkoortzen. De zogenoemde Geele Ziekte is, om zo te spreeken,
plaatzelyk, en wordt alleen van tyd tot tyd bespeurd in de Zeesteden, tot welke zy
waarschynelyk uit de Antilles wordt
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overgebragt; maar binnenslands verspreidt zy zich niet. De Franschen zyn 'er steeds
minder aan onderhevig geweest dan de inboorlingen; 't welk mogelyk moet
toegeschreeven worden aan de spaarzaamheid, met welke de eerstgenoemden
gebruik maaken van geestryke dranken. In America wordt men eerder oud dan in
Europa, 't geen vooral geldt ten opzichte der Schoone Kunne. Het viervoetig gedierte
is hier kleiner en minder moedig, dan in de oude Waereld. Men vindt hier, naamelyk,
zo wel Beeren, Wolven, Tygers, enz. als elders; doch deeze verscheurende Dieren
zyn hier van een kleiner maakzel en minder wreed. - Het character van de bewooners
der verschillende Provincien loopt natuurlyk, door het verschil van het Climaat,
merkelyk uit elkander; doch, over het algemeen, bezitten zy allen een zeer
onderneemenden geest, heldenmoed, hebzucht, en eene groote verbeelding van
zich zelven. De dronkenschap is een der algemeenste fouten van de laagere klasse;
't welk veelal voortkomt uit de algemeene voorkeuze, die men hier aan sterke dranken
geeft, boven bier, cyder of wyn. Voor het overige worden 'er zekerlyk in America
minder zwaare misdaaden bedreeven, dan, by eene even sterke bevolking, in
Europa; 't geen voornaamelyk moet worden toegeschreeven aan het gemak, waar
mede hier een ieder aan de kost komt. Zelfs in de Bosschen vindt men geen volk
in hutten woonen, of het heeft nog vermogen genoeg, om ten minsten tweemaal ter
week vleesch te eeten, en de benoodigde thee, coffy, chocolaad, enz. te bekomen.
De Handwerkslieden hebben het hier dus ook veel ruimer, dan in Europa. Ja veele
meesters-Kleermaakers en Paruikemaakers in de Americaansche Steden houden
eene overvloediger tafel, dan het gros der welgestelde lieden in Engeland en
Frankryk.
Schoon de Wet in America geenerlei onderscheid van rang in geboorte, enz.
toelaat, schenken toch de eerampten een hooger aanzien, dan met de
oorsprongelyke gelykheid bestaanbaar is. Groot is by allen de zucht tot Vryheid, 't
welk onder anderen ook ten gevolge heeft, dat de gebooren Americaansche jonge
lieden, van het mannelyk geslagt, een grooten afkeer hebben van de huisselyke
dienstbaarheid. In het geheel Gemeenebest vindt men mogelyk geen twintig
dienstknegten, die geboorene Americaanen zyn. Duitschers, Ierlanders, Negers en
Mulatten zyn
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de lieden, die zich hier toe laaten gebruiken. Intusschen heeft dit vooroordeel geen
plaats by de Schoone Kunne: men ziet, in tegendeel, veele dochters van goeden
huize, in haare jeugd, by aanzienlyker lieden dienen, om zich te beter bekwaam te
maaken tot de huishouding.
De Americaansche zeden zyn, over't algemeen, die der Engelsche Natie, zo door
den invloed, dien het oud Staatsbestuur op het geheele Volk gehad heeft, als door
de menigvuldige betrekkingen, die nog heden tusschen die beide Volken bestaan.
De klederdragt, de huismeubelen, de bouworde der wooningen, de voorwerpen der
weelde, het langduurig drinken na den maaltyd, en de verwydering der vrouwen
van 't gezelschap, zouden iemand doen gelooven, dat hy te Londen was, of in eene
der nabuurige Provincien aan die Hoofdstad. De weelde is hier steeds in een zeer
toeneemenden staat, om dat zy het bewys oplevert van dien rykdom, welke hier
byna alleen de verschillende rangen der perzoonen bepaalt. Men vindt hier lieden,
die in uitersten doen, groot genoeg om de eenvoudige zeden des Lands te kwetzen.
Men spot hier wel mede, doch teffens ontbreekt het niet aan navolgers.
Men trouwt in America zeer jong, vooral ten platten lande. Daar de jonge lieden
zich reeds vroeg op eene onafhangelyke wyze zoeken te vestigen, hebben zy eene
vrouw noodig, om hunne huishouding te bezorgen. Deeze omstandigheid brengt
veel toe tot de steeds aanwinnende bevolking, en tot de bewaaring der zuiverheid
van zeden. In de Steden maakt men minder haast met het huwelyk, om dat de
vermeerdering der weelde de kosten der huishouding aanmerkelyk heeft doen
toeneemen. De jonge Stedelingen denken zelden om trouwen, dan na dat zy de
dringende begeerte naar rykdom hebben voldaan, of ten minsten op den weg zyn
om geld te winnen. Alles, wat men hier onderneemt, heeft alleen tot dryfveer het
dringend eigenbelang. Een Europeaan, die zich in eene der Americaansche
Noordelyke Koopsteden zou willen nederzetten, met oogmerk, om hier de banden
van maatschappyelyke betrekkingen weder te vinden, die hy elders verlaaten heeft,
zou zich niet weinig bedroogen vinden. Het zou hem zelfs moeijelyk vallen, om 'er
een waaren en vertrouwden vriend te vinden. De drukte hunner bezigheden
beheerscht de meeste Noord-
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Americaansche Stedelingen zodanig, dat zy geen tyd hebben, om van de vermaaken
der zamenleving gebruik te maaken, en aan de zagte aandoeningen van gevoeliger
zielen hulde te doen.

Iets over de geleerdheid van vrouwen.
De meest bekoorende schoonheid eener Vrouwe heeft haaren grondslag in de
bevalligheden van het hart. Kieschheid, zagtaartigh id, gevoel en aandoenlykheid,
uit de oogen schynende, zullen de onregelmaatigheid der gelaatstrekken vergoeden,
en eerder, in een aandoenlyk hart liefde verwekken, dan het schoonst gevormde
gelaat en de fraaiste kleur zonder uitdrukking.
Van deeze beminnelyke hoedanigheden moet, inderdaad, de Natuur den grond
gelegd hebben; doch geene middelen zyn 'er, door welke dezelve zoo kragtdaadig
ontwikkeld en gekweekt worden, als door de aankweeking van den smaak voor
Letterkunde en Geleerdheid. In de gemeenschap met de waereld zien en gevoelen
wy de onaangenaame driften, die ten gevolge hebben, dat zy het gelaat misvormen,
en de oogen een nydigen, trotschen, versmaandenden of loozen opslag doen
aanneemen; boven 't welk met het denkbeeld van bekoorlykheid niets
onbestaanbaarer is. Oogen, die, ongelukkiglyk, eenige van deeze vertooningen
hebben aangenomen, van welke schoonheden zy ook omringd worden, bezitten
eene wegstootende kragt, en werken even als de Basilisk. Intusschen, hoe boos
ook de waereld is, de Boeken zyn, voor 't meerendeel, nog deugdzaam. Zy boezemen
edelmoedige en zagte gevoelens in. Eene Vrouw, die oordeelkundig met dezelve
verkeert, zal daar van de zoede uitwerking op de verfraaijing van haar lichaam
ondervinden, naar gelange haar geest met kennis verrykt, en haar hart uitgebreid,
verhevener en gezuiverd wordt By de Vrouwen moet dit tot een scherpen prikkel
tot oeffening verstrekken; en zy mogen zich verzekerd houden, dat lichaamlyke en
verstandlyke schoonheid, hoewel dezelve, vaneen gescheiden zynde, geene
volstrekte heerschappy bezitten, te zamen vereenigd inderdaad onwederstaanbaar
zyn.
Met dit alles, de Letteroeffening heeft niet altyd bekoorende hoedanigheden ten
gevolge; en dit is niet te verwonderen, wanneer dezelve zonder oordeel wordt
aangelegd. Voor alle dingen is de raad van goede vrienden noodig, omtrent de soort
van boeken, nevens den tyd, de wyze en de hoeveelheid der oeffeninge.
Oppervlakkig en kwaalyk bestuurd leezen is bere-
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kend om de haatlykste trotsheid voort te brengen, en een belachelyk gedrag te
veroorzaaken.
SEMPRONIA heeft, geduurende de tien jongstverloopene jaaren, alle Maandwerken
geleezen, en nu en dan de eere verworven van in 't een of ander haarer meest
geliefde Mengelwerken een klein stukje te leveren. Deeze onderscheiding, zo als
zy denkt, heeft haar, in haare eigen verbeelding, grootlyks doen klimmen. Zy
beschouwt het als genoegzaam, om zich boven de gewoone welvoeglykheden van
uitwendig voorkomen te verheffen. Zy praat niet een verbluffend zelfvertrouwen, 't
welk, indien men het haar niet vergaf, omdat zy bekend fraai vernuft is, ondraaglyke
lompheid zyn zoude. Haare ingenomenheid met de Zanggodinnen heeft de
Bevalligheden van allen aandeel haarer opmerkinge uitgesloten. Indien gy haar in
den morgenstond opwagt, zult gy haar vinden met neergekapte schoenen, geklitst
hair, een morzige tronie, en de vingers met inkt beklad. Indien gy haar vraagt, wat
zy onder handen hebbe, zal zy u zeggen, dat zy aan eene Pindarische Ode op de
Lente werkt, die nog dien zelfden dag moet verzonden worden, dewyl men anderzins
dezelve in deeze Maand niet zou kunnen plaatzen. Hierom verzoekt zy verschooning,
thans geen gezelschap te kunnen opwagten. Haar bezoeker heeft reden om zich
over dit antwoord te verblyden: want, gelyk SWIFT, hoewel niet zeer kiesch, van CELIA
zegt, haar gezigt werkt als een braakmiddel, en haare reuk als vergif.
Toevallig heeft CORINNA eenige schriften onzer hedendaagsche Twyfelaaren in
handen gekreegen. Zy verstondt ze wel niet volkomen, doch zy begreep 'er genoeg
van om verzekerd te zyn, dat de Twyfelaary ondersteld wierdt een bewys te zyn
van een verheven verstand, van bevryd te zyn van die bekrompen vooroordeelen,
welke de dagelyksche verstanden aan den band leggen. Hierom kan zy over geene
huislyke zaaken spreeken; maar wanneer zy met verlichte lieden in gezelschap is,
weidt zy breedvoerig uit over het geluk van eene wysgeerige denkwyze te bezitten,
en beklaagt die arme bekrompene zielen, die ter kerke gaan, en alle haare pligten,
zo als zy die noemen, met werktuiglyke regelmaatigheid waarneemen, even gelyk
haare Oud - Overgrootmoeders gedaan hebben. VOLTAIRE, ROUSSEAU, BOLINGBROKE
en HUME zyn haare Godspraaken. Zy wordt gevreesd van haare eigen sexe, en zy
zelve is op derzelver gezelschap niet zeer gesteld. Maar de mannen beschouwt zy
als aangenaamer, beter voor de verkeering geschikt, en minder door vooroordeelen
gekluisterd. Zy verbeeldt zich, dat men van haar byzonder veel werks maakt; en
inderdaad zyn 'er eenige spotters, die na haare gesprekken luisteren, met oogmerk
om stoffe tot lachen te verzamelen. Alle bevoegde regters veroordeelen en veragten
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haar, omdat zy zich aan oeffeningen overgeeft, die eene natuurlyke strekking hebben
om het verstand te verduisteren en het hart te bederven, en die byzonderlyk haatlyk
zyn in haar, die geschapen wierden ter vermeerderinge van de geneugten des
leevens, en niet om dezelve te verdryven, door de verspreiding van de sombere
begrippen der twyfelaarye.
FULVIA hadt het ongeluk, naast eene openbaare Leesbibliotheek te woonen. Zo
dikmaals haar een luim van lusteloosheid beving, zondt zy haare dienstmaagd om
eenen voorraad Romans, om 't even door wie zy geschreeven waren, of wat zy
behelsden, indien ze slechts sentimenteel waren. Door langduurig leezen van dit
slag van boeken, hadt zy smaak gekreegen in anekdoten, byzondere voorvallen,
en al wat op de uitwerkzels der liefde sloeg, welke, zo als zy begon te denken, de
hoofdzaak van 't menschelyk leeven was. Zoo dikmaals was haar hart gesmolten,
en gegriefd, en geslagen, en gewond, dat het ten langen laatste dermaate wierdt
vertederd, dat zy voor elken manspersoon de zagtste aandoeningen gevoelde,
zonder veel onderscheids te maaken. Slechts weinige oogenblikken kon zy onder
vier oogen met eenen bekende uit het mannelyk geslagt doorbrengen, zonder
gevoelens van tederheid jegens hem te ontwaaren. Dikmaals twyfelde zy, of zy,
over 't geheel genomen, zich moest verblyden of beklaagen, dat zy met zulk eene
uiterste aandoenlykheid begaafd was. Hoe 't zy, haar arm hart was zoo vol van
liefde, dat elk, die haar naderde, ongevraagd daar aan eenig deel kon verwerven.
Haare stem was zwak en beevende; onbezefbaar elegant waren haare manieren.
Naauwlyks was zy berekend voor deeze benedenwaereld. Altyd was zy rampzalig,
uitgezonderd dan, wanneer zy haare aandoeningen in brieven aan een of anderen
geliefden EUDOXUS uitstortte. Zy was, om kort te gaan, te teder, te aandoenlyk, te
zuiver, te verheeven, om in deeze waereld te leeven; en dit zeide elk een, tot dat
zy, in een ongelukkig uur, met een Soldaat opduwde, die in de stad, alwaar zy
woonde, in bezetting lag; zedert heeft men niets meer van haar vernomen.
LESBIA maakte, terwyl zy nog zeer jong was, eenige rymen, die, haare jaaren in
aanmerking zynde genomen, door haare vrienden wierden toegejuicht. Zwellende
van glorie, beschouwde zy zich zelve als eene tweede SAPPHO, en heeft zedert zich
aan de Zanggodinnen toegewyd. Haare lektuur bepaalt zich voornaamlyk tot
raadzels, naamgedichten en liedtjes; en deeze modellen volgende, helpt zy jaarlyks
dit slag van rymelaary vermenigvuldigen. In den kring haarer bekenden wordt zy
zeer bewonderd; zo dikmaals onder dezelven een huwelyk voorvalt, verzuimt zy
niet om een hu-
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welyksgedicht te maaken; even als de winkeliers heeft zy laaden met lierdichten,
treurdichten en puntdichten, naar allerlei omstandigheden berekend. Eens heeft zy
een huwelyks - aanzoek gehad. Haaren minnaar bepaalde zy zekeren dag, om
nader met hem te spreeken. Midlerwyl schreef zy eene alleenspraak in rymlooze
versen, wederzydsche genegenheid aankondigende. Op den bestemden dag
verscheen de minnaar, doch haar het gedicht met het vuur eens Tooneelspeelers
in het Vyfde Bedryf hoorende opzeggen, besloot hy, dat zyne beminde een gek
vrouwspersoon was, en staakte zyne bezoeken.
Van alle andere onderwerpen schynt de Staatkunde voor het Vrouwelyk karakter
't minst berekend. Vrouwen zyn van de Wetgeevende Magt geheel uitgesloten, en
't is bekend, dat Staatszaaken zelden met bedaardheid, zo wel in geschrift als by
monde, behandeld worden. Intusschen zyn Vrouwelyke Politieken geenzins
ongemeen. Eene van dezelve is CORNELIA; zy vergenoegt zich niet met haare
gedagten, by alle gelegenheden, daaromtrent te opperen, maar vat ook, nu en dan,
de pen op, en kittelt zich met het denkbeeld, dat haare ontwerpen, ook in de hooge
Vergaderingen, byval ontmoeten. Over dagelyksche onderwerpen spreekt zy bedaard
en verstandig; maar wanneer de Mannen over Staatkundige onderwerpen spreeken,
heeft zy groote moeite om zich aan den regel der welvoeglykheid te onderwerpen,
medebrengende dat zy na de Vrouwen luistere. Haare kleur gaat haar af en laan,
tot dat zy ten langen laatste zich niet meer kan bedwingen, en losberst in eenen
vloed van welspreekendheid, die in de vermaardste schoolen van Redeneerkunde
naauwlyks haare weergaê vindt.
Alle deeze, en zoo veele andere voorbeelden, welke eene naauwkeurige
opmerking van 't geen 'er in de waereld omgaat aan de hand geeft, schynen een
oorspronklyken voorraad van gezond verstand en zucht tot boekoeffening aan te
kondigen, die, onder een voegzaam bestuur, den weg tot groote vorderingen zouden
gebaand hebben. Doch rondzwervend vlytbetoon en onbestuurde nayver, tot
volharding op een verkeerden weg aangeprikkeld door de partydige loftuitingen van
vrienden en bloedverwanten, hebben zelf de beminnelyksten onder de schoone
sexe in den poel van onverdraaglyke trotsheid gedompeld, en haar zich doen
onderscheiden, zonder eenige eere te behaalen.
Zich gemaakt aan te stellen op eenigerlei wyze, is ten allen tyde, op alle plaatzen
en in alle trappen, onwelvoeglyk. Maar gemaaktheid in de zaak van Geleerdheid,
in eene Vrouw van kleine verdienste, berokkent haar de veragting en den haat van
beide sexen. Die onder beide sexen meest hebben uitgemunt, waren altyd bedaard
en bescheiden, matigden zich
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't minst aan, en mengden zich in de gesprekken met anderen, zonder een gevoel
van meerderheid ten toon te spreiden. Meermaalen heeft men opgemerkt, dat een
helder verstand en waare geleerdheid eene beminnelyke nederigheid ten toon
spreiden, die den eigenaar noodzaakt, wantrouwen omtrent zyn eigen karakter te
voeden, te midden der vereenigde loftuitingen hem toegezwaaid. Laat haar, die het
kostbaar juweel van geleerdheid bezit, zorge draagen om het eenvoudig te zetten,
en deszelfs luister zal te meer in 't oog vallen.
By de lichaamlyke optooijing wordt gemeenlyk genoegzaame voorzorge gebruikt,
dat niets wanvoegelyks daar by plaats vinde. Agt geeft men op jaaren, rang, en elke
andere omstandigheid, welke de scheidlyn van welvoeglykheid kan aanwyzen. Maar
by de tooijing der ziele pleegt men zelden iet anders dan de inspraak der neiginge
te volgen. Nogthans heeft 'er gewisselyk eene soort van sexaartig onderscheid
tusschen de zielen der sexen plaats, 't welk eene onderscheidene soort van
verstandlyke volmaaking gedoogt en vordert. De huishoudkunde, zegt men
gemeenlyk, is de byzondere post der Vrouwen; nogthans zyn zy, als redelyke
weezens, ten aanzien van haar verstand voor de hoogstmoge lyke aankweeking
vatbaar. Ook behoorden haare vorderingen haar aan geene veragting bloot te stellen,
't en zy dezelve met indringende verwaandheid zyn bezoedeld.

Mirsa.
Eene Persiaansche Vertelling.
ABBAS CARRASCAN, Opperbeheerscher van Persie, van wien de Koningen der Aarde
hun roem en magt ontleenen, droeg aan MIRSA het Landbestuur van het Gewest
Tauris op. Nooit wist omkooping by deezen Landvoogd de schaal aan de zyde des
onregts te doen overslaan: zyne geheele Regeering maakte een dier gelukkige
tydperken uit, waar in men de Onschuld beschermd, de Weetenschap vereerd, en
de Vlyt beloond zag. MIRSA werd, door een edel gedrag, het voorwerp van
verwondering in elks oog, en het onderwerp van lofspraake in elks mond. Dan het
viel gereed te ontdekken, dat, te midden van het geluk, 't welk hy rondsom zich heen
verspreidde, zyn eigen geluk niet vermeerderde.
MIRSA werd diepdenkend en zwaarmoedig; de tyd, die hem van de bezorging der
Bestuurszaaken overschoot, bragt hy in eenzaamheid door. Bevondt hy zich in zyn
Paleis, hy zat neder op een sopha; wandelde hy, zyne treden wa-
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ren langzaam, en hy hieldt de oogen op den grond geslaagen. Niet langer in staat,
om zich, anders dan met de grootste moeite, tot zyne Staatsbezigheden te schikken,
werd hy te raade, om den last des Landbestuurs, hem ondraaglyk geworden, neder
te leggen.
De afgematte Landvoogd kreeg verlof om voor den Throon zyns Souverains te
verschynen. Op diens vraage, wat hy te verzoeken hadt? gaf MIRSA ten antwoord:
- ‘Het behaage den Beheerscher der Aarde, vergiffenis te schenken aan zynen
Dienaar, dien hy met zyne gunstbetooningen bejegende, daar MIRSA het durft
bestaan, aan de voeten van den grooten ABBAS neder te leggen den post, hem
geschonken! - Gy, ô ABBAS! hebt aan my toevertrouwd het bestuur van een Gewest,
vrugtbaar als de Hoven van Damascus, en dat van eene Stad, welke in roem boven
alle de Steden der Wereld uitsteekt, die Stad alleen uitgezonderd, welke den glans
van uwen luister te rug kaatst. - Maar het langste leeven rekt naauwlyks lang genoeg
tot eene voorbereiding tot den dood. Elke andere bezigheid is ydel, en zo
nietsbeduidend als de arbeid eens Miers in het voetpad eens wandelaars, die dit
Diertje vertrapt; alle voordeelen, welke deeze Wereld schenkt, zyn wankel en onvast,
als de kleuren van den regenboog, welke zich op 't eene oogenblik allerschitterendst
vertoonen, en in 't volgende geheel niet gezien worden. - Staa my, derhalven, toe,
my voor te bereiden tot de eeuwigheid; vergun aan myne ziel de vryheid om zich
geheel aan bespregeling over te geeven - vergun my, dat ik, door het behulp van
eenzaamheid en stilte, my gemeenzaam maake met de verborgenheden van den
Godsdienst - veroorlof my, de wereld te mogen vergeeten, en door dezelve vergeeten
te leeven, tot de tyd daar is, waar op de Eeuwigheid zich voor my zal ontsluiten, en
ik my gesteld vinde voor den regterstoel des Allerhoogsten!’
MIRSA, deeze woorden gesprooken hebbende, wierp zich ter aarde, en zweeg. De groote ABBAS beval, dat de Geschiedenis de gedagtenis zou bewaaren van de
ontzetting, welke hem beving by het hooren deezer aanspraake, terwyl hy op den
Throon zat, - die Throon, aan welks voet alle de Volken der Aarde hem hulde
beweezen. Hy wierp een rondgaand oog op de Ryksgrooten, die hem omringden;
maar elks gelaat was verbleekt, elks oog op den grond geslaagen. Naa een lang
stilzwygen, brak de Koning 't zelve in deezer voege af:
‘MIRSA! gy hebt my teffens met schrik en met onzekerheid vervuld. Myne
verslaagenheid is gelyk die van eenen Man, die zich onverwagt op den kant van
eene steilte gebragt
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ziet, derwaards heengevoerd door eéne onwederstaanbaare aandrift. Tot nog ben
ik buiten staat om te bepaalen, of myn gevaar ingebeeld, dan weezenlyk is. Niet
aan u gelyk ben ik, maar een kruipende worm op den aardbodem. Myn Leeven is
enkel als een oogenblik; en de Eeuwigheid staat voor de deur - de Eeuwigheid, met
welke dagen, jaaren, en eeuwen vergeleeken, niets zyn. Ik kan, derhalven, my niet
te zeer daar toe voorbereiden. Maar door wien zullen de Geloovigen bestuurd
worden? Zal dit geschieden door de zodanigen, die geen Toekomend Oordeel
verwagten of vreezen? door hun, wier geheel dierlyk leeven duidelyk aantoont, dat
zy nimmer om hun naderend Sterfuur denken? - Is de menigte in deeze groote Stad,
die zich in gestadige aardsche woeling bevindt, in een staat van verdoemenisse?
en is de kluis van een Dervis de éénige deur ten Hemel? Alle menschen kunnen
niet als Dervissen leeven; voor allen kan zulk een leeven geen pligt zyn. - Gaa na
het huis, 't welk ik voor u ter betrekkinge, staande den tyd uws verblyfs alhier,
bestemd heb. Ik zal de beweegredenen uws verzoeks overweegen. En mogt Hy,
die de oogen der menschen verlicht, my een wys besluit inboezemen!’
MIRSA gehoorzaamde. Op den derden dag geene boodschap ontvangen hebbende,
verzogt hy anderwert gehoor. Het werd hem vergund. Hy verscheen in de Vorstlyke
tegenwoordigheid met een gelaat, waar op opgeruimdheid en voldoening met de
kennelykste trekken te leezen stonden. Hy haalde een Brief uit zynen boezem, dien
hy, naa denzelven gekuscht te hebben, den Koning, met deeze woorden, overreikte:
- ‘Uit deezen Brief, ô Vorst! my door COSRON, den Iman, die zich thans in uwe
tegenwoordigheid bevindt, overhandigd, heb ik de middelen leeren kennen, door
welke men het leeven voordeelig kan aanwenden. Nu ben ik in staat om met
genoegen te rug te zien op mynen afgelegden leevensweg, en voorwaards met
hoope; gelukkig het nog in myne magt te hebben om de schaduw van uw vermogen
te Tauris te weezen, en die Eereplaats te bekleeden, welke ik kortlings ten oogmerke
hadt te verlaaten!’
De Koning, die met een mengzel van verbaasdheid en nieuwsgierigheid deeze
woorden uit den mond van MIRSA hoorde, gaf terstond den Brief over aan COSRON,
met last om denzelven voor te leezen. De oogen der Hovelingen vestigden zich alle
op deezen eerwaardigen Grysaart, die, met een gelaat, waar op een blos van edele
schaamte rees, het volgende door hem gestelde Geschrift voorlas:
‘Dat MIRSA, door onzen Vorst, in zyne wysheid, met een Landbestuur vereerd,
eene onafgebrooke gezondheid
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geniete! - Myn hart was door kommer aangegreepen; myne oogen verdonkerden
door beangstigende zorge, toen ik vernam, dat het uw oogmerk en uw wensch was,
die millioenen zielen, welke uw Landschap bewoonen, te berooven van de
zegeningen, welke zy onder uw bestuur genieten. - Ik wil u de geschiedenis van
myne jeugd vermelden, welker herinnering uw geval my voor den geest opgeroepen
heeft. - Moge de Propheet de onderwyzingen, my medegedeeld, ten uwen opzigte
vermenig vuldigen!
In de School van den grooten ALVEZER leerde ik vroeg de Geneeskunde. Ik was
kundig in alle de planten, welke de zon koestert en vervult met de heilzaame
geneeskragt tegen alle ongesteldheden; maar deeze voorwerpen, vol elenden, vol
kwyning en van sterflykheid, welke my steeds voor oogen waren, deeden my dikwyls
voor myzelven vreezen. Ik zag het graf aan als gereed om my in te zwelgen. - Ik
besloot daarom myne bespiegelingen vervolgens uit te strekken tot de gewesten
aan de andere zyde van het graf, en de verkryging van alle goederen, welke ik naa
den dood niet kon behouden, te versmaaden. Vervolgens overreedde ik myzelven,
dat 'er geene verdienste was dan in een leeven van vrywillige armoede en eenzaame
overdenking. Zy, die om liefdegaven bedelden, waren des onwaardig, en zy, die
rykdom bezaten, veragtten zulk een bedryf. Met deeze begrippen vervuld, begraafde
ik myn geld in den grond, en het gezellig leeven vaarwel zeggende, begaf ik my na
de meest onbewoonde en wildste landstreeke. Myne verblyfplaats was een grot, in
de holte eens bergs; myn drank het water uit eene nabygelegene rivier, en myn
éénig voedzel bestondt uit de kruiden des velds. Dikwyls bragt ik den nagt slaaploos
door, gezeten aan den ingang van myn grot, met myn aangezigt na het Oosten
gekeerd, myzelven overgeevende aan den heimlyken invloed van den Propheet,
en verlichting van boven verwagtende. - Op een morgen, naa een nagt geheel
waakend doorgebragt, werd ik, op het eigen oogenblik dat ik de morgenschemering
zag aanbreeken, door den slaap overmand. Ik dagt my nog aan den ingang van
myn grot te bevinden, dat de Zon opkwam, en dat, terwyl ik met verrukking de eerste
straalen van dat Licht des Daags aanschouwde, eene donkere zelfstandigheid
dezelve schielyk van voor myne oogen wegnam. Ik ontdekte dat het in beweeging
was, dat de grootte toenam naar gelange het naderde. In 't einde ontdekte ik, dat
het een Arend was. Ik hield myne oogen op dien Vogel gevestigd; ik zag denzelven
nederstryken op een kleinen afstand van een Vos, wiens beide voorpooten gebrooken
waren; een gedeelte van een Bok, 't welk
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de Arend in zyne klauwen hieldt, lag hy voor het hulploos Dier neder, en vloog weg.
- By myn ontwaaken wierp ik myzelven op den grond neder, en dankte den Propheet
voor de les, my in den droom gegeeven.
Ik besloot dien droom nader te overweegen en op myzelven toe te passen. Myne
redekaveling hadt dit beloop. COSRON, gy hebt buiten twyfel welgedaan, met de
woeling, de bezigheden en de ydelheid der wereld vaarwel te zeggen; nogthans
hebt gy nog maar ten halven uwen pligt volbragt. Elken dag, dat gy u bezig houdt
met uw voedzel te zoeken, is uwe ziel niet volkomen in rust; uw vertrouwen op de
Voorzienigheid is onvolkomen. - Wat leert u het verleende Gezigt? - Indien de Hemel
zorg draagt om een Arend te zenden tot het voeden van een Vos, die niet kan gaan,
zal die zelfde Hemel u geen voedzel verschaffen, wanneer Godsdienstigheid het
loflyk beginzel is, 't welk u wederhoudt, voedzel voor uzelven te vergaderen?
In gevolge deezer bespiegelinge vertrouwde ik zo sterk op den Godlyken bystand,
dat ik geene zorge langer droeg om uit te zien wat ik zou eeten. Schoon ik wagtte
met een ongeduld, 't geen myne aandagt van alle andere voorwerpen aftrok, en
nogthans myzelven poogde bedaard te houden en in myn genomen besluit te
volharden, begonnen myne oogen duister te worden, myne knieën stieten van
zwakheid tegen elkender, myne beenen konden myn lichaam naauwlyks meer
draagen, en ik hoopte dat myne steeds toeneemende zwakheid my ras in een staat
van gevoelloosheid zou brengen.
Welhaast werd ik opgewekt door de stem van een onzigtbaar Weezen, 't welk my
in deezer voege aansprak: - COSRON! Ik ben de Engel, die, op last van den
Allerhoogsten, uwe inwendigste overleggingen heb opgerekend; ik ben nu gekomen
om u te berispen. Gy hebt uwe wysheid willen verheffen boven het geen u
geopenbaard is; en nogthans heeft uwe dwaasheid eene les verkeerd begreepen,
die u van uwe dwaaling moest te rug gebragt hebben. Zyt gy lam als de Vos? Hebt
gy niet veeleer de sterkte van den Arend? Laat dan de Arend het voorbeeld van
uwe naavolging zyn! Wees voortaan de Boode van gezondheid, van leeven, voor
allen, die met kwaalen bezogt en aan het ziekbedde gekluisterd zyn. Het is niet in
rust en werkloosheid, dat de Deugd bestaat; het is in werkzaamheid. Indien gy uwe
liefde tot GOD betoont door het goede, 't welk gy aan het Menschdom doet, zal uwe
Deugd daar door eene hemelsche hoedanigheid aanneemen; en dit geluk, 't welk
een voorsmaak is der zaligheid van het Paradys, zal uwe belooning op aarde weezen!
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Op het hooren van deeze woorden stond ik niet min verbaasd, dan byaldien de
berg, waar op ik my bevond, onder myne voeten was weggezonken. Ik vernederde
my in het stof. Ik keerde weder na de Stad, delfde mynen begraaven schat op, en
maakte 'er een goed gebruik van. Myne kennis in de geneeskunde van de kwaalen
des lichaams verschafte my veelvuldige gelegenheden om ook die der ziele te
herstellen. Ik nam het heilig kleed aan, en het is door het goedgunstig welbehaagen
des Konings, dat ik de eer heb thans voor zyn aangezigt te staan.
Verwaardig u, ô MIRSA! om myne lessen ten goede te houden. Ik maak hier geene
vertooning van eene kundigheid my byzonder eigen; gelyk het zand, 't welk de
regendroppen of den morgendaauw indrinkt, ben ik een zandkorrel, die de lessen
van den Propheet heb ingezogen. Twyfel, derhalven, niet, of de meening van dit
alles komt hier op neder. Alle kennis, die op uzelven uitloopt en in uzelven eindigt,
is veragtlyk: een leeven, in bespiegelingen besteed, is nutloos. Wanneer de poorten
van het Paradys voor u zullen geopend worden, zal uwe ziel terstond verlichting
ontvangen: hier stapelt gy slegts dwaaling op dwaaling; in die wereld des lichts zult
gy waarheid op waarheid hoopen. Streef dan na dien volheerlyken staat: laat de
Arend het voorbeeld uwer nastreevinge weezen: hoe meer gaven gy ontvangen
hebt, hoe meer 'er van u zal verwagt en geëischt worden. - Schoon het de Almagtige
alleen is, die Deugd geeft, kunt gy nogthans, met het gezag van den Vorst bekleed,
tot weldaadigheid de zodanigen opwekken, die geen anderen beweeggrond voor
hunne daaden hebben dan zelfbelang. Gy kunt, het is waar, het beginzel niet doen
ontstaan, maar evenwel nieuwe kragt aan het bedryf byzetten. Het verschilt voor
den armen weinig, of vertoonmaaking dan liefde de bron is van de hulpverleening;
het uitwerkzel des voorbeelds is hetzelfde. Laat ons streeven na de gunst van GOD
en Menschen! Zet aan uwe Deugd de grootstmogelyke uitgestrektheid by: en met
zodanig een gedrag, indien geloof met eerbiedenisse gepaard gaat, kunt gy
verzekerd zyn van aangenaam te weezen in de oogen des Allerhoogsten! - Vaarwel.
De gunst van Hem, die in den Hemel der Hemelen woont, verblyde voor altoos uwe
ziel! en uw Naam zy geschreeven in het heilig Boek zyns welbebaagens!’
De Koning, wiens twyfelingen, zo wel als die van MIRSA, verdreeven waren, zag
COSRON aan met een lach van goedkeuring, die 's Mans edel hart van vreugde deedt
opspringen. Hy liet MIRSA weder trekken na het verblyf van diens Landbestuur, en
gaf last, dat deeze Gebeurtenis zon opge-
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tekend en aan de Naakomelingschap overgeleverd worden, ten standhoudenden
gedenkteken, DAT GEEN LEEVEN DER MENSCHEN GODE AANGENAAM IS, DAN 'T GEEN
BESTEED WORDT TEN NUTTE DES MENSCHDOMS!

Iets over Washington.
In het midden der wanordes en der buitenspoorigheden, die onafscheidelyk zyn van
een Burgeroorlog, nam de menschlievendheid steeds haare toevlucht onder de tent
van WASHINGTON, en wierd nooit te leur gesteld. Zo wel in het midden der
tegenspoeden, als van luisterryke overwinningen, was hy steeds zo gerust als de
Wysheid, en zo eenvoudig als de Deugd. Steeds was zyn hart geneigd tot
barmhartigheid en verschooning, schoon het belang der zaak, welke hy verdeedigde,
gestrengheid en wraak scheen te wettigen. Het bekend geval van den jongen Asgill
strekt hier van ten bewyze. Met hoe veel medelydende zorge stelde hy niet alles in
het werk, om een vonnis uit te stellen, 't geen, volgens de wetten des oorlogs, voor
alle verhaasting vatbaar was? En naauwelyks vroeg het Fransche Hof verschooning
voor den schuldigen, of hy maakte daar gebruik van, om aan de inboezemingen
van zyn eigen hart te voldoen, en een onschuldig slagtoffer te spaaren. Eene daad,
die verdient geplaatst te worden by de schoonste trekken, die het onafhangelyk en
roemruchtig America eere aandoen.
WASHINGTON bezat niet die stoute en eerbied verwekkende trekken, die de stoute
geesten doen verstommen. Hy bezat in zyne denkbeelden meer orde en
naauwkeurigheid, dan kragt en verhevenheid. In het byzonder bezat hy, in een zeer
hoogen trap, die deugd, welke men zo algemeen schat, en die echter zo zeldzaam
is, die hoedanigheid, die niet minder nuttig is tot het regeeren van een uitgebreiden
Staat, dan tot het wel bestieren eener burgerlyke huishouding; te weeten, het gezond
verstand.
Op het einde van zyn leven blonk deeze voortreffelyke Man uit, door alle mogelyke
huishoudelyke deugden, die thans de plaats bekleedden dier uitmuntende
Staatkundige en Krygskundige verrichtingen, door welke by de Vryheid onder een
groot en magtig Volk had gevestigd. Geheel America zag steeds met eerbied neder
op de verblyfplaats, die door haaren verdediger wierd bewoond. Uit deeze
afzondering, in welke deeze uitmuntende Held zyne overige dagen verkoos te slyten,
gaf hy echter dikwyls raadgevingen, die eveneens wierden geëerbiedigd, als ware
hy nog in de kragt van zyn Oppergezag geweest. America hoopte, dat hy haar nog
lang ter vraagbaak zou kunnen vertrekken. Doch een onverwagte dood rukte hem
weg, in het midden der bezigheden van een eervollen ouderdom.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bedenkingen over het oorspronglyk christendom, en de heilige
boeken, de leer des christendoms behelzende.
(Naar het Engelsch.)

Christianity can never have its free course among men of improved
understandings, and even among rational creatures in general, while
gross misrepentations of it are substitued in the place of the simple and
perfect original.
Aartsbisschop NEWCOME.
Het ten Opschrift geplaatste zeggen des Aartsbisschops NEWCOME, 't welk op deezen
zin nederkomt: ‘'t Christendom kan nimmer deszelfs vryen loop hebben onder
menschen van een verlicht verstand, of by redelyke schepzelen in 't algemeen, zo
lang groove misduidingen van 't zelve in plaats gesteld worden van het eenvoudig
en volmaakt oorspronglyke,’ verdient aller verstandigen volle toestemming.
Doch behelst het waarheid, dan volgt, by de wettigste gevolgtrekking, dat het van
de grootste aangelegenheid moet gerekend worden, de Menschen, in 't algemeen,
op te wekken en in staat te stellen om eene behoorlyke onderscheiding te maaken
tusschen het echte Christendom en die Godsdienstleeringen, welke men, schoon
van louter menschlyke vinding, met dien eerwaardigen naam bestempeld heeft.
Wanneer men, naar eisch, in opmerking neemt de neiging, welke wy door
Opvoeding verkrygen, den invloed van vastgestelde Leerbegrippen, en de kragt der
Hebbelykheid, met haare Gezellinne Vooroordeel, op de werkzaamheden van
verstand en hart, zal het den onderzoeker blyken, dat het eene veel moeilyker taak
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is, dan men doorgaans veronderstelt, de Christenbelyders tot het maaken dier zo
hoogst noodige onderscheiding te beweegen.
De Christen-Godgeleerden, over 't algemeen gesproken, want 'er zyn, gelukkig,
uitzonderingen op deezen regel, hebben hunne geliefde woorden en spreekwyzen,
die, schoon oorspronglyk niet uit de Gewyde Oirkonden ontleend, of daar in met
mogelykheid te vinden, schoon nimmer door den Opperleeraar JESUS CHRISTUS, of
diens onmiddelyke Afgezanten, gebezigd; woorden en spreekwyzen, aan welke zy
zo zeer gehegt, en op welke zy dermaate gesteld zyn, dat zy het Christlyk Geloof,
of niet, of zeer gebrekkig, zouden voorgesteld agten, indien deeze werden agterwege
gelaaten. Eeniger Godgeleerden byzonder Stelzel mag, in zeker voege, vergeleeken
worden by het bedde van PROCRUSTES; en de Leer van het Euangelie moet verkort
of uitgerekt worden, tot de by hun vereischte maate. In deezer voege, niet opregt
handelende met zichzelven of met het erkende voorwerp hunner hoogagtinge, strekt
het geen men met den naam van Onderzoek bestempelt alleen om hun in de
diepgewortelde vooroordeelen te styven, en hunne reeds scheemerende oogen
nog digter te sluiten; zo dat zy het schoone beeld des Oorspronglyken Christendoms
niet aanschouwen.
Van hier eene bedroevende waarneeming voor alle welwenschers des
Christendoms, dat de Schriften, nu en dan het licht ziende, welker pooging blykbaar
strekt om de misduidingen en verkeerde begrippen, van de Christlyke Leere gevormd,
te recht te brengen, zo luttel goed onthaals ontmoeten, en ongeleezen blyven; terwyl
Boeken by Boeken, die Godsdienstleere betreffende, welke op de aangenomene
Leerstelzels gebouwd zyn, greetig gezogt en met graagte geleezen worden. De
eenige troost, in dit geval, bestaat in de bedenking, dat de tred der Waarheid
langzaam is, maar zeker en vast; terwyl de hardnekkige Dwaaling, schoon bewust,
dat zy, in het einde, zal moeten wyken, en het hoofd in een beschaamenden nagt
onderhaalen, by aanhoudenheid tegenspartelt, en geen duimbreed gronds, dan tot
het uiterste gedwongen, wykt.
Nogthans, met al den weerwil der Christenbelyderen, in 't algemeen, in het dus
verre door ons te nedergestelde, 't welk niets minder is dan eene volkomene
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daadzaak, moeten zy bekennen, dat, wanneer wy ons onmiddelyk op de Leer der
Schriftuure beroepen de afbeelding des Christendoms, gelyk onze Godlyke Meester
zelve die heeft opgegeeven, zo eenvoudig is als bekoorlyk - dat het geen Leerstelzel
is, gegrond op afgetrokkene bespiegelingen, maar geheel en al ingerigt om de beste
en edelste neigingen op te wekken, en een daar aan beantwoordend gedrag by de
Belyders te vormen - dat de hoofdsom, de Alpha en Omega, is, Liefde tot GOD,
Liefde tot den Naasten; zuivere en wydstrekkende beginzels.
Vergelyken wy den Christlyken Godsdienst met den Joodschen, waar uit dezelve
gezegd mag worden, in zeker voege, voortgesprooten te zyn, is de Eenvoudigheid
van denzelven wonder treffend. Het Christendom heiligt noch wettigt een lastigen
byplegtigen toestel; zelfs schryft het geene stipte regels voor, ten aanziene van den
openbaaren Eerdienst. In niets van dit alles bestaat het Weezen des Christendoms.
Dienstdoende Priesters, prachtige Tempelgevaarten, omslagtige Plegtigheden, en
andere inrichtingen, welke men mag oordeelen vereischten te weezen tot
Godsdienstig Onderwys en gemeenschaplyken Eerdienst, worden niet verboden;
aan de Christen-Gemeenten wordt het overgelaaten, deeze byzonderheden te
regelen, op eenen voet, welken zy geschiktst oordeelen; maar zy moeten zorg
draagen om deeze zaaken niet te verwarren met het weezenlyk Christendom, 't
welk den zetel in het Hart gevestigd, en ten oogmerke heeft om de gevoelens en
geaartheden naar het beste voorbeeld van Deugd en Godsvrugt te vormen. De
Geloofsbelydenis in den éénen waaren GOD en in CHRISTUS, dien Hy gezonden
heeft, is hoogst eenvoudig, en geschikt naar de bevatting van het gros des
(*)
Menschdoms . Naauwer onderzoekenden en dieper denkenden mogen een aantal
van gevol-

(*)

Dit Stelzel heeft LOCKE in 't breede uitgewerkt, in zyn dierbaar Geschrift, getyteld: The
Reasonableness of Christianity, Chap. IV; en is het ook te vinden in de Verhandeling van
PETRUS LOOSJES ADZ., in de Beantwoording der eerste Vraage, over het Weezen des
Christendoms, voorhanden in het Iste Deel der Werken van TEYLER's Godgeleerd Genootschap,
bl. 251, enz.
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gen uit die twee hoofdleeringen afleiden; maar deeze hebbe men aan te merken
en te onderscheiden als Gevolgtrekkingen des Christendoms, die niet geoordeeld
moeten worden noodzaaklyk te weezen tot het Geloof van eenen Christen.
Niet noodig is het, hier tot byzonderheden te treeden - niet noodig, de Leerstelzels
van onderscheide Christen-Gezindheden naa te gaan, en by dien toets te toonen,
hoe veel als hout, hooi en stoppelen, om hier met den Kruisgezant PAULUS te
spreeken, zou wegvallen, en als ondienstig aan de zaak des Christendoms moeten
afgekeurd en verworpen worden. Deezen arbeid laaten wy den heuschen Waarheiden Godsdienstvriend over; en zal hy denzelven gereedlyk kunnen verrigten, met,
volgens den Grondregel der Protestanten, de H. Bladeren te onderzoeken, en voor
(*)
zichzelven te kiezen en te oordeelen . Genoeg, dat wy hier wenken gegeeven en
aanwyzingen gedaan hebben.
Dan noodig, en beantwoordende aan het opschrift deezes Vertoogs, zal het
weezen, dat wy nog iets zeggen van de Heilige Boeken, de Leer des Oorspronglyken
Christendoms behelzende. - De Boeken des Nieuwen Verbonds bevatten een
getrouw en geloofwaardig berigt van de Christlyke Leere, welke het waare Woord
van GOD, als door diens hoogsten Afgezant verkondigd, mag heeten: dan die
Schriften, op zichzelven beschouwd, zyn het Woord van GOD niet; ook neemen zy
nergens dien tytel aan. Men mag zelfs zeggen, dat het zeer oneigen is, van dezelve
als zodanig te spreeken; dewyl zulks onoplettende Leezers in den waan brengt om
te veronderstellen, dat ze geschreeven zyn onder den invloed van eene volkomene
Ingeeving van boven; een voorregt, waar op geen der Gewyde Schryveren ooit
eenigen eisch maakt. Begrippen en voorstellingen van dien aart stellen het
Christendom noodloos bloot aan de veelvuldige tegenwerpingen, vitteryen en
beschimpingen des Ongeloofs, welke, wel

(*)

Wy kunnen niet voorby, hier onze Leezers te herinneren aan de uitsteekende Verhandeling
over dit onderwerp, geschreeven door P. VAN HEMERT, in het XIde Deel der Verhandelingen
van TEYLER's Godgeleerd Genootschap, bl. 1, enz.
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verre van dus gezogt, zo veel mogelyk, ten zorgvuldigsten, moeten vermyd worden.
Veele Schryvers onder de Christenen zoeken hunne hoogagting voor de Heilige
Schriften aan den dag te leggen, door derzelver algeheele Ingeeving of te beweeren,
of als beweezen aan te neemen - door dezelve, zonder onderscheiding, het Woord
van GOD te noemen - door Text by Text aan te haalen, zonder agtgeeving op den
zamenhang, zonder voeglyke verklaaring, zonder iets toe te kennen aan eene
figuurlyke wyze van uitdrukken, of Joodsche Spreekmaniere; of zonder eenige
pooging aan te wenden om de egtheid van ten dien opzigte betwiste plaatzen aan
te toonen; afgebrookene en dikwyls uit den zamenhang gerukte plaatzen
aanhaalende, als zo veele ingeblaazene magtspreuken; met een vol vertrouwen
(*)
berustende op den gewoonlyk aangenomen Text, als of het gezag der Uitgeeveren
gelyk stondt met dat der Apostelen; en, waarschynlyk, onkundig van alles wat verrigt
is door den onvermoeiden vlyt en doordringende schranderheid van laatere
(†)
Oordeelkundigen, die in dit vak, met zo veel vrugts, gearbeid hebben , om den Text
te verbeteren en nader aan het oorspronglyke te brengen. Zy verlaaten zich geheel
op de Overzetting in hunne Moederspraake, en hegten, zonder des ooit of ooit te
twyfelen, of eenig onderzoek, hoe genaamd, in 't werk te stellen, dien zin aan betwiste
uitdrukkingen, welken zy geleerd hebben daar aan toe te voegen uit de oude
Geloofs-artykelen en Belydenissen; de voortbrengzels, grootendeels, van eene
Eeuw, die naauwlyks uit den bajaard der onkunde en barbaarschheid hervoortkwam,
toen men noch de Taal der Heilige Schrift, noch de Leerstellingen, daar in begreepen,

(*)

(†)

ERASMUS, ROBERTUS STEPHANUS en BEZA, die Uitgaven bezorgden van het Grieksche
Testament, uit de Handschriften, welke zy bezaten, in de XVIde Eeuw, zints welken tyd in
den algemeen aangenomen Text weinig verandering gemaakt is.
Meer dan driehonderd Handschriften zyn zedert de XVIde Eeuw vergeleeken, uit welke de
algemeen aangenomen Text, op veele plaatzen, gewigtige veranderingen ondergaat.
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verstondt. - Dit, nogthans, is, naar de meening van veelen, waaren eerbied
toedraagen aan het Woord van GOD.
Dan, volgens de maatstaf van gezond verstand, betoonen zy de rechtschaapenste
hoogagting voor de Schriften des Nieuwen Verbonds, die de Gewyde Schryvers
aanmerken als bekwaame en getrouwe Getuigen, en van de Leer door JESUS
verkondigd, en van de bedryven, welke zy verhaalen - die, niet overboodig gereed
om eenige afwyking van de Wetten der Natuure toe te staan, waar de
noodzaaklykheid zulks niet blykbaar vordert, de Ingeeving, den Schryveren des
Nieuwen Testaments geschonken, in geene gevallen toestaan, waar zy zelve zulks
niet uitdruklyk vorderen; die geen arbeid of moeite spaaren, om, zelfs in de Canonyke
Boeken, af te scheiden wat op Godlyk gezag rust van het geen enkel eene
menschlyke herkomst heeft - die gelooven, dat de Euangelische en Apostolische
Schriften een volkomen en echt berigt behelzen van de Leer en den Godsdienst
van JESUS - die hunnen eerbied voor die Schriften betoonen, niet door alles met een
blind vertrouwen aan te neemen, maar op een naauwkeurig onderzoek na de
Echtheid van elk Boek, geen Boek in hunnen Canon duldende, 't welk geene
voldingende blyken met zich draagt van rechtmaatige aanspraak op Apostolische
herkomst - die niet haastig toestemmen in de onfeilbaarheid van den doorgaans
aangenomen Text dier Boeken, welker gezag over 't algemeen erkend is - die
denken, dat de Uitgeevers der Schriften des Nieuwen Verbonds van de XVIde Eeuw,
hoe eerlyk, schrander en naarstig, even zeer blootstonden voor misvatting en
vooroordeel, als laatere Uitgeevers dier Schriften, en geen bevoorregte aanspraake
altoos hebben op onfeilbaarheid - die, begrypende, dat veele nieuwe bronnen van
onderrigting, in de twee laatste Eeuwen, geopend zyn, en dat 'er veel, zeer veel,
gedaan is om den aangenomen Text te zuiveren en te verbeteren, geene plaats als
echt willen laaten gelden in weerwille van de beste Handschriften, van de oudste
en beste Vertaalingen, en van de vereenigde getuigenissen der vroegste
Christen-Schryveren - die, in deezer voege een Text verkreegen hebbende, zo naby
mogelyk komende aan de oorspronglyke zuiverheid, zich ernstig toe-
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leggen om de waare meening uit te vinden van de Oostersche beeldspraakige
schryfwyze, als mede van het Joodsche taaleigen - die, weinig ophebbende met
overzettingen, enkel op gezag berustende, of met meeningen, willekeurig gehegt
aan de taal der Euangelieschryveren en Apostelen, het edelaartig voetspoor drukken
van den grooten LOCKE, in het beoefenen van de Heilige Schriften zelve, en de
Schrift ten Uitlegger der Schrift maaken; dezelve by herhaaling over en weder over
leezende, met ingespanne aandagt, om de meening des Schryvers te ontdekken,
en het doel zyner bewysredenen na te gaan; gelykluidende plaatzen met elkander
vergelykende; verklaarende het Nieuwe Verbond uit het Oude; korte, raadzelagtige
en duistere plaatzen ophelderende, door uitvoeriger, klaarder en verstaanbaarder;
op deeze wyze den waaren zin naspeurende, zonder zich eenigermaate te
bekreunen, of de dus ontdekte zin aanloope tegen de gemaakte veronderstelling
van trotsche en onkundige Schriftverklaarders, die gewoon zyn de taal der Gewyde
Schryveren te duiden en te dwingen, om dezelve eene meening te doen opleveren,
welke dient ten steunzel van hunne geliefde Godgeleerde Stelzels.
Dit is de weg, langs welken verstandige Uitleggers hunne verkleefdheid betoonen
aan de oorspronglyke Schriften des Christendoms. Of deeze verstandige en
oordeelkundige eerbied van Mannen, op geleerdheid en onderzoek gesteld, dan of
de blinde hoogagting der gewoone Schriftuurverklaarderen de meeste eere aandoe
aan dien heiligen en agtenswaardigen Bundel van Schriften, en meest waardig zy
om nagevolgd te worden door de zodanigen, die eenigen prys stellen op de
lofwaardige onderscheiding van verlichte en met zichzelven bestaanbaare Christenen
te weezen, laaten gezond Verstand en Braafheid dit beoordeelen.
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Brief van den eerw. Hugh Mackay aan de schryvers van de
Algemene Vaderlandsche Letteroeffeningen.
Medeburgers!
Onlangs, terwyl ik bezig was met het lezen van Professor HUFELAND, over de Kunst
om het menschlyk leven te verlengen, vond ik, in de Leeuwarder Courant van
Woensdag den 26 Febr. 1800, ene bekendmaking van 't overlyden van zekere
ongehuwde JOHANNA VAN BREUCKELE, te Leeuwarden gestorven den 21 Febr. 1800,
oud Honderd en Vyftien jaren. - Ene bekendmaking, welke my, hoe ik dezelve
beschouwde, aanmerkelyk voorkwam. Immers, schoon, gelyk HUFELAND opmerkt,
meer vrouwen dan mannen oud worden, bereiken de mannen anders toch alleen
het hoogste levensperk. - Dit zeldzaam mensch was ongetrouwd, en de Jenasche
Hoogleraar waagt het te zeggen, dat 'er geen één voorbeeld bestaat, dat een
ongehuwd persoon boven de Honderd jaren oud geworden is: deze regel, zegt hy,
gaat door, zo wel in opzicht tot de vrouwlyke, als tot de manlyke Kunne. - Dat meer
is, JOHANNA VAN BREUCKELE was te Leeuwarden gestorven; waar uit ik opmaken
moest, dat zy, zo niet daar geboren, ten minsten enen zeer geruimen tyd haar verblyf
daar gehouden had: het was toch gantsch niet waarschynlyk, dat zy sederd 30 of
40 jaren verhuisd zou zyn; en schoon men, gelyk HUFELAND ook erkent, in de
Nederlanden wel oud kan worden, strekt zich de leeftyd daar toch zelden tot aan
het Honderdste jaar uit, en, wanneer dit nog al gebeurt, dan is 't meest op 't land,
in onze Friesche Woudstreek - in Drenthe - in Twente - of op de Veluwe; maar niet
in de grote en volkryke Steden, als Leeuwarden.
Dit een en ander bewoog my, ten einde enig nader bericht aangaande dit zo
geheel buitengewoon langlevend mensch te bekomen, enen brief te schryven aan
den Mr. Timmerman J. SCHAAP te Leeuwarden, enen der ondertekenaren van
opgemelde Bekendmaking in de Leeuwarder Courant, aan wien ik enige kennis
had, die ook de vriendlykheid had my spoedig te andwoor-
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den, en hoofdzakelyk te melden: - ‘dat zy geboren was dicht by Arnhem in
Gelderland; - dat zy hare ouders vroeg verloren had, en, van haar derde jaar af,
door twé oude lieden was opgevoed; - dat zy, nog heel jong, aan 't dienen geraakt
was, eerst by particuliere lieden, doch vervolgens, gedurende den tyd van 6 jaren,
by de Vorstin van Oldenburg; - dat zy daar na als Zilver-meid gediend had by Prins
WILLEM den Vierden, gedurende hoogstdeszelfs verblyf aan de Academie te Franeker,
en Z.H. gevolgd was, op deszelfs reizen naar zyne Duitsche Staten; - dat zy, na
zeer vele ongemakken te hebben uitgestaan, geplaatst was, ten einde ze het wat
gemaklyker hebben kon, als meid by Mevrouw de jonge Prinses CAROLINA, en
eindelyk in 't jaar 1747 met een jaarlyksch pensioen van 180 guldens begiftigd was,
het welk ze, tot verleden jaar toe, getrokken had; - dat zy kort gedrongen van persoon
was, van een zeer hecht gestel, zelden of nooit ziek, doch in 't laatst krom van Jicht;
- dat zy lang een sterk gebit, en zulk een uitnemend scherp gezicht had, dat ze,
reeds 113 jaren oud, nog in staat was, by helder weêr, de Couranten zonder bril te
lezen; - dat zy zulk een ongemeen geheugen had, datze, maar twé jaren voor haren
dood, nog aan Mr. SCHAAP een geregeld verhaal doen konde, van 't geen zy op dien
dag in een van de Boeken der Koningen gelezen had; - dat zy, wel van een driftig
Temperament was, doch tevens by uitstek goedaartig en mildadig jegens de armen,
dooreerlyk, en uitermate gezet op de bywoning van den openbaren en statelyken
Godsdienst, zo lang ze nog met een krukje over straat konde gaan; - dat zy, dit niet
meer kunnende doen, haren tyd geheel besteed had aan 't lezen van Gods woord
en stichtelyke boeken; - dat zy hare eeuwige belangen met ernst behartigd, tot kort
voor haren dood met veel vuur gebeden, en nog met stervende lippen een geestlyk
lied had aangeheven; en eindelyk - dat zy, gedurende de drie laatste dagen van
haar lang leven, zeer met den dood te worstelen gehad had.’
Ofschoon myn Vriend SCHAAP niets bepaalds meldt aangaande haren leefstyl of
diëet, welligt omdat hy daar gene nauwkeurige kennis genoeg van droeg, zou
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ik evenwel haast overhellen om te denken, dat het zelve, wanneer ik haren
levensloop, en de betrekkingen waar in zy geweest is, naga, niet van het striktst
geweest zal zyn, althands gedurende de eerste 60 of 70 jaren van haar leven.
Ik neem de vryheid dit bericht Ul. te doen toekomen, opdat gy, indien gy het van
zo veel belang mogt keuren, 'er gebruik van zoudt kunnen maken voor uw
Mengelwerk, als ene kleine bydrage tot de geschiedenis van 's menschen lang leven
ook in ons Vaderland: en heb intusschen de eer te zyn
Ul. bestendige Lezer
HUGH MACKAY,

Pred. te Twyzel en Koten.
Twyzel,
den 20 Maart 1800.

Brief van den heer Lalande aan de schryvers van het Journal de
Paris, over een geschil, 't geen niet behoorde te bestaan.
Dagelyks ontvang ik brieven, in welke men my vraagt, of het jaar 1800 behoort tot
de Achttiende Eeuw, of niet. Gylieden, zo wel als ik, hadden reeds dit vraagstuk
beantwoord; doch deeze lastige briefschryvers verpligten my, om 'er myne gedagten
nogmaals, in het korte, over te zeggen. Het schynt veelen toe, dat men in eene
nieuwe Eeuw getreeden is, omdat men thans 18 telt, in de plaats van 17: doch dit
is eene vergissing. Wanneer men immers honderd stukken geld moet uittellen,
begint men met één, en komt over negen-en-negentig tot honderd; men schreedt
dus over het tiental, zonder het volle honderdtal te hebben. Op wat manier men ook
moge reekenen, men begint steeds met één, en men eindigt met honderd. Het is
nooit iemand in de herssens gekomen, om eene telling met nul te beginnen en met
negen-en-negentig te eindigen, om honderd te bekomen. Het jaar 1800 behoort dus
onbetwistbaar tot de Achttiende Eeuw.
Dit geschil is intusschen niet nieuw; want in 1700 kwamen 'er insgelyks
verscheidene Stukjes over in het licht. Ik bezit 'er vier van in myne boekverzameling,
en
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ik heb ze vast niet alle, hoewel ik veel moeite heb gedaan, om myne Sterrekundige
Boekverzameling zo voltallig als mogelyk is te maaken: te meer, daar ik thans bezig
ben met het laaten drukken eener Sterrekundige Bibliotheek, die 800 pag. in 4to.
zal beslaan.

Eene aanmerkelyke verbetering in de graveerkonst.
De Burger BOUDIER heeft, aan het Nationaal Institut te Parys, verscheidene staalen
van Graveerzels op Glas aangeboden, gemaakt om daar mede Wisselbrieven,
Paspoorten en gelykzoortige papieren te drukken, waar van het zeer belangryk is
de namaaking en vervalsching te beletten. De Commissie, aan welke het onderzoek
dier zaak was bevolen, heeft gerapporteerd, dat men deeze uitvinding als nuttig en
belangryk mag beschouwen, omdat de nevelachtige indrukzels, welke hier door in
het papier komen, byna met geene mogelykheid zyn na te maaken. Wy zyn dus
aan den Burger BOUDIER veel danks verschuldigd, voor eene vinding, waar door hy
het namaaken van gewigtige papieren zo bezwaarlyk heeft gemaakt. Voorts verdient
hy allen lof en aanmoediging, wegens eene geestige vinding, om, door middel der
rolpars, met glaazen plaaten te drukken, die zekerlyk eerlang in een algemeen
gebruik zal komen. Den Franschen komt de eere toe, dat zy de eerste zyn geweest,
die van de bekende glasöntbindende eigenschap van het Vloeyspaat-zuur gebruik
hebben gemaakt in de Graveerkonst. Deeze bewerking is niet alleen aartig, maar
zeer nuttig: dewyl men dus plaaten kan maaken, die niet vatbaar zyn voor roest, en
die niet afslyten, gelyk die van Koper; waar door men van eene plaat zo veel
afdrukzels kan maaken als men wil, zonder dat de laatste plaat iets in duidelykheid
van de eerste proefdruk zal verschillen. Naar maate de Konsten zich volmaaken,
zal men de gewoone manieren van spreeken moeten veranderen. Voor deezen
zeide men graveeren op Koper, om het denkbeeld van een duurzaam gedenkteken
daar te stellen. In deezen zin zal men in het
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toekomende kunnen zeggen, graveeren op Glas. De ontdekking, om dus, tot het
vervaardigen van duurzaame gedenktekenen, de broosste stoffen te gebruiken, is
eene der gelukkige byzonderheden onzer Eeuwe; waar uit men onder anderen ziet,
hoe veel de Scheikunde kan toebrengen tot volmaaking der Fraaije Konsten; gelyk
ook, welk een groot verband 'er dikwyls tusschen Weetenschappen en Konsten
bestaat, die anderzins niets met elkander gemeen schynen te hebben.

Bericht, aangaande de maatregelen, onlangs in het Beijersche
genomen, tot uitroeijing der bedelary; ontworpen en uitgevoerd
door den graaf van Rumford.
Vóór de oprichting van het openbaar Werkhuis te Munchen, was de Bedelary aldaar
tot eene verschrikkelyke hoogte geklommen. Zo het schynt, hebben ten dien einde
de byzondere gesteldheid van het land, de natuur der Regeering, en de
Godsdienstige hebbelykheden der inwooners te zamen gewerkt. De Armen maakten
in den Staat eene zoort van politiek lichaam uit, 't welk door den tyd die vastigheid
had bekomen, welke het byzonder belang aan dergelyke verzamelingen van
persoonen bezorgt, en welke aanzienelyk genoeg scheen, om alle voorgeslaagene
hulpmiddelen onuitvoerbaar, en alle klagten en bedreigingen onnut te maaken.
De aard van dit onheil, en de uitersten, tot welke het was opgegroeid, gelyk ook
deszelfs invloed op de zedelykheid, op het Nationaal character, en op alle takken
van de burgerlyke huishouding, maakten het noodzaakelyk, niet alleen, om de
verdere voortgangen van het kwaad te stuiten, maar ook om hetzelve in zyne bronnen
aan te tasten en geheel te vernietigen. Om zulks met eenige hoop van goed gevolg
tot stand te brengen, moesten verstandige uitzichten, weldaadigheid en dwang
vereenigd werken. Deeze zyn ook de wapenen, met welke de Graaf van RUMFORD
deezen verschrikkelyken vyand van alle beschaafde Volkeren t'onder gebragt heeft,
wiens bestaan de beschaaving zel-
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ve, als gebrekkig en barbaarsch, zou beschuldigen, zo het beweezen was, dat men
geene genoegzaame middelen bezat om hem ten onder te brengen.
Menigvuldig waren de voorzorgen, die de Graaf van RUMFORD neemen moest,
om zyn ontwerp te doen gelukken. En wel in de eerste plaats moest 'er gezorgd
worden voor het aanschaffen der noodige penningen. Een gedeelte der noodige
kosten kon gevonden worden uit 's Lands kasse, en uit de boeten, die, betrekkelyk
tot dit vak, konden worden opgelegd; doch uit deeze bronnen was in geenen deele
dat geene te bekomen, 't welk men behoefde om zulk eene groote en gewigtige
inrichting op den duur te doen werken, vooral met betrekking tot het onderhoud van
ziekelyke of bejaarde persoonen. Om hier in te voorzien, nam men zyne toevlucht
tot eene openbaare inschryving. Doch ligtelyk begreep men, dat dezelve niet
genoegzaam voldoende zou zyn, zo men niet de voornaame inschryvers teffens
uitnoodigde, om in het bestuur en opzicht der op te richtene instelling te deelen. De
Graaf van RUMFORD liet het niet by deeze voorzorg; maar om van de te doene
inschryving alle mogelyk goed gevolg te verzekeren, om de tegenwerpingen, die
men hem maaken kon, op te lossen, en om de vooroordeelen weg te neemen, die
natuurlykerwyze gebooren waren uit het kwaad gevolg, het welk tot hier toe alle
onderneemingen, tot het beteugelen der Bedelary in 't werk gesteld, hadden gehad,
begreep hy best te zyn, de instelling eerst in werking te brengen. Ten dien einde
wierd 'er een Collegie van Opperbestuur opgericht, en een ruim en gemakkelyk
gebouw, met al het noodige voorzien, om een groot getal Armen te bergen en aan
het werk te helpen. Na het voltrekken dier voorloopige maatregelen, bragt de Graaf
van RUMFORD zyn plan in werking, op den 1 January 1790. Met bystand van de
Beijersche Magistraatspersoonen en Krygslieden, die door het geheel
Keurvorstendom en door de verschillende kwartieren der Hoofdstad Munchen
verdeeld waren, deed hy alle Bedelaars, die te vinden waren, op eens opvatten.
Men liet ze vervolgens loopen, met aanzegging dat de Bedelary verboden was, en
hen nodigende om zich 's anderen daags in het Werkhuis te vervoegen, alwaar zy
dagelyks van onderhoud zouden kunnen ver-
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zekerd zyn, en gelegenheid om te werken zouden vinden. Het Werkhuis van
Munchen is ook in der daad, in zynen aanleg, onderscheiden van alle andere
inrichtingen van dien aard: dewyl het geen gevangenhuis is, maar alleen eene
werkplaats, in welke men den Armen de voortduuring van zyn bestaan niet doet
koopen, ten koste van zyne vryheid, zyne gezondheid en zyne zedelykheid, noch
hem afrukt van zyne naauwste betrekkingen. De arme man houdt hier niet op,
echtgenoot, vader en burger te zyn.
Zeer leezenswaardig zyn de uitvoerige verhandelingen, in welke de Graaf van
RUMFORD de inzichten en middelen, van welke hy tot het daarstellen zyner inrichting
gebruik heeft gemaakt, in het breede heeft opengelegd. Hy heeft het lot der
elendigen, met welke hy te doen had, niet getragt te verbeteren, door voorschriften,
vermaaningen, of door straffen, maar, door hen hun waar belang te doen gevoelen,
en door hen te overtuigen van de voortreffelykheid en aanneemelykheid zyner
maatregelen, met hen kragtdaadig onder het oog te brengen het groot geluk, 't geen
daar door hunne voorige elende zou vervangen. ‘Tot hier toe (zegt de Graaf van
RUMFORD) heeft men gemeend, dat men, om deeze klasse van verwilderde en aan
zich zelven overgelaatene schepzels te verbeteren, beginnen moest met ze
deugdzaam te maaken; maar zou het niet oneindig beter zyn, deeze orde om te
keeren, on te beginnen met ze gelukkig te maaken? Indien het geluk en de deugd
van elkanderen onafscheidelyk zyn, zal aan dat oogmerk, zo wel door het een als
door het ander middel, worden voldaan.’ De Graaf van RUMFORD heeft het genoegen
gehad, om zyne voortreffelyke inrichting met het gezegendst gevolg bekroond te
zien, en hy beroept zich, ten dien einde, met reden, op den bloeijenden staat der
verschillende handwerken, tot welke de Armen thans in het Beijersche worden
gebruikt, en niet minder op de vrolykheid en nyverheid deezer lieden, welke aan
den vreemdeling een belangryk tafereel opleveren, 't geen een zo treffend contrast
verschaft met hunnen voorigen staat van elende, werkeloosheid en vernedering.
De Graaf van RUMFORD heeft in zyne inrichtingen,
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na het bezorgen van eene goede verblyfplaats en van goed voedzel, inzonderheid
gelet op de reinheid. De dagelyksche waarneeming toont op het overtuigendst den
invloed der zuiverheid op het bestaan van verschillende zoorten van dieren. Ook is
die invloed niet minder aanmerkelyk op de gezondheid en het zedelyk gestel van
den mensch. Van den weldaadigen invloed deezer voorzorg verwagtte de Graaf
van RUMFORD grootendeels het gezegend gevolg zyner ontwerpen, en hy bedroog
zich daar in niet. ‘Het meerendeel deezer elendelingen (zegt hy) was gewoon in
elendige kotten te leeven, omringd met allerlei vuiligheid en ongedierte, of te slaapen
op straat, of onder heggen, half naakt, en blootgesteld aan de wisselvalligheid der
zaizoenen. Om hen te bergen, bragt men eene ruime en gemakkelyke wooning in
gereedheid, waar in zy dagelyks voor niet vuur en licht konden bekomen, benevens
eene goede maaltyd, gelyk ook eene trouwe en zindelyke oppassing voor die geenen,
die wegens hunne jaaren of andere toevallen niet in staat waren zich zelven te
helpen; terwyl daarentegen die geenen, die in staat waren om te werken, onderwys
en werkstoffen bekwamen. Voorts wierd gezorgd, dat de Armen op het vriendelykst
wierden behandeld door een ieder, die eenige betrekking had op het bestuur deezer
inrichting: want in deeze vryplaats, geschikt voor de ongelukkigen en de
noodlydenden, (zegt de Insteller) verdraagt men geenerlei kwaade behandeling,
noch onheusche woorden tegen iemand, wie hy ook zyn moge. 'Er zyn nu vyf volle
jaaren verloopen, zederd de oprichting van dit gebouw, zonder dat iemand een klap
ontvangen heeft; zelfs niet de kinderen, die ongehoorzaam zyn aan de bevelen
hunner meesters.’
Na dus, door het volkomenst goed gevolg, de voortreffelykheid van zyn ontwerp
te hebben beweezen, deed de Graaf van RUMFORD eene vrywillige inschryving
openen voor alle hoofden der Familien, die, dus verlost van het zo lastig pak der
algemeene Bedelary, zeer gaarne het noodige schonken, tot de instandhouding
eener zo nuttige instelling. Een ieder schreef zyn naam op eene gedrukte lyst,
benevens zyne woon plaats, en de somme, tot het maandelyks betaalen van welke
hy zich verbond.
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Onder andere zaaken van gewigt, heeft de Insteller van deeze navolgenswaardige
inrichting zorge gedraagen voor het steeds bezorgen van een gezond en overvloedig
voedzel. De maaltyd der werklieden bestaat uit eene kragtige soupe, gekookt van
erwten en gerst, met kleine stukjes wittebrood daarin geweekt, en daarby nog een
stuk zeer goed roggenbrood. De kinderen ontvangen het zelfde aandeel als de
volwassenen. Geduurende den zomer worden hier doorgaans duizend persoonen
gevoed, doch in den wintertyd groeit dit getal wel eens aan tot vyftienhonderd. Drie
koks kunnen al het benoodigde, voor duizend menschen, kooken: terwyl de
dagelyksche kosten der brandstoffen ongeveer vier en eene halve stuiver bedraagen;
het geen moet toegeschreeven worden aan eene geheel byzondere inrichting der
stookplaatzen, in welke, met de minstmogelyke hoeveelheid van brandstoffen, de
grootstmogelyke uitwerking wordt te weeg gebragt.

Natuurlyke historie van den griffard.
(Ontleend uit de Histoire Naturelle des Oiseaux d' Afrique, door FRANçOIS LE
VAILLANT.)
Het is uit de betrekkelyke evenredigheden van de deelen des lichaams, dat de
Natuurkenners, op de beste wyze, de onderscheidende characters der Dieren
kunnen opmaaken. De gedaante des lichaams bepaalt doorgaans de hebbelykheden
en leevenswyze; terwyl de verschillendheid van kleur, byzonder by de onderscheide
Geslachten van Roofvogelen, wier pluimadie zo grootlyks verandert op onderscheide
tydperken van hun leeven, slegts zeer twyfelagtige onderscheidingen opleevert.
De Africaansche Arend, onder den naam van Griffard bekend, en welken wy hier
beschryven, bekleedt een onderscheidenden rang onder die Roofvogelen, die by
uitstek begaafd zyn met moed, sterkte en afweerende wapenen. De grootte van
den Griffard is bykans gelyk aan die van den Koninglyken Arend, van welken dezelve
zich onderscheidt, door de sterker gespierdheid der dyen, door de sterkte van zyne
klaauwen, en door de lengte van zyne beenen: zo dat hy gereedlyk
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kan onderkend worden, niet alleen in een Vogelkabinet, onder andere Vogelen van
dit Geslacht, maar zelfs in de vlugt, door de lang afhangende pooten.
Haazen, en de kleiner soort van Antelopen, vallen hem doorgaans ten prooy,
welke hy doodt op eene wyze, die zeer zyne sterkte kenmerkt. De moed van den
Griffard spreidt zich nogthans op het onderscheidendst ten toone in den kryg, welken
hy voert met andere Roofvogelen. Zo ras een derzelven zich zoekt in te dringen in
het wyduitgestrekt gebied, 't welk deeze gewiekte Monarch gekoozen heeft, wordt
hy onverwyld aangevallen en verdreeven. Het gebeurt somwylen, dat geheele
benden van Gieren en Ravens zich vereenigen om den Griffard van zynen prooy
te ontzetten; maar de stoute en onverschrokke houding van deezen Vogel, gevestigd
op den door hem gevangen prooy, is genoegzaam om de geheele bende van
plunderaaren op een afstand te verwyderen.
Deeze Arend leeft, geduurende het geheele Jaar, met zyn Wyfje; doorgaans
vliegen zy te gader, en zweeven niet buiten hun eens gekoozen grondgebied. Zy
plaatzen het nest op den top van eenen zeer hoogen boom, of op den
ontoeganglyken hoek van een rots. Het nest is plat, tusschen de vier en vyf voeten
over kruis, en omtrent twee voeten dik, sterk genoeg om de zwaarte van een mensch
te kunnen draagen. Indien het ongestoord blyft, kan het een reeks van jaaren duuren,
en waarschynlyk zo lang als het leeven van het Vogelpaar. Hetzelve bestaat uit een
aantal sterke houten, van verschillende lengte, rustende op de vorkswyze
boomtakken, zamengevlogten door tusschengestooken dunnere takken; hier boven
op ligt eene laage droog mosch, bladeren, hooi, enz.; eindelyk treft men eene derde
laage aan, bestaande uit kleine stukjes droog hout; hier op legt het Wyfje, zonder
eenig bedde van dons of vederen, haare eijeren.
De Griffard bouwt zyn nest, by voorkeuze, op een hoogen alleenstaanden boom,
van welken hy op eenen verren afstand eenig naderend gevaar kan ontdekken. In
de rotzen is zyne wooning meer blootgesteld aan den inval van de kleinder
vleeschvreetende viervoetige Dieren, die te geduchter zyn van wegen derzelver
kleinheid.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

190
Het Wyfje legt twee witte eijeren, bykans rond, en meer dan drie duimen over 't
kruis. Terwyl het Wyfje op het nest zit te broeden, en tot dat de Jon gen groot genoeg
zyn om alleen in het nest gelaaten te worden, is de zorg om spys te verzamelen
geheel aan het Mannetje overgelaaten. Maar de vraatagtigheid der Jongen wordt
by derzelver opgroei zo groot, dat Mannetje en Wyfje, niet dan met moeite, dit steeds
van honger schreeuwend gebroedzel kunnen voldoen. - De menigte van voedzel,
welke zy aansleepen, is zo groot, dat een Gezin van Hottentotten my verzekerde,
dat zy twee maanden lang het leeven behielden, door een nest by hun verblyf
dagelyks te ledigen van den aangebragten voorraad. - Dit verhaal schynt my toe
geenzins onaanneemelyk te weezen, naa dat ik zelve getuige geweest ben van de
vraatagtigheid van een Griffard, dien ik eenigen tyd in 't leeven hield. Zyn vleugel
gebrooken en den gevangen staat ongewoon zynde, weigerde hy drie dagen lang
iets te gebruiken, van alles wat hem werd voorgesteld; doch, zo ras hy begon te
eeten, bleek hy geheel en al onverzaadelyk te weezen, en het gezigt van een stuk
vleesch maakte hem volstrekt woedend; hy zwolg geheele brokken van een pond
in, en weigerde nooit iets, verslindende zelfs dat gedeelte, 't geen hy te vooren
genoodzaakt geweest was uit te braaken; - geene soort van vleesch weigerde hy;
de rompen van andere Roofvogelen, en zelfs van een anderen Griffard, door my
ontleed, sloeg hy binnen.
Wanneer deeze Vogels te roesten zitten, slaan zy, van tyd tot tyd, een afschuwelyk
schreeuwend geluid, gemengd met een ruwen droefgeestigen toon, die zich op een
verren afstand laat hooren. De vlugt van den Griffard is zo hoog, dat zy dikwyls het
oog ontwyken, terwyl het geluid, 't welk zy onder het vliegen slaan, nog genoegzaam
kan gehoord worden.
Allereerst ontmoette ik deezen Vogel in het Land van de Groote Namaquois, op
omtrent 28 Graaden Zuider Breedte, aan den oever van de Groote Rivier. Zy werden
veelvuldiger, toen ik den Keerkring naderde; maar zy worden niet gevonden in het
Kafferland. Men zag ze ten eenigen tyde zo verre na 't Zuiden als de Kaap; maar
toen de Volkplanting zich
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uitbreidde, zyn alle de grootere Vogels en Viervoetige Dieren, inzonderheid de
zodanige, die een wyde streek lands ten leevensonderhoud noodig hebben,
genoodzaakt geweest de wyk te neemen voor de beschaafde Menschen - nog
geweldiger verdelgers dan die Dieren zelve.

Eenige byzonderheden, betreffende Maria Wollstonecraft.
‘Aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
Leevensberigten vallen byzonder in mynen smaak, en Gy voldoet daar aan
menigwerven, in uw Mengelwerk. Billyk dat ik daar toe ook iets bydraage voor
Leezers, die met my dien zelfden smaak hebben. Hier toe vond ik te deezer dagen
aanleiding. De Beoordeeling van Mejuffrouw WOLLSTONECRAFT'S Brieven,
geschreeven geduurende eene Reize door Zweeden, Noorwegen en Deenmarken,
in de Algem. Vaderl. Letteroef. des Jaars 1799, bl. 536, leezende, vond ik my
opgewekt om my die Reize aan te schaffen. Ik vond dezelve overeenkomstig met
Ul. beoordeeling; dan 'er bleef my eenige duisterheid over, ten aanziene van deeze
en geene byzonderheid. Om dezelve opgeklaard te zien, ging ik te raade met de
Korte Schets van het Leeven van MARIA GODWIN, geb. WOLLSTONECRAFT, en haaren
Letterkundigen Arbeid, in de Nieuwe Algem. Konst- en Letterbode, X D. bl. 33, waar
toe aan den voet der bladzyde, in de Beoordeeling, geweezen werd: ik kreeg eenig
meerder lichts; doch het was my niet genoegzaam. Eene gunstiger gelegenheid
moest ik afwagten, om de by my begeerde ophelderingen gebooren te zien. Deeze
trof ik aan, by het doorleezen van The Monthly Review for November 1798, waar
twee Werken beoordeeld worden, het een getyteld: Memoirs of the Author of A
Vindication of the Rights of Woman, by WILLIAM GODWIN; het ander, Posthumous
Works of the

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

192

Author of A Vindication of the Rights of Woman. Ik vond my opgewekt om het geen
tot nader kennis aan die Schryfster kan strekken daar uit te ontleenen, en het Ul.
ter plaatzing toe te schikken. Het zyn, 't is waar, Fragmenten; doch het licht, 't geen
ze my gaven, en 't welk my aangenaam was, zal, hoop ik, een deel uwer Leezeren
niet ongevallig weezen. In allen gevalle, vindt Gyl. reden om het niet te plaatzen,
dan heb ik een weinig te vergeefsch gearbeid, en arbeidende my vermaakt.’
Waar Mejuffrouw WOLLSTONECRAFT gebooren werd, betuigt haar Egtgenoot GODWIN
niet te weeten. Zy ving de loopbaane, op welke zy Lettereere behaalde, aan, gelyk
MILTON, Sir RICHARD BLACKMORE, Dr. JOHNSON, en anderen, die eenen naam in de
Geleerde Wereld maakten, met eene School te houden - vervolgens zette zy zich
tot voor de Drukpers te schryven, en maakte eerst eenigen naam door tegen Mr.
BURKE de pen te voeren, over de Rechten der Menschheid; dan was zy de meeste
vermaardheid verschuldigd aan haare Verdeediging van de Rechten der Vrouwen.
Benevens Aanmerkingen over Burgerlyke en Zedelyke Onderwerpen. ‘Door dit Werk
heeft zy,’ naar het oordeel van haaren Leevensbeschryver en Man GODWIN, ‘meer
weezenlyken dienst aan de zaak van haare Sexe gedaan, dan alle andere Schryvers,
zo manlyke als vrouwlyke, die zich immer aangedreeven voelden om de pen op te
vatten, ten behoeve van verdrukte en beledigde Schoonheid.’
Een Voorstandster der Omwenteling in Frankryk, tot dat het Schrikbewind haar
van de ongebondenheden aldaar wendig maakte, vervaardigde zy een Historical
and Moral View of the Rise and Progress of the French Revolution; doch van dit
Werk zag slegts het eerste Deel het licht. Zy zelve bevondt zich eene wyl te Parys.
Aldaar onthieldt zy zich eenen korten tyd, en schreef den 15 Feb. 1793 eenen Brief
over het tegenwoordig Character der Fransche Natie.
Ongelukkig leefde zy, in Frankryk, in Huwelyks-gemeenschap, doch ongetrouwd,
met Mr. IMLAY, die
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haar bezwangerd verliet, en eene andere verbintenis aanging. [Het Kind, uit deeze
Gemeenschap gebooren, is, naar alle waarschynlykheid, dat Kind, 't geen, in de
Brieven over de Noordsche Ryken, menigmaal op eene zo aandoenlyke wyze
voorkomt, en ons de gezegde onopgehelderde duisterheid baarde.] Dit was meer
dan de Platonische Liefde, welke zy voorheen voedde voor Mr. FUSELI, een Schilder.
De trouwlooze behandeling, haar door Mr. IMLAY aangedaan, zette haar aan om in
de Theems een einde aan haar Leeven te willen maaken; dit, door de
Nieuwspapieren van dien tyd vermeld, werd van veelen toen voor laster gehouden;
doch haar Egtgenoot GODWIN erkent het ten vollen.
Niet afgeschrikt door de trouwloosheid van Mr. IMLAY, leefde zy eenigen tyd met
Mr. GODWIN, eerst als Vriendin; doch deeze Vriendschap veranderde eerlang in
Liefde. ‘Vóór onze wederzydsche Liefdeverklaaring,’ schryft Mr. GODWIN, ‘voelden
wy ieder ons van de opregtste toegenegenheid ten halven verzekerd, doch tevens
eene beevende bezorgdheid om deswegen volkomen zekerheid te bekomen. MARIA leunde met haar hoofd op de schouder van haaren Minnaar, hoopende een
hart te zullen aantreffen, waar aan zy veilig haar geheele wereld van genegenheid
mogt toevertrouwen, doch tevens vreezende eenen misstap te zullen begaan;
nogthans voedde zy dat edelmoedig vertrouwen, 't welk in eene edelaartige ziel
nooit wordt uitgedoofd. Ik had, tot deezen tyd toe, nog nimmer bemind, of ten minsten
de Liefdedrift niet gevoed tot die rypheid, of een Voorwerp ontmoet, zo ten vollen
de hartlykste Liefde waardig.’
By dit verslag, wegens de opregtheid en vuurigheid van deeze wederzydsche
Liefdedrift, voegt hy: ‘Wy trouwden niet!’ - Welk niet trouwen hy op deeze wyze tragt
te verdeedigen: ‘Het is bezwaarlyk eenig ding ter algemeene aanneeming aan te
pryzen, strydig met de vastgestelde regelen en vooroordeelen van het Menschdom;
maar zeker kan 'er niets zo belachlyks weezen, of zo strydig met den algemeenen
loop des Gevoels (Sentiment), als te vorderen, dat de overvloeijingen der ziele
wagten na eene Plegtig-
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heid, en dat, het geen, waar kieschheid en verbeelding bestaat, van alle dingen het
meest een byzonder heiligdom is, met trompetgeschal aan te kondigen, en het
oogenblik, wanneer zulks het hoogste toppunt beklommen heeft, te vermelden.’
De Heer GODWIN, begrypende, dat deeze verfynde en sentimenteele redeneertrant
de wereld niet zou overtuigen van de voegelykheid der handelwyze in deezen
gehouden, voegt 'er by: ‘Daar waren andere redenen, waarom wy niet onmiddelyk
trouwden. MARIA was volkomen overtuigd van de voegelykheid haars gedrags.’ Dit zou men met reden mogen in twyfel trekken. Haare eigene ondervinding, in het
voorgevallene met Mr. IMLAY, van de jammerzalige gevolgen, waar aan eene Vrouw
zich blootstelt door eene Verbintenis buiten Huwelyk, moest haar ten minsten geleerd
hebben de Onvoorzigtigheid, om de Wetten der Maatschappy, ten opzigte van het
Huwelyk, te miskennen en te versmaaden. Geen kwaad kan 'er ontstaan uit het
doen eener Gelofte van Liefde; maar veele onheilen moeten 'er gebooren worden
uit het versmaaden des Huwelyks, gewis een der eerste Instellingen, weezenlyk
behoorende tot de Maatschappylyke Orde, om des niet meer te zeggen.
Ten aanziene van dit Onderwerp geeft de Heer GODWIN ook hier veeleer zyne
eigene gevoelens op, dan die zyner Vrouwe; of hy stelt de haare voor, gekleurd met
de verwe van zyne eigen begrippen. Dit is misschien ook het geval met het verslag,
door hem gegeeven, wegens de Godsdienstbegrippen zyner Egtgenoote. Hy vermeldt
'er dit van: ‘Haar Godsdienst hadt, met de daad, weinig gemeenschap met eenig
Stelzel, en zy heeft my menigmaalen betuigd, dat dezelve veel meer gegrond was
op Smaak, dan op de muggezifteryen van geschilvoerende onderscheiding. Haare
Ziel hegtte zich bestendig aan het verheevene en beminnelyke. Zy schiep een
onuitspreekelyk genoegen in de schoonheden der Natuure en in de schitterende
verrukkingen der verbeelding. Maar de Natuur zelve, begreep zy, dat niet beter zou
weezen dan een groot niet, indien de ziel van den Waarneemer haar niet aanvulde
met iets bezielende Wanneer zy wandelde, omringd van de wonderen der Na-
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tuure, was zy gewoon te verkeeren met haaren God. Zy schilderde dat Weezen in
haare ziel af, als niet min beminnelyk en goedertieren, dan groot en verheeven. Zy
hadt in haare jeugd weinig onderwys in den Godsdienst genooten, en haar
Godsdienst was bykans geheel van haar eigen maakzel. Maar zy was 'er, uit dien
hoofde, niet minder aan gehegt, of minder zorgvuldig in het volbrengen van 't geen
zy Godsdienstpligten agtte. Zy kon zich den tyd niet herinneren, dat zy geloofd hadt
in de staffen des Toekomenden Leevens. De begrippen van haar Stelzel sprooten
voort uit haaren eigen zedelyken smaak, en haar Godsdienst was, te dier oorzaake,
voor haar altoos eene voldoening, nimmer een schrik geweest. Zy verwagtte eenen
Toekomenden Staat; maar zy wilde niet gedoogen, dat haare denkbeelden van dien
Staat zouden gewyzigd worden door de begrippen van een Oordeel of Vergelding.
Uit deeze schets is het genoegzaam openbaar, dat het genoegen, 't welk zy schiep
in nu en dan de Leerredenen van Dr. PRICE te hooren, niet vergezeld ging met eene
schroomvallige aankleeving van diens Leerbegrippen. Zy woonde tot den Jaare
1787 de Openbaare Godsdienstverrigtingen, voor het meerendeel naar de inrigtingen
der Kerk van Engeland, vry geregeld by. Naa dien tyd bezogt zy de Kerk zo geregeld
niet, en het leedt niet lang of zy liet zulks geheel vaaren. Ik geloof het mag voor een
grondregel aangenomen worden, dat niemand van een welonderlegd verstand, die
de ingewikkelde onderwerping der jeugd heeft afgeschud, en geen yverig voorstander
is van eenige Secte, zich kan schikken naar den openbaaren en geregelden loop
van Leerredenen en Gebeden.’
Het Huwelyksgeluk, 't welk Mr. GODWIN met zyne MARIA genoot, was van korten
duur. Zy trouwden in April van het Jaar 1797; en den tienden van September, daar
op volgende, stierf zy in het Kraambedde, acht en dertig jaaren bereikt hebbende.
Op den vyftienden dier Maand werd zy begraaven op het Kerkhof van St. Pancras,
Middlesex. Eenige weinigen van de zodanigen, die zy meest agtte, woonden de
Lykplegtigheid by. Op haar Graf wordt een eenvoudig Gedenkteken opgerigt, door
eenigen haarer Vrienden, met dit Opschrift, haar als Schryfster aanduidende van
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haar voornaamste Werk, de Verdeediging van de Rechten der Vrouwen.
MARY WOLLSTONECRAFT GODWIN,

Author of
A Vindication
of the Rights of Woman,
Born XXVII April MDCCLIX.
Died X September MDCCXCVII.
Wy moeten, ten slot, nog iets zeggen van haare Posthumous Works. Zy behelzen
een Roman, onder den Tytel, de Rampzaligheden der Vrouwen, of MARIA. Dit beslaat
twee van de vier Deelen; het mag, als niet afgewerkt, liever een Fragment van een
Roman heeten. Naar het Oordeel der Boekbeoordeelaaren, uit wier arbeid wy dit
overneemen, verliest de wereld niet by het onvoltooid laaten; en zou dezelve dit
Werk, ten aanzien van de bevordering in Zedelykheid, wel geheel hebben kunnen
missen, als ten opzigte van het Huwelyk veele tot losbandigheid aanleidelyke
stellingen behelzende, en uitloopende om met ELOISA uit te roepen: Vervloekt zyn
alle Wetten, behalven die de Liefde heeft voorgeschreeven! - Lessen voor een Kind.
- Brieven aan een Heer, waarschynlyk Mr. IMLAY, van wien wy gesprooken hebben.
- Een Brief over het tegenwoordig Character der Fransche Natie, geschreeven uit
Parys, 15 Feb. 1793. - Een Inleidende Brief, over het opvoeden van Kinderen; met
de lyst der Hoofdstukken voor een reeks van Brieven over dit Onderwerp. - Brieven
aan Mr. JOHNSON, den Boekhandelaar. - Uittrekzel van het Hol der Verbeelding.
Eene Vertelling. - Eene korte Proeve over de Dichtkunde en ons genoegen in de
Schoonheden der Natuure. - Werken, voornaamlyk bestemd om gevoegd te worden
in het tweede Deel der Verdeediging van de Rechten der Vrouwen.
De Brieven aan Mr. IMLAY, die het derde en een gedeelte van het vierde Deel
beslaan, zouden, hoogstwaarschynlyk, door andere Egtgenooten dan de Heer
GODWIN agterwege gelaaten zyn; dan hy geeft ze niet alleen in 't licht, maar vergezelt
ze met eene Voorreden, waar in hy betuigt, ‘dat die Brieven de schoonste
voorbeelden behelzen van de taal des Gevoels en der Liefdedrift, ooit der wereld
aangeboden, en eene treffende
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gelykvormigheid hebben met den beroemden en zo gevoelig geschreevenen
WERTHER.’ - ‘Die Brieven zyn,’ gelyk hy 'er byvoegt, ‘de afstammelingen van eene
gloeiende verbeeldingskragt, en van een hart, diep doordrongen van de Drift, welke
zy tragt te beschryven.’ - Onder het leezen hebben wy ons beklaagd, dat een Hart,
zo vervuld met waare Liefdedrift, zulk eene koele en slegte bejegening van Mr. IMLAY
ontmoette. Haare Liefde ging niet gepaard met eene genoegzaame maate van
Voorzigtigheid: dit was misschien de bron der elende, van welke deeze Brieven nu
ten standhoudenden blyke strekken. Eenige uitdrukkingen, daar in voorkomende,
zyn de kieschste niet.
Wy geeven hier een gedeelte van den tweeden Brief, als betrekking hebbende
tot het Kind, 't welk ons de meergemelde duisterheid baarde. Zy schryft aan Mr.
IMLAY.
‘Ik gehoorzaam aan de beweeging van myn hart, 't welk my deedt denken om U,
myn Waarde, goeden nagt te wenschen, eer ik my ter ruste begeef, met tederder
aandoeningen vervuld, dan op morgen myn geval zal weezen, als ik, in haast, een
regel of twee onder het oog van Colonel - zal schryven.
Gy kunt U bezwaarlyk verbeelden, met welk een genoegen ik den dag vervroeg,
wanneer wy zullen aanvangen te zamen te leeven; gy zoudt glimplachen, als ik U
vermeldde, hoe veele plans van bezigheid ik in myn hoofd heb, nu ik my verzekerd
houd, dat myn hart rust gevonden heeft in uwen boezem! - Kweek met my die
waardige tederheid aan, welke ik alleen in U gevonden heb. En uw eigen dierbaare
Meid zal tragten in een bestendige werkzaamheid te houden dat gevoel, 't welk U
somtyds smert veroorzaakte. - Ja, ik houd my verzekerd, dat ik verdien gelukkig te
weezen; en, als gy my bemint, kan ik niet weder vervallen in dien elendigen staat,
die my het leeven tot eenen last maakte, bykans te zwaar om te draagen.
Maar, goede nagt! - God zegene U! - STERNE zegt, dat dit met een kus gelyk staat
- nogthans zou ik U liever een kus op trouw geeven, gloeijende van dankbaarheid
aan den Hemel, en van genegenheid tot U. - Het woord Genegenheid be-
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haagt my, dewyl het iets hebbelyks aanduidt; wy zullen elkander welhaast zien, om
te beproeven of wy moeds genoeg hebben om onze Harten warm te houden.’
‘Ik zal op morgen, een weinig over tien uuren, aan de Barriere weezen. - De Uwe
-’
Dit was eene afspraak; en wy worden in eene aantekening onderrigt, dat een
Meisje het gevolg was deezer ontmoetinge, en daarom de Barriere-Dogter geheeten.

Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 156.)
Eer PêROUSE met zyne Tochtgenooten, die zo veel reden hadden om zich wegens
het aandoen van Port de Français te verheugen, deeze Haven verlieten, wedervoer
hun een deerlyk ongeluk. Twee hunner Booten, waar in zich eenige Officiers en
Matroozen bevonden, geheel ten getale van twintig, uitgevaaren om peilingen te
doen, en andere verrigtingen tot het wel opneemen deezer Havenplaatze,
verongelukten met de manschap. Op deezen ramp staat de Heer PêROUSE met veel
deelneemings stil. Hy hervat het verhaal, met verdere byzonderheden, de Inwoonders
betreffende, mede te deelen, en een Opschrift te vermelden.
Niets bleef ons naa dit ongeluk onzer Tochtgenooten over, dan, zo spoedig
mogelyk, een Oord te verlaaten, waar wy zulk een droeven ramp geleden hadden.
Dan wy waren nog eenige dagen verschuldigd aan de Familien onzer ongelukkige
Vrienden. Een al te spoedig vertrek mogt twyfelingen en ongerustheden in Europa
veroorzaaken: het mogt het Volk daar niet ter
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ooren komen, dat de stroom zich niet verder dan een myl uitstrekt buiten het Kanaal;
dat de Boots, en die 'er in omkwamen, tot geen grooter afstand konden gedreeven
worden, en dat de woede van de zee te dier plaatze alle hoop op hun wederkomen
afsneedt. Indien, tegen alle waarschynlykheid aan, eenigen van hun in staat geweest
waren om weder te keeren, kon dit alleen geschieden in de nabyheid van de Baay;
dit deedt my eenige dagen toeven; maar ik verliet de ankerplaats van het Eiland,
en nam die op een zandgrond, aan den ingang van de Westkust. Vyf dagen
besteedde ik aan deezen overtocht, schoon slegts ééne myl lang. Geduurende
deezen tyd vonden wy ons blootgesteld aan eene windvlaage, die ons in zeer groot
gevaar zou gebragt hebben, waren wy niet geankerd geweest op een zagtgrondige
ankerplaats: gelukkig dat onze ankers niet doorgingen; want wy bevonden ons op
minder dan een kabel-lengte van het strand. - De wind tegen zynde, hieldt dit ons
langer op dan ik ten oogmerk had te blyven, en wy gingen eerst op den dertigsten
van Hooimaand onder zeil, achttien dagen naa het verlies onzer Reisgenooten, de
beschryving van welk verlies my zo veel smerte gebaard heeft, en de herdenking
van 't welk my steeds ongelukkige oogenblikken zal baaren.
Eer wy vertrokken, richtten wy op het Eiland, in 't midden van de Baay, waar aan
ik den naam gaf van het Cenotaph Eiland, een Gedenkteken op, ter gedagtenisse
onzer ongelukkig omgekomene Reisgenooten. De Heer DE LAMANON vervaardigde
het volgend Opschrift:
AAN DEN INGANG VAN DEEZE HAVEN KWAMEN TWINTIG BRAAVE ZEELIEDEN
OM; LEEZER, WIE GY OOK MOOGT WEEZEN, VERMENG UWE TRAANEN MET DE
ONZE.

Aan den voet van dit Gedenkteken begroeven wy een vles, met dit berigt: ‘Op
den dertienden van Hooimaand des Jaars 1786 kwamen de Fregatten Bousolle en
Astrolabe, die op den eersten van Oogstmaand in den Jaare 1785 uit Brest zeilden,
in deeze Haven. Door de zorge van den Heer DE LA PêROUSE, Opperbevelhebber
op deezen Tocht, van den Viscount DE LANGLE, Bevelhebber van het tweede Fregat,
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van de Heeren CLONARD en DE MONTI, tweede Capiteins der beide Schepen, en van
de andere Officieren en Chirurgyns, hadt geen dier Kwaalen, welke de Zeelieden
veelal op lange Reizen beloopen, onze Scheeplingen aangegreepen. - De Heer DE
LA PêROUSE vondt zich gelukkig in de herdenking, gelyk alle zyne Tochtgenooten,
dat zy van het eene einde der Wereld tot het andere gezeild waren, zonder eenig
gevaar geloopen, en Volken, voor Barbaaren bekend, bezogt te hebben, zonder
één druppel bloeds te storten. - Op den veertienden van Hooimaand gingen drie
Boots, 's morgens ten vyf uuren, van boord, om de peilingen, in de Baay gedaan,
te bepaalen. Deeze stonden onder het bevel van den Heer D'ESCURES,
Scheeps-Luitenant en een Ridder van St. Louis. De Heer DE LA PêROUSE hadt hem
schriftlyken last medegegeeven, hem uitdruklyk beveelende, den Stroom niet te
naderen; maar, op het oogenblik dat hy begreep nog op eenen genoegzaamen
afstand daar van verwyderd te weezen, vondt hy zich daar door weggesleept. - De
Heeren DE LA BORDE, Broeders, en DE FLASSAN, die zich in de Boot van het tweede
Fregat bevonden, schroomden niet zich aan gevaaren bloot te stellen, met hunne
Reisgenooten in dit gevaar te hulp te snellen; maar, helaas! zy deelden in het zelfde
ongelukkig lot. - De derde Boot werd bestuurd door den Heer BOUTIN,
Scheeps-Luitenant. Deeze Officier, met moed worstelende tegen de breekende
Zeegolven, eenige uuren lang, deedt de volyverigste, doch helaas! vrugtlooze
poogingen, om zyne Vrienden, in dien nood, te helpen; en hadt by zyne eigene
behoudenis alleen dank te weeten aan het beter maakzel van zyne Boot, aan zyne
eigene zeer verlichte voorzigtigheid, gepaard met die van den Heer LAPRISE MOUTON,
Luitenant van het Fregat, zyn tweeden in het bevel, en aan de werkzaamheid en
wilvaardige gereedheid zyns Scheepvolks, bestaande uit JEAN MARIE, Koksmaat,
LHOSTIS, LE BAS, COZENTIN IERS en MONERS, vier Matroozen. De Indiaanen scheenen
deel te neemen in onze diepgaande droefenisse. Dan, niet mismoedigd door dit
ongeluk, ons wedervaaren, zeilden wy den dertigsten van Hooimaand heenen, om
onze Reis te vervorderen.’
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Door ons verblyf aan den ingang van de Baay, kreegen wy eene veel nadere kennis
aan de Zeden en Gewoonten der Indiaanen, dan wy met mogelykheid zouden
hebben kunnen opdoen aan de andere ankerplaats. - Onze Schepen lagen naby
hunne Dorpen voor anker. Wy bezogten hun alle dagen, en hadden ook alle dagen
reden over hun te klaagen, schoon ons gedrag ten hunnen opzigte nimmer veranderd
was, en wy nooit opgehouden hadden met hun blyken te geeven van onze
goedwilligheid en milddaadigheid.
Op den twee-en-twintigsten van Hooimaand bragten zy ons eenige brokken van
de wrakken onzer Booten, door de Zee op de Oostkust zeer digt by de Baay
geworpen. Door tekenen gaven zy ons te verstaan, dat zy een onzer ongelukkige
Tochtgenooten, door de golven op strand geworpen, begraaven hadden. Op deeze
aanduiding richtten de Heeren DE CLONARD, DE MONNERON en DE MONTI terstond
hunnen weg na de kust, vergezeld door die zelfde Indiaanen, die wy ryklyk met
geschenken begiftigd hadden. - Onze Officiers gingen drie mylen verre over steenen
en een akeligen weg. Elk half uur gaans vorderden die Gidsen op nieuw betaaling,
of zy weigerden verder te trekken; in 't einde koozen zy den weg na het Bosch, en
lieten ons de hielen zien. Onze Officiers ontdekten te laat, dat hun verhaal enkel
een list geweest was, uitgevonden om ons meer Geschenken af te prachen. Zy
zagen op dit tochtje onmeetelyke bosschen van zeer groote Denneboomen - zy
namen de maat van eenigen, die vyf voet over kruis waren, en meer dan honderd
en veertig voeten hoog scheenen.
Wy stonden geenzins verwonderd op het verhaal, 't geen zy gaven van dit gedrag
der Indiaanen: hunne behendigheid in 't steelen gaat alle denkbeelden te boven. De Heeren DE LANGLE en LAMANON hadden, met verscheide Officieren en
Natuurkenneren, twee dagen vóór de laatstgemelde gebeurtenis, een landtochtje
Westwaards gedaan; het oogmerk hadt mede betrekking tot dezelfde bedroevende
naspeuring, en liep even vrugtloos af, als het andere; maar zy ontdekten een
Indiaansch Dorp, op den oever van eene kleine Rivier, geheel Lezet met staaken
tot de Salmvisschery. Wy hadden zints lange vermoed, dat deeze Visch van dit
gedeelte van de kust kwam, maar hadden des gee-
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ne zekerheid; deeze ontdekking voldeedt onze nieuwsgierigheid. De Salm, de rivier
opzwemmende, ontmoet deeze staaken; niet in staat om 'er over heen te komen,
poogen zy na Zee weder te keeren, en ontmoeten by het wederkeeren eene soort
van teenen fuiken, waar uit het ontkomen onmogelyk is. Deeze Visschen zyn hier
in zulk eene menigte, dat het Scheepsvolk van beide de Schepen, geduurende ons
verblyf, 'er veel van kogt, en elk Fregat zoutte twee Vaten vol in.
Onze Landreizigers zagen ook een Morai, of Begraafplaats; dezelve wees uit,
dat deeze Indiaanen gewoon waren hunne Dooden te verbranden, en het hoofd te
bewaaren. Zy vonden een Bekkeneel, in verscheide vellen omwonden. De ontdekte
Begraafplaats bestaat uit vier redelyk sterke staaken, die een kleine houten kamer
onderstutten, waar de asch in daar toe gemaakte koffertjes berust. Zy openden
dezelve, en ontwonden de vellen om het Bekkeneel gewonden; dus hunne
nieuwsgierigheid voldaan hebbende, plaatsten zy zorgvuldig alles weder gelyk zy
het gevonden hadden, en voegden 'er nevens eene groote menigte geschenken
van onderscheide yzeren werktuigen en koraalen. - De Indiaanen, die getuigen
waren van dit Grafbezoek, betoonden zich eenigermaate aangedaan; doch zy
bleeven niet in gebreke, om de geschenken, door onze Reizigers nedergelegd,
schielyk weg te haalen. Andere nieuwsgierigen vervoegden zich, den volgenden
dag, na dezelfde plaats, vonden 'er niets dan de asch der dooden en het Bekkeneel.
Zy lagen 'er nieuwe geschenken neder, welke het zelfde lot als die des voorigen
daags ondergingen. En ik hou my ten vollen verzekerd, dat de Indiaanen zeer blyde
zouden geweest zyn, indien wy onze bezoeken, op die wyze, verscheide maalen
op één dag herhaald hadden. Maar, indien zy met eenigen wederzin ons eerste
bezoek by deeze Begraafplaats zagen, het was zo niet gelegen ten opzigte van
hunne Hutten; welke zy ons egter niet wilden toelaaten te naderen, vóór dat zy eerst
hunne Vrouwen uit dezelve verwyderd hadden, schoon deeze Vrouwen voor ons
de wansmaaklykste schepzels op den aardbodem waren.
Ten allen dage waren wy getuigen dat vreemde Canoes in de Baay kwamen; alle
dagen voeren ook gehee-
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le Dorpen uit, en ruimden hunne woonplaatzen in aan anderen. Deeze Indiaanen
scheenen groote vrees te hebben voor het vaaren in dit Kanaal. Zy waagden het
nimmer dan by effen water. Met behulp onzer Verrekykeren, bemerkten wy zeer
onderscheiden, dat, wanneer zy zich tusschen de beide punten bevonden, de
Opperste, of althans hy die boven anderen scheen uit te steeken, oprees, zyne
armen tot de Zon uitbreidde, en gebeden tot dezelve scheen uit te storten, terwyl
alle de anderen uit hunne gansche magt roeiden. - Wanneer wy na de beduidenis
van deeze gewoonte onderzoek deeden, kreegen wy berigt, dat, eenigen tyd geleden,
zeven groote Canoes daar ter plaatze vergingen, met verlies van al de manschap;
doch dat de achtste behouden bleef. De Indiaanen, die dit onheil ontkwamen,
heiligden deeze Canoe aan hunnen God, of aan de Naagedagtenis hunner
Landslieden; wy zagen deeze Canoe aan de zyde van een Morai, die buiten twyfel
de assche bevatte van eenigen deezer Schipbreukelingen.
De Canoe, welke wy daar aantroffen, was van een ander maakzel dan die des
Lands; laatstgemelde waren enkel een uitgeholde boom, aan de zyde met planken
opgeboeid; de eerstgenoemde bestondt uit planken met inhouten, gelyk onze Booten;
het houtwerk, 't welk zeer wel gemaakt was, vonden wy bekleed met de huid van
Zeedieren, die tot eene dubbeling strekte, en zo volkomen zamengenaaid, dat de
beste werkman in Europa bezwaarlyk het zou nadoen. Dit bekleedzel, waar van wy
met zeer veel naauwkeurigheid de maat namen, was in de Morai geplaatst nevens
de asch; het houtwerk van de Canoe, op staaken gezet, bleef daar bloot naast de
Morai.
Ik gevoelde grooten trek om dit Canoebekleedzel mede te neemen en na Europa
te voeren: wy waren volstrekt in 't bezit van 't zelve; dit gedeelte van de Baay niet
bewoond zynde, kon geen Indiaan ons hier in verhinderen; daarenboven hield ik
my ten vollen verzekerd, dat de Schipbreukelingen vreemdelingen geweest waren.
Doch 'er bestaat een algemeen erkende heilige onschendbaarbeid der
Begraafplaatzen; het eerbieden hier van wederhieldt myne begeerte ter wegvoeringe.
Eindelyk gingen wy, den dertigsten van Hooimaand,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

204
's naamiddags ten vier uuren, onder zeil, met een slap koeltje uit den westen, 't welk
niet ophieldt eer wy drie mylen in open zee waren. De horizont was zo helder, dat
wy den Berg Saint Elias, ten noordwesten, op een afstand van ten minsten veertig
mylen zagen. 's Avonds ten acht uuren was ik gevorderd tot drie mylen zuidwaards
van de Baay, en peilde negentig vademen waters op een modderigen grond.
(Het Vervolg ter naaste gelegenheid.)

De verheffing van een huize Braganza tot den troon van Portugal.
Portugal was na de dood van Koning ANTONIO, die in 1580 zonder mannelyke
erfgenaamen stierf, door Koning FILIPS II, gedurende de beroerten en verwarringen
in dit Ryk, met het zwaard in bezit genomen, en uit den rang der zelfbestaande
Staaten vernietigd geworden. De eervolle naam dezer dappere Natie scheen onder
de Spaansche heerschappy vergeten, de roem der Portugeezen scheen met hunne
regering ten grave gedaald te zyn. De rykdommen des lands verdwenen, de naamen
zyner helden Verloren zich onder de Spaansche opperbevelhebbers, en zyne eertyds
zo dapper veroverde bezittingen in Indië en Afrika wierden van tyd tot tyd byna
algemeen de buit der Engelschen, Franschen en Hollanders. De naamen der GAMA'S,
ALMEIDA'S, SOUSA'S, FARIA'S, ALBUQUERQUE'S en NORONHA'S verschrikten en vervulden
de Volken niet meer met verwondering, en het eertyds zo beroemde Portugal verzonk
in den oceäan der Spaansche Monarchie.
De Spaansche FILIPSEN, die zich Koningen van Portugal lieten noemen, maar
tyrannen der onderdaanen van dit Ryk waren, regeerden dit land niet yzeren
scepters, en hunne Ministers vernederden dit edele Volk tot den slaavenstand.
Zo erfde FILIPS IV dit ongelukkig Ryk met de Spaansche Kroon, in het jaar 1621.
Hy voerde een' bloedigen oorlog tegen Oostenryk, Engeland en Holland, waarin de
Portugeezen met hunne bezittingen in andere waerelddeelen betalen moesten. Zy
voelden den last van hun juk, zy voelden de zwaarte hunner ketens, zy zagen hunne
schande, en OLIVAREZ, de trotsche Minister van FILIPS, was de beul, die hen pynigde,
om hen, het geen hy niet vermoedde, aan te sporen om hunne boei te verbreken.
Hy kende den haat der Portugeezen, die hy zelf van gantscher harte haatte, tegen
hunne onderdrukkers; by begon de
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vertwyfeling der Natie te duchten; hy wilde haar geheel ten gronde brengen, en
verhaastte daardoor, het geen hy naderhand met siddering bekennen moest, haare
plotslinge verheffing.
De Grooten des Ryks wierden door hem vernederd, den Adel ontnam hy zyne
voorrechten, het Volk geld en brood, en de jonge manschap des lands zond hy naar
de slagvelden in vreemde Staaten, om de hoop dezer moedige Natie zelfs in de
geboorte en geheel te vernietigen.
Nogthans, dit alles had een ander als het van hem berekend gevolg. De
Portugeezen, die thans byna niets meer dan hun leven verliezen konden, die geen
verzagting van hunne elende, geen vermindering der hen opgelegde belastingen
te hopen hadden, begonnen zeer ernstig naar eene verandering van regering te
verlangen, wenschten, hoopten, en wierden door het besluit bezield om het geen
zy wenschten te verkrygen.
MARGARETHA VAN SAVOYE, Hertogin van Mantua, regeerde te dier tyd (1638) het
Portugeesche Ryk, in naam als Vice-Koningin, maar had indedaad niet de geringste
magt in handen: zy voerde niets dan den prachtig klinkenden tytel; de gantsche
heerschappy berustte in de handen van MIGUEL VASCONCELLO, een geboren
Portugees, die, wel is waar, den ledigen tytel van Geheimen Staatssecretaris voerde,
maar indedaad regerend Minister en Beheerscher des Ryks was. Hy was een
gunsteling van den Hertog OLIVAREZ, die hem tot zyne oogmerken gestemd vond,
en hem zyn onbepaald vertrouwen met zyne magt geschonken had. Deze ruwe,
trotsche man, laagdenkend en gierig, perste, met eene voorbeeldelooze
gevoelloosheid, de geldsommen uit zyn Vaderland, die de Minister uit hetzelve
heste. Hy zoog het land met nimmer zatte teugen uit, verdeelde de voornaamsten
des Ryks, ontzenuwde de magt des Adels, diende de schande en den Minister
volgens zyn verlangen, en wierd algemeen gehaat en vervloekt.
OLIVAREZ geloofde zichzelven en zyn stelsel tamelyk verzekerd; maar het Huis
BRAGANZA, en de Hertog van dezen naam, Don JUAN, wiens geboorte hem het naaste
recht op de Kroon van Portugal gaf, was, in zyn ontwerp, en op den weg, dien hy
ingeslagen had, de grootste steen des aanstoots, dien hy niet uit den weg ruimen
kon.
Don JUAN leefde, zo als hy gaarne leefde, gerust en stil, als een byzonder burger,
in eene verstandige werkeloosheid, te Villa-Visoza, scheen zich in het geheel niet
met de openbaare zaaken te bemoeijen, en bragt zyn leven in verstrooijingen,
feesten en vrolykheden door, zonder een' enkelen stap te doen, die hem in Spanje
verdacht had kunnen maken. De
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Portugeezen hadden op hem, als op hunnen redder, de oogen gevestigd; maar hy
scheen zich met niets dan met zyne feesten en jagtpartyen te bekommeren.
Evenwel ontstond 'er buiten zyn weten iets, dat in Spanje een groot wantrouwen
en slechte vermoedens tegen hem verwekken moest.
Door den last van onopbrengbaare belastingen op het hevigste gedrukt, was het
te Evora tot een' opentlyken opstand gekomen. Het volk had de Spaansche
amptenaars en wachten mishandeld; men had zich overluid over de dwinglandy der
regering, in hevige uitdrukkingen, beklaagd, en openbaare wenschen voor het Huis
BRAGANZA aan den dag gelegd.
OLIVAREZ vreesde voor ernstige gevolgen, en was tevens bedacht om den Hertog
uit zyn Vaderland te verwyderen; hy deed hem, uit naam des Konings, het aanbod
van het Gouvernement van Milaan; doch de Hertog verontschuldigde zich met zyne
onkunde en den slechten staat zyner gezondheid.
De Minister scheen deze verontschuldigingen te laten gelden; maar hy gaf
nogthans zyn ontwerp, om zyn' gevreesden vyand uit Portugal te verwyderen, niet
op.
Hiertoe gaf hem de opstand der Cataloniërs, in 1639, gelegenheid.
Hy schreef aan den Hertog, dat zyn meester, de Koning, hem genadig beval met
Portugals Adel op te zitten, en met hem tegen de oproerigen van Catalonië te veld
te trekken.
De Hertog ontschuldigde zich nogmaals met geldgebrek, het welk hem deze
kostbaare toerusting onmogelyk maakte.
‘De Hertog,’ zeide OLIVAREZ, ‘was my altoos gevaarlyk. Thans begin ik hem voor
zeer slim te houden, en te vrezen.’
Omstreeks dezen tyd naderde de Fransche Vloot de Portugeesche kusten, en
de nood vereischte een' Opperbevelhebber over de tot dekking der kusten bestemde
troepen te zoeken. OLIVAREZ vond dezen in den persoon des Hertogs. Hy zond hem
het patent, met zulk eene willekeurige magtoefening, dat het scheen alsof men hem
de regering in handen gaf. Nogthans kreeg de Spaansche Admiraal, Don LOPEZ
OSORIO, in 't geheim bevel, om met zyne Vloot die haven binnen te lopen, by welke
zich de Hertog bevinden mogt, hem daar op een gastmaal op zyn schip te nodigen,
en hem gevangen naar Spanje te voeren. Maar een storm verstrooide OSORIO'S
Vloot, noodzaakte de geredde schepen naar Spanje terug te keren, en het oogmerk
des Ministers was verydeld. Dus redde een toeval den Hertog van den hem zo listig
gelegden valstrik.
OLIVAREZ schreef een' tweeden uiterst verpligtenden brief aan den Hertog, maakte
hem het ongeluk der Vloot bekend,
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en verzocht hem, uit naam des Konings, dringend, om de moeite op zich te nemen
van alle grensvestingen en havens te beschouwen, en alle nodige verdediging tegen
eene vyandelyke landing in het werk te stellen. By dezen brief waren veertigduizend
dukaaten gevoegd, tot wervingen en andere nodige uitgaven. Maar te gelyker tyd
kregen alle Spaansche Bevelhebbers in de vestingen en havens den geheimen last,
om den Hertog, als het zonder opzien en in stilte geschieden kon, aan te houden
en naar Spanje te zenden.
De al te groote vertrouwlykheid, vriendelykheid en dienstvaardigheid van den
Minister kwamen den Hertog verdacht voor. Daar hy zich echter zo hoog geëerd
en met zulk eene onbepaalde magt bekleed zag, besloot hy ook zich daarvan te
bedienen, en nam het hem opgedragen Opperbevelhebberschap aan Thans was
het, dat voor de eerstemaal de gedachte aan de mogelykheid om de Kroon zyns
Vaderlands te verkrygen in hem opkwam, en hy besloot ook tevens den weg in te
slaan, langs welken hy ten Troon zou kunnen stygen, indien het geluk slechts met
hem wilde medewerken.
Hy maakte derhalven van de hem opgedragen magt gebruik, zette aan en af, en
vervulde voornamelyk de beste posten des lands door mannen, die Portugeezen,
en lieden waren, op wier verkleefdheid hy staat maken kon. Hierdoor verydelde hy
des Ministers ontwerpen en verwachtingen.
Het gevolg des Hertogs was talryk, en bestond enkel uit vertrouwde lieden. Zonder
dezen was hy niet te zien.
Hy bediende zich van zyne waardigheid, verscheen altoos met een schitterende
pracht, trok daardoor de oogen des volks tot zich, en verkreeg de algemeene
opmerking, die hy wenschte te verkrygen. Waar hy kwam, gaf hy opentlyk gehoor,
hoorde ieder aan, en sprak met den geringsten zo vriendelyk en innemend als met
de voornaamsten. Hy bestrafte de overtredingen der Soldaaten, prees verdienstelyke
Krygslieden, beschonk het Volk, eerde den Adel, beloonde en hielp op staanden
voet, en maakte met het Spaansche geld zich overal vrienden.
Zo verspreidde hy rondom zich tevredenheid, en waar hy kwam verstomden de
klagten voor zyne weldadigheid; overal juigchte men zyne aankomst te gemoet,
zegende zyne tegenwoordigheid, en beklaagde zyn afscheid.
Dit alles hoorden en bemerkten de vrienden des Hertogs met genoegen, en
bedienden zich van de gelegenheid om de gevoelens der Patriotten uit te vorschen.
Inzonderheid liet zekere JUAN PINTO RIBEIRO, Agent van den Hertog te Lissabon,
zich aan de zaak gelegen zyn. Hy was een ervaren, voorzichtig man, van een
beproefde en onwrikbaare trouw voor zyn' Heer, den Hertog; daarby
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was hy in aanzien, geëerd, en by den Adel zeer bekend en geächt. Het zy dat de
Hertog hem iets van zyne geheime wenschen toevertrouwd had, of dat hy doorslepen
genoeg was om dezelven in zyn hart te lezen, genoeg, hy vormde het voornemen,
in de hoop, wanneer het den Hertog gelukte de Kroon te verkrygen, alsdan ook
geen gering aandeel in de regering zyns Vaderlands, waartoe hy zich bekwaam
achtte, te zullen bekomen, om den weg te bereiden, die eenmaal tot den Troon
geöpend zou worden. Ook vermoedde men, dat de bekende Cardinaal DE RICHELIEU,
in Frankryk, die by de Omwenteling in Portugal mede eene magtige hand in het spel
had, dezen man gekend en behoorlyk aangespoord hebbe, om Portugals afval van
Spanje te bewerken, waaraan hem zelf veel gelegen was.
Men had, zo als gezegd is, kort te voren den Portugeeschen Adel tot den veldtocht
tegen de Cataloniërs opontboden, en PINTO bediende zich van de gelegenheid, om
hen dezen veldtocht juist als eene verbanning uit hun Vaderland af te schilderen,
als eene verderflyke verwydering, en die daarby nog met groote onkosten verzeld
was. De Burgers maakte hy opmerkzaam op hunnen door de Spanjaarden in den
grond vernielden koophandel, op hunne armoede, op de geldzucht hunner
beheerschers, en op de elende des lands onder eene vreemde regering. De
Geestelykheid bewees hy, hoezeer zy verdrukt wierd; hy toonde dat de Bisdommen
aan vreemden weggeschonken, en zy van tyd tot tyd van hooge geestelyke
waardigheden uitgesloten zouden worden. En zodanig trachtte hy zyn voordeel te
doen met de belangen van ieder' stand, om hen allen veréénd daar heen te brengen,
waar hy hen wenschte te zien.
Zo won hy in stilte en in korten tyd de gemoederen der misnoegden op de
tegenwoordige regering, en bragt weldra eene aanzienlyke vergadering by elkander,
die de Aartsbisschop van Lissabon, uit den Huize ACUNHA, als het hoofd derzelve
bywoonde. De Spaansche regering had hem, die van de Portugeezen zo zeer
bemind was als hy van de Spanjaards gehaat wierd, juist den Aartsbisschop van
Braga, een gunsteling der Vice-Koningin, in het voorzitterschap by de Kamer van
Opace voorgetrokken, en veroorloofde hem daardoor deel aan het bestier der
staatszaaken te nemen.
De overige Edelen, die zich by de eerste vergadering bevonden, waren Don
MIGUEL ALMEIDA, een man van groote rechtschapenheid en onverzoenlyken haat
tegen de tyrannen zyns Vaderlands; Don ANTONIO DE ALMADA, de beste vriend van
den Aartsbisschop; zyn Zoon Don LUIS; zyn Schoonzoon Don LUIS DE ALCUNHA; de
Opperjagermeester MELLO; Don GEORGE, zyn Broeder; Don PEDRO DE MENDOZA
FURTADO;
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Don RODRIGO DE SAA; de Marquis FEREIRA, en nog eenige braave en edele mannen,
die, beledigd, ontevreden met de Spaansche regering, besloten hadden hun
Vaderland te bevryden.
Men verbond zich onderling, door woorden en eeden, ter uitvoering van dit
voornemen, het juk af te werpen, en een' Koning uit de Edelen des lands te verkiezen,
van welken eenigen in aanmerking kwamen; doch door het beleid van den
Aartsbisschop en PINTO viel de keus op den Hertog van BRAGANZA, wien PINTO dit
schreef, en hem verzocht zich thans naar Lissabon te begeven.
De Hertog vertrok daarop met een prachtig gevolg, bezichtigde, ingevolge zyn'
last, de omgelegen sterke plaatsen, en ging eindelyk naar Lissabon, alwaar hy by
de Vice-Koningin een bezoek aflegde.
Zyn intogt in deze Stad geleek een algemeene triomf. De vreugde des volks was
zichtbaar en wierd luidruchtig. Derhalven verliet de Hertog, om de Spanjaarden
geen gelegenheid tot argwaan te geven, de Stad aanstonds weder, waar zyne
ontfangst hem de gevoelens des volks duidelyk genoeg getoond had, en ging naar
Almada.
Hier was den 12den October 1640 de tweede vergadering der misnoegden, die
intusschen hun getal nog door eenige aanzienlyke leden vermeerderd hadden.
Van hier begaven zich ALMEIDA, MENDOZA, ALMADA, en de Bisschop van Evora,
naar den Hertog. Het was nacht, en zy spraken hem in zyn kabinet.
MENDOZA nam het woord, en zeide hem, dat hy, uit naam des Volks en des Adels,
hem de Kroon, het wettig erfdeel zyner Voorouders, aanbood; dat het tyd ware het
smachtend Vaderland te verlossen, wiens redding de Hemel zelf scheen te
begunstigen.
‘Nu, of nooit,’ voer hy voort. ‘Thans houdt de Spaansche Dwingeland onze
vestingen slecht bezet; hy heeft oorlog in het binnenste van zyn Ryk en zyne
afgelegen Provintiën; Frankryk staat ons by, zyne Vloot is op de ree; het Volk zucht
naar een' redder, en vier Edelen vragen u in den naam der Natie: Hertog! wilt gy
haar redder, wilt gy onze Koning zyn?’
De Hertog, nog niet geheel zonder vrees, wist niet waartoe hy besluiten zou,
antwoordde de afgezanten zeer verpligtend, beval zich in hun vertrouwen, en scheen
tyd van beraad te vorderen. Hy begaf zich met PINTO naar Villa-Visoza, om daar
met hem, zyne Gemalin en zynen Secretaris ANTONIO PAES VIEGAS, wiens
raadgevingen hy zeer waardeerde, dit aanbod rypelyk te overwegen.
PINTO sprak met vuur en nadruk, bewees den Hertog, het
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geen hy ook de geheele waereld beloofde te bewyzen, deszelfs gegrond recht op
de Kroon van zyn Vaderland, wegens zyne afkomst en de Rykswetten des lands,
die FILIPS II met het zwaard vernietigd had; vervolgens bad hy hem dringend, om
de Kroon ten besten zyns Vaderlands aan te nemen.
Nog was de Hertog besluiteloos, toen VIEGAS hem vroeg: welke party hy kiezen
zou, wanneer zyn Vaderland, om zich van het Spaansche juk te ontslaan, zich voor
eene Republiek verklaarde.
Zonder bedenken antwoordde hy: dat hy de party zyns Vaderlands tegen de
Kastiliaanen kiezen zou.
‘Goed dan,’ voer VIEGAS voort; ‘als het zo is, dan hebt gy onzen raad niet meer
nodig; en gy zyt verpligt eene Kroon aan te nemen, die men u, als den eersten des
lands, aanbiedt.’
De Hertog deelde hierop zyne Gemalin zyne en zyner vrienden mening, hunne
hoop en zyne bedenkelykheden mede.
Deze, eene Spaansche van geboorte, was eene Zuster van den Hertog van
MEDINA SIDONIA, eene der schoonste, edelmoedigste en verstandigste vrouwen van
haaren tyd, die zich door haar gedrag in Portugal genaturaliseerd, en de hoogachting
des gantschen Volks verworven had. Zy ried haaren Gemaal hetzelfde, wat zyne
vrienden hem rieden; zy sprak met waardigheid, en besloot: ‘En welke gevaaren
kunt gy schroomen? Veelligt de dood? Voorzeker is het edeler om het bezit eener
Kroon te sterven, dan zonder vrees een slaavenleven te lyden.’
Hierop verklaarde de Hertog aan MENDOZA dat hy bereid was, en deze ylde naar
zyne vrienden met die verklaring.
Ondertusschen had het Hof te Madrid tyding gekregen van de vreugde, waarmede
het volk te Lissabon den Hertog ontfangen had, en was hier over niet zonder
ongerustheid: derhalven zond OLIVAREZ een' courier aan den Hertog, en verzocht
hem, om zich van zyn persoon te verzekeren, te Madrid te komen, alwaar de Koning
met hem over de oorlogszaaken van Portugal spreken wilde.
De Hertog ontfing dit opontbod niet onverschillig, en bemerkte duidelyk daarvan
de reden. Hy gaf zyne vrienden kennis van dit voorval, en zond dadelyk een' zyner
edellieden naar Madrid, die zyne aanstaande komst aldaar aankondigen, een paleis
huren, en prachtige toebereidselen bezorgen moest. Eenigen tyd daarna
overhandigde deze den Minister een' brief, waarin de Hertog zyn vertoeven met
eene onpaslykheid verontschuldigde; en eindelyk, toen de Minister ongeduldig
begon te worden, zond hy eene memorie, waarin om de bepaling van den rang des
Hertogs by het Hof verzocht
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wierd. De Minister bezorgde dit alles zo spoedig als mogelyk was. De Hertog kon
nu geene verontschuldigingen tot vertraging zyner reis meer vinden, en dit verhaastte
de uitvoering van het beraamde ontwerp.
De saamgezwoornen waren intusschen niet werkeloos geweest; zy hadden
geworven, overlegd, en besloten schielyk te werk te gaan.
Zy vergaderden den 25sten November voor de laatste maal, en bepaalden de
uitvoering van hun ontwerp tegen den 1sten December. De dood van VASCONCELLO
wierd met algemeene stemmen besloten. Dat niet een gelyk vonnis over den
Aartsbisschop van Braga gestreken wierd, had deze alleen aan de voorspraak en
het verzoek van den wakkeren ALMEIDA te danken.
Nu bleef 'er niets meer overig, dan de orde van den algemeenen aanval geregeld
te bepalen.
Nadat alles onderling besloten was, gingen de saamgezwoornen uiteen, zwoeren
elkander trouw en stilzwygendheid, en beloofden elkander den 1sten December
met eer en onverschrokkenheid te zullen wederzien.
PINTO maakte schikking dat dagelyks eenigen der saamgezwoornen in het hof
van het Koninglyk paleis ronddwalen en op alles een opmerkzaam oog houden
moesten.
's Avonds vóór den dag der uitvoering van het groot ontwerp zag men
VASCONCELLO zich op den Taag inschepen. Men vreesde dat hy argwaan had
opgevat, dat het ontwerp verraden was, en dat deze doorslepen staatsman
toebereidselen maakte om de op de naaste dorpen leggende soldaaten herwaart
te laten komen.
Eenigen der saamgezwoornen legden hunne vrees duidelyk aan den dag, en
eene algemeene ontroering scheen het verbond te bedreigen, toen de uitgezette
wachten bericht gaven, dat VASCONCELLO onder muziek en gezang weder terug
gekeerd was; hy kwam van een banket, dat men hem ter eere gegeven had. Het
was de laatste vreugdedag zyns levens.
Door nieuwen moed bezield, ging nu elk der verbondenen, wier getal thans ruim
vierbonderd beliep, naar de bestemde plaats, en allen verschenen stiptelyk, met
het grootste vertrouwen op den gelukkigen uitslag hunner rechtvaardige zaak.
Het merkwaardigste was, dat by zulk een groot getal van Priesters, Burgers en
Edellieden, waaruit de samenzwering bestond, waarmede ieder een ander byzonder
oogmerk verbond, echter geen was, die in gebreke bleef om zyne belofte naar te
komen. Ieder wachtte met ongeduld de beslissing der gewaagde kans om vryheid
en leven, alsof hy zelf
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het hoofd der overwinnende party, ja, alsof de Kroon voor hem de prys zyner poging
zyn zou.
Zelfs vrouwen waren van die gevoel doordrongen: de Geschiedschryvers bewaren
ons onder anderen den naam van zulk eene Vaderlandsche heldin; het was Donna
FILIPPA DE VILHENA, Gravin van Atouguia, die haare beide Zoonen, Don GERONIMO
en Don FRANCISCO COTINGO, zelve tot deze onderneming wapende; zy deed hen de
wapenrusting aan, en gaf hen den degen in de hand, met deze vermaning: ‘Gaat,
myne Zoonen! om de tyrannen te verdelgen, en ons op onze vyanden te wreken.
ô Dat ik eene vrouw ben, en niet met u kan gaan! maar myn hart volgt u toch. Laat
my horen dat ik mannen gebaard heb; en gelooft zeker, dat, indien de uitslag onze
hoop niet met geluk kronen mogt, alsdan ook uwe moeder het ongeluk van zo veele
dappere en edele menschen niet overleven zal.’
Ieder verwachtte thans het afgesproken steken. Met den slap van agt uuren des
morgens, toen hun vriend de Aartsbisschop van Lissabon zich reeds in de kerk
bevond, en gebeden voor de zege der veréénde wapenen ten Hemel opzond, gaf
PINTO met een' pistoolschoot het sein, en de aanval geschiedde van alle kanten
schielyk en vol moeds.
ALMEIDA greep met zyn gevolg de zwakke Duitsche garde aan, die, niets kwaads
vermoedende, meerendeels zonder geweer was, en byna zonder tegenweer,
uitgenomen twee mannen, die ridderlyk vochten, en niet eer weken voor de eene
viel en de andere zwaar gekwetst was, overmand wierd. De overwinning op deze
beiden betaalden de Portugeezen met veel bloed.
De Opperjagermeester MELLO, zyn Broeder ACUNHA, en het grootste deel der
Burgers gingen op het sterke corps der Spaansche Lyfwacht los, die de wapens
gegrepen, en den toegang in alleryl verschanst had. Een Priester, EMANUEL DA MAYA
genaamd, die zeer yverig ten besten der samenzwering in den biechtstoel geworven
had, toonde zich ook hier als een waardig en dapper medelid derzelve. Met het
beeld des Gekruisigden in de linker- en den degen in de rechterhand, stelde hy zich
aan de spits der bevreesde Burgers, en riep hen toe: ‘In den naam van God! volgt
my naar. Het geldt de vryheid van uw Vaderland. God is met ons!’
Moedig volgden zy op deze aansporing hunne aanvoerers naar, grepen de
Spanjaarden aan, dwongen hen het geweer neder te leggen, en hen naar te roepen:
‘Leve de Hertog van BRAGANZA, de wettige Koning van Portugal!’
Ondertusschen drong PINTO aan het hoofd der zynen in het paleis, en regelrecht
naar de kamer van VASCONCELLO. Hy ging met zulk een' moed en vertrouwen te
werk, dat, toen
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hem een bekende ontmoette, en sidderend vroeg, wat hy aan het hoofd van deze
gewapenden doen wilde, hy gelaten antwoordde: ‘Niets dan de regering veranderen,
een' tyran uit de waereld helpen, en Portugal een' wettigen Koning geven.’
De Corregidor SOAREZ, anders een bemind en vreedzaam man, die juist van
VASCONCELLO kwam, wilde zich, toen hy de saamgezwoornen ontmoette, van zyne
rechterlyke magt bedienen, en sprak hen stout aan. Toen hy, in plaats van antwoord,
van allen het vreugdegejuigch: ‘Leve de Hertog van BRAGANZA, onze Koning!’ vernam,
meende hy dat het hem voegde het tegendeel te zeggen; met luider stem riep hy:
‘Leve onze Meester, de Koning van Spanje!’ Het waren zyne laatste woorden: een
pistoolschoot stortte hem aanstonds ter aarde.
ANTONIO CORREIA, eerste Commissaris van VASCONCELLO, ylde het gedruis te
gemoet. Hy, en geessel der Portugeezen, en algemeen, gelyk zyn Heer, gehaat,
ontfing dadelyk van Don ANTONIO DE MENEFEZ een dolksteek tot welkomst. Grimmig
zag hy zyn' aanvaller in het gezicht, en riep hem toe: ‘Hoe! gy waagt het om my aan
te grypen?’ Het antwoord dat hy kreeg waren eenige herhaalde dolkstee en, die
hem ter aarde deden storten. Tot zyn ongeluk waren deze steeken niet dodelyk, en
hy behield thans het leven, om het naderhand, wegens een' aanslag op het leven
des Konings, veel schandelyker door beulshanden te verliezen.
Thans waren de saamgezwoornen voor de kamerdeur van VASCONCELLO. Hier
stond een Spaansche Capitein, Don DIEGO PALCHA, die met den degen in de vuist
den ingang tegen de aandringenden moedig verdedigde; doch een steek in den
arm noodzaakte hem welhaast den degen te laten vallen. Hy wierd het venster
uitgeworpen, en brak een been.
Nu drongen zy woedende in VASCONCELLO'S kamer, alwaar zy hem niet vonden.
Zy doorzochten alle hoeken, de bedden kassen en kisten; zy geloofden dat hy zich
langs een' verborgen trap, die naar de rivier leidde, gered had, en wanhoopten byna
hem te vinden.
Eindelyk wierd hy in een achter de tapyten verborgen kas ontdekt, waarin hem
een oude dienstmaagd verborgen had, die thans, door bedreigingen verschrikt,
zyne schuilplaats openbaarde. In deze kas zat hy geheel met papieren overdekt;
men rukte hem 'er uit. Doodsbleekheid lag op zyn gelaat, en zyne oogen vonkelden
van wanhoop. Hy trok onwillekeurig den degen, en kon geen woord spreken, niet
eens om ontferming bidden.
Don RODRIGO DE SAA gaf hem den eersten pistoolschoot, en de anderen
doorboorden zyn ligchaam met razende woede.
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Zy wierpen hem uit het venster op de slotplaats, en riepen juigchende de aldaar
vergaderde menigte toe: ‘Vryheid! de tyran is gevallen! Leve Don JUAN DE VIERDE,
Koning van Portugal!’
Het volk juigchte dezen uitroep naar, en viel schuimbekkende op het ligchaam
van VASCONCELLO. Men rukte hem den baard en de oogen uit, verpletterde het hoofd,
doorboorde het ligchaam met dolksteeken, en scheurde hem byna in duizend
stukken. Zo lag hy thans voor de voeten zyner voormalige slaaven, die hunne
ketenen verbroken zagen en vreesselyk ontwaakt waren.
Lang lag het ligchaam des ongelukkigen, tot een' afschuw der voorbygangers,
naakt ten toon, tot eindelyk de Barmhartige broeders het op de kar der misdadigen
van daar voerden en in hunne kerk ter aarde bestelden; hetwelk zy echter niet
zonder den bystand van Don GASTON COTINHA en zyne manschappen hadden durven
wagen. Het overschot van VASCONCELLO wierd met de grootste vrees in stilte
weggenomen. Hy, wiens rykdommen zo groot waren, hy, die een geheel Ryk
regeerde, wierd in eene voor de aalmoessen der Barmhartige broeders gekochte
deken gewikkeld, en in een' afgelegen hoek begraven.
Zulk een einde had de trotsche dwingeland zyner landgenooten, van allen
vervloekt, van geen eerlyken Portugees beklaagd, als een waarschouwend voorbeeld
voor alle Volkstyrannen. Zyne door geweld en afperssingen saamgeschraapte
rykdommen wierden een roof des verbitterden volks.
Ondertusschen had de Vice-Koningin het gerucht vernomen. Zy trad aan het
venster en riep: ‘Portugeezen! wat is dat? Gedenkt aan uw' pligt!’
Maar de saamgezwoornen naderden haar vertrek en vonden het gesloten; zy
klopten aan, en geboden met luider stem de deur onmiddelyk te openen.
De Vice-Koningin zelve deed hen open, verzeld van haare sidderende staatjuffers
en den Aartsbisschop van Braga.
Men verhaalde haar het gebeurde. Zy vernam het elendig einde van VASCONCELLO,
bleef bedaard, scheen de gerechte wraak der Portugeezen aan hunnen dwingeland,
die van haar, uit hoofde zyner trotschheid, zelf gehaat was, te billyken, of ten minsten
te vergeven, en gaf te kennen, dat zy hoopte, men zou nu de wapens, na bevredigde
wraak, nederleggen. Daarby beloofde zy de saamgezwoornen by den Koning
vergiffenis voor hunne daad te bewerken, indien zy zich van nu aan stil gedragen
wilden.
Maar MENEFEZ antwoordde haar: ‘Hertogin! kunt gy geloven dat zo veele Edelen
de wapenen opgevat zouden hebben om niets daarmede te doen dan een' elendigen
zyn nog
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elendiger leven te benemen, dat hy door beulshanden had moeten verliezen? Neen,
daarmede is het niet afgedaan: wy erkennen geen Koning FILIPS meer. Wy hebben
de wapenen opgevat om den wettigen Koning Don JUAN VAN BRAGANZA op den Troon
zyner Voorouders te zetten, die hen zo schandelyk en tot ons verderf ontweldigd
wierd.’
‘Gy schertst,’ zeide de Vice-Koningin, verlegen.
‘Wy hebben ons in u bedrogen, en gy bedriegt u in ons: wy zyn geen spotters,’
antwoordde ALMEIDA.
De Aartsbisschop verkondigde zyne tegenwoordigheid met harde woorden, sprak
van oproer en gruweldaaden, en vergat zich zelven zo verre, dat hy een' der
omstaanders den degen ontrukte.
Zeer gebelgd wendde ALMEIDA zich tot hem, en zeide: ‘Laat af, Aartsbisschop! en
zwyg. Het was vooraf reeds ook op uw hoofd gemunt. Dat gy het lot van
VASCONCELLO niet met hem deelt, zyt gy alleen aan myne voorspraak verschuldigd.
Spreek verder, en ik zal u niet meer kunnen beschermen.’
Toen de geestelyke heer zo hoorde spreken, veranderde zyne grimmigheid in
schrik. Hy verliet de Vice-Koningin, en maakte zich schielyk weg.
Deze wilde naar buiten by het volk. NORONHA verzocht haar, dat zy zich aan geen
gevaar zou blootstellen. Niet zonder trotschheid vroeg zy: ‘En wat kon men my wel
doen?’
‘Niets meer dan uwe Hoogheid uit het venster werpen,’ antwoordde NORONHA. Zy
verschrikte en trad verlegen terug.
Men zeide haar, dat zy zich gerust op haar kamer houden, en als eene gevangene
der Natie beschouwen moest. Tot haare zekerheid bleef ALMEIDA by haar, tot zy als
gyzelaarster in betere bewaring gebragt wierd.
De overige saamgezwoornen verzekerden zich intusschen van de voornaamste
Spanjaarden. De Opperhofmeester der Vice-Koningin, de Marquis PUEBLA, de
Admiraal DE CASTRO, de Opperstalmeester BEINETTO, en veele anderen van magt
en aanzien, wierden in stilte gevangen genomen.
De kerkers wierden geöpend, en de gevangen Portugeezen in vryheid gesteld,
die zich dadelyk met hunne bevryders veréénigden.
Maar nog was de Citadel door de Spanjaarden bezet, en derzelver bezetting,
onder welker kanonnen de Stad stond, kon den Portugeezen de vreugd zuur doen
opbreken: derhalven begeerde men van de Vice-Koningin een bevel aan den
Gouverneur om zich over te geven. Zy weigerde standvastig te voldoen aan het
geen men van haar vorderde; maar toen men haar
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met het doodschieten van alle gevangen Spanjaarden bedreigde, gaf zy eindelyk
wat men haar afdwong.
De Gouverneur der Citadel, Don LUIS DEL CAMPO, wilde in het eerst,
niettegenstaande het bevel, zich niet overgeven; maar de vreeslyke bedreiging des
volks, om alle gevangen Spanjaarden te vermoorden, bragt hem eindelyk tot andere
gedachten. Hy opende de poort, en de Portugeezen namen bezit van de Citadel.
En nu ylden MENDOZA en MELLO naar den Hertog van BRAGANZA, die intusschen
in de pynelykste verwachting en onzekerheid wegens den uitslag der zaaken was,
om hem het aangenaam bericht van hunne gelukkig geslaagde pogingen te brengen;
doch de getrouwe PINTO was ben reeds door een' aan den Hertog gezonden courier
voorgekomen.
Groot was de vreugde des volks te Lissabon. Oud en Jong, Vrouwen en Kinderen,
Priesters en Leeken, stroomden langs de straaten door elkander, vraagden,
verhaalden elkander wat 'er gebeurd was, juigchten, vlogen dankend in de Kerken,
prezen God, alle Heiligen, en de Redders van hun Vaderland. Vreugdetraanen
stroomden uit de oogen van bevende Gryzaards, die zich door hunne zwakheid niet
wederhouden lieten om zich onder de juigchende menigte te mengen; de Kinderen
vouwden verheugd de handen, en Mannen en Vrouwen riepen luid: ‘Leve onze
Koning, Don JUAN DE VIERDE!’
(*)
Deze deed eindelyk, vyf dagen daarna , zyne plechtige intrede, onder het gebulder
van het geschut, het gelui der klokken, en het algemeen gejuigch des van vreugde
opgetogen Volks, te Lissabon. Zyn weg naar het paleis was met bloemen bestrooid;
met een vrolyk hart juigchte men hem overluid te gemoet: ‘Gegroet zy hy, die komt
in den naam des Heeren! Leve onze wettige Koning en Heer, Don JUAN DE VIERDE!’

(*)

Den 6 Dec. 1640.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Het niet uitdrukkelyk melden van de Liefde tot het Vaderland, geen
gebrek in de zedeleer van Jesus Christus. Door Alb. Conradi,
Predikant te Oostwoud.
Aan de Uitgeevers van de Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
‘Het volgend Stukje is my toegezonden. Schoon het my zeer behaagde, stuurde ik
het terug, wyl ik het meende gevolgd te zyn naar een ander opstel over hetzelfde
onderwerp, vóór een jaar met genoegen door my in het Mengelwerk van de
Vaderlandsche Bibliotheek geleezen. Dan myn Vriend verzekerde my, dat dit geheel
eige gedagten waren, en hy noch elders, noch in de Bibliotheek, dit opstel geleezen
had. Ik biede het u dan aan als eene vrugt op onzen bodem gewassen. Men kan
'er uit zien, dat wy ook nog denkers hebben; en bovendien staat my voor, dat 'er
nog al eenig verschil is in de wyze van uitvoering. Gyl. zult het dan wel eene plaats
in uw geagt Maandwerk willen inruimen.’
Onder de edelste deugden, die den redelyken mensch vercieren, bekleedt de Liefde
tot het Vaderland voorzeker geene geringe plaats; de Gewyde zo wel als de
Ongewyde Geschiedenis plaatst haar in het beminnelykst licht; door haar wierd de
fiere Griek in staat gesteld om de grootste Heldendaaden uit te voeren, en over
talloze Volken te zegepraalen. Zy wekte
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den onvertzaagden moed van den Romein, die daarom euwen lang het voorwerp
van de bewondering en den eerbied der waereld was; zy was het onderscheidend
kenmerk van de bewooners van het gezegendst en vrugtbaarst Land onder den
Hemel, ik bedoel de nakomelingen van den Godsvriend ABRAHAM, en niets was in
staat om deeze edele geaartheid uit hunne harten uit te roeijen. Het is vooral de
Geschiedenis van dit Volk, die ons deezen pligt, in de voorbeelden van zo veele
uitmuntende mannen, in 't schitterendst licht voorstelt.
Om uit veele, welke wy in de Heilige Schrift aantreffen, maar een en ander
voorbeeld te melden: wy treffen dit aan in den grooten Wetgeever van dit Volk, den
edelmoedigen MOSES. Doordrongen van eene zuivere en werkzaame Liefde tot zyn
Volk en Vaderland, was hy het vooral, die alles voor Israël durfde wagen, en liever
(*)
met of voor hen wilde sterven, dan den ondergang van zyne Natie overleeven .
Hoe geheel zonder voorbeeld was de Liefde van JESUS CHRISTUS, den Stichter van
onzen weldadigen Godsdienst, jegens zyn ondankbaar Vaderland! Immers Hy was
het, die eerst zynen landgenooten de gewigtigste waarheden, waarheden die op
hun tydelyk en euwig geluk de nauwste betrekking hadden, voordroeg; die hun
regtschapen denkbeelden van GOD, van hunne verpligting jegens Hem en hunnen
evenmensch, en van hunne bestemming, inboezemde, en op de verstandigste wyze
allengskens van vooroordeelen poogde te zuiveren; die daartoe onvermoeid
werkzaam was, zonder evenwel zynen eigen roem, zyn eigen voordeel, maar het
algemeen en wezendlyk geluk zyner Natie, zich ten doel te stellen; die het Land
zyner Geboorte goeddoende doorging, en overal, waar hy kwam, niettegenstaande
hy elende vond, heil en zegen verspreidde; die daarom de verlooren Schaapen van
het huis van Israël opzocht, en zyne broederen na den vleesche altyd met raad,
met troost, en met hulp bystond. Hoe getrouw was JESUS in het uitoefenen van
deezen pligt, daar noch het ongeloof van zyne vrienden, noch de tegenstand van
zyne vyanden, noch de ondankbaarheid van zyne landgenooten, in staat was om
hem van dit verheven doel af te trekken! Hoe treurde

(*)

Exod. XXXII: 32.
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zyn menschlievend hart, wanneer hy de rampen, die zyn Vaderland, om het verval
van den Godsdienst en der zeden, boven het hoofd hingen, indacht; zodat hy het
leed, hem door zyne landgenooten zo menigvuldig aangedaan, zodat hy het zwaare
lyden, 't welk verder op hem wagtte, geheelenal vergat, en de woede, waarmede
hy door hun toedoen naar het kruis gesleept wierd, uit het oog verloor, en alleen
met hun treurig lot tot in het binnenste van zyne ziel bewogen was! Eindelyk, hoe
zeer moet de belangloze liefde van onzen gezegenden Verlosser ons tot eerbied
en verwondering opwekken, wanneer wy hem in de laatste ogenblikken van zyn
kommervol leeven, terwyl het gevoel van de onlydelykste smarten hem byna den
mond moest sluiten, evenwel zynen Vader voor zyne ontaarte landgenooten, die
toen zyne beulen waren, hooren bidden: ‘Vader, vergeef het hun, want zy weeten
niet wat zy doen!’ Hoe standvastig was JESUS in zyne Vaderlandsliefde, eene Liefde
die boven allen hoon en verachting verheven was, die zegepraalde over smart en
schande, en ook daarom den hoogsten trap van volkomenheid bereikt heeft!
Niettegenstaande dus het Christendom de noodzaaklykheid van deezen pligt, in
het schitterendste voorbeeld van zynen Stichter, ons voor oogen stelt, hebben echter
de vyanden van het Christendom het menigwerf als een gebrek in de Zedeleer van
het Euangelie beschouwd, dat daarin geen opzettelyk voorschrift omtrent de Liefde
tot het Vaderland gevonden wordt. Dan laat ons zien, of men het stilzwygen van
JESUS, omtrent deeze Deugd, als een gebrek in zyne Zedeleer moet beschouwen,
dan of men niet veeleer hierin de wysheid des Stichters van onzen Godsdienst moet
bewonderen, daar het voordragen van deezen anderszins zo schoonen pligt, de
tydsomstandigheden, waarin JESUS leefde, den toestand der eerste Christenen, en
den inhoud zyner Zedekunde in aanmerking genomen zynde, onvoorzichtig, onnodig,
ja overtollig was; terwyl het stilzwygen van JESUS, hieromtrent, veeleer een bewys
oplevert van den Godlyken oorsprong van zynen Godsdienst.
Laat ons dit een weinig onderscheidener indenken. Ik zeide dan,
Vooreerst, dat het voordragen van deezen Pligt, de
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tydsomstandigheden, waarin JESUS leefde, in aanmerking genomen zynde, zeer
onvoorzichtig ware geweest. - Hoe zeer wierd, ten allen tyde, maar vooral toen
JESUS leefde, de naam van deeze edele Deugd ontluisterd! Waarin bestond toch
de Liefde der Jooden tot hun Volk en Vaderland? Was het wel iets anders dan eene
geheel partydige Liefde jegens dat Volk, 't welk van ABRAHAM zyne afkomst rekende,
en den vaderlyken Godsdienst was toegedaan; terwyl zy een bitteren haat tegen
den Samaritaan in het hart koesterden, en met trotsheid en verachting op den
Heiden, als ware hy een schepzel van eenen anderen aart, als ware hy een hond,
nederzagen? Waarin bestond toch de algemeene verwachting der Jooden,
aangaande den Messias, anders, dan dat de Vorst, die onder den naam van MESSIAS
komen moest, hun van het juk der Romeinen verlossen, en de Beheerscher der
waereld worden zoude? Moede van dit juk te dragen, gaven zy eene sterke begeerte
te kennen, om zich daar van, al was het ook door oproer en geweld, te ontslaan,
en de wetten des Keizers te verbreeken. Hoe onvoorzichtig ware het dan voor JESUS
geweest, dit Volk, door het prediken van Volk- en Vaderlandsliefde, in deeze haatlyke
gezindheid tegen andere Volken te versterken! Wat konde meer, dan zulk een
voorschrift, aanleiding gegeeven hebben, om eene Natie, die zo sterk voor haare
Burgerlyke Vryheid yverde, in den waan te brengen, dat zy, om dit dierbaar pand
te herkrygen, zich met geweld van de overheersching der Romeinen moest
verlossen? Wat moest hunnen oproerzugtigen geest meer ontvonken, ja in volle
vlam zetten? Wat ware gevaarlyker geweest, dan dat zy door JESUS zelf tot het
uitoefenen van eenen pligt opzettelyk wierden aangespoord, welks misbruik de bron
van hunne algemeene elende was? Dan men zal my mogelyk hier tegenwerpen,
‘dat het misbruik, 't welk men van eene wet kan maaken, derzelver gebruik nimmer
wegneemt; dat geen wetgeever ooit van het geeven eener anderszins heilzaame
wet kan worden afgeschrikt, omdat zyne landgenooten deeze wet tot hun onheil
misbruiken kunnen.’ Doch men merke op, dat dit misbruik niet slegts waarschynlyk,
maar volkomen zeker was. De Jooden van dien tyd gaven zelven te veel aanleiding
om ons in dit vermoeden te
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bevestigen. Welk eene begeerte leggen zy aan den dag, om JESUS, wanneer zy
door zyne wonderen verrukt waren, voor hunnen Koning te verklaaren! Hoe zeer
was hunne vreugde by de laatste intrede van JESUS te Jeruzalem hiervan een
zigtbaar bewys! Nu was, na hunne meening, het ogenblik geboren, dat JESUS zich
aan het hoofd der te Jeruzalem zaamgevloeide Natie stellen, bezit van het zo lang
verwagte Koningryk neemen, en eene geheele omkeering van hunne
staatsgesteldheid daarstellen zoude. Hoe listig was, by eene andere gelegenheid,
hunne vraag tot JESUS ingerigt, of men den Keizer ook schatting moest geeven, en
dus aan hem gehoorzaamheid verschuldigd was! En hoe zeer worden wy in dit
denkbeeld versterkt, wanneer wy de beschuldiging hooren, welke zy ten laste van
JESUS by den Stadhouder inbragten: ‘wy hebben bevonden dat deeze het volk
verkeert, (dat is het volk van de gehoorzaamheid, aan de wettige Overheid
verschuldigd, aftrekt,) daar hy verbiedt den Keizer schatting te geeven, zeggende
(*)
dat hy zelf CHRISTUS de Koning is .’
Waren de denkbeelden omtrent deezen pligt zodanig by de Jooden, niet minder
onzuiver in de bron en schadelyk in uitwerkingen was dat geen, 't welk de Romeinen
Liefde tot het Vaderland noemden. Immers deezen haateden weder op hunne beurt
(†)
de Jooden, en zagen met trotsheid en verachting op deeze Natie neder . Hoe zeer
deeze Vaderlandsliefde by de Romeinen met breede lofspraken was opgecierd,
echter bedoelden zy niet anders, dan de macht van hunnen Staat, de grenzen van
hun Land, ten koste en tot een onvermydelyk nadeel van andere Volken, uit te
breiden, hunne nabuuren uit te putten en door list of geweld onder het juk te brengen,
en alzo hunne overwinningen, indien het mogelyk ware, tot aan de einden der aarde
uit te strekken. - Hoe wys en voorzichtig gedroeg zich dan JESUS, dat hy van deeze
Leer zweeg, dat hy HERODES en PILATUS by hunne waare

(*)
(†)

LUC. XXIII:2.
JOH. XVIII:35. In deeze vraag van PILATUS tot JESUS is deeze verachting duidelyk te zien. Hoe
hoonend voor de Jooden was het Judaeus Apella by HOR. S. 1.
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of vermeende regten onaangevogten liet, en zyne Aanhangers geene burgerlyke,
maar alleen zedelyke wetten voorschreef!
Maar, ten tweeden, zo onvoorzichtig dit geweest ware, even zo onnodig was het
ook, den toestand der eerste Christenen in aanmerking genomen zynde, dit gebod
in te scherpen. - Al vroeg moesten de eerste Christenen, tot wien toch in de eerste
plaats de bevelen van het Christendom waren ingerigt, om de belydenis van het
Euangelie hun Vaderland verlaaten, en onder vreemde Volken als ballingen
omzwerven; nergens maakten zy een afgezonderd Volk uit, nergens hadden zy
byna een vaste woonplaats, en dus ook nergens een Vaderland. Hoe treurig was
in dit opzigt hun lot! Overal vreemdelingen, wierden zy, uit hun Vaderland verdreven
zynde, slegts in andere Landen toegelaaten: nauwlyks hadden zy zich daar
neergezet, of zy moesten in eene gedurige vrees voor nieuwe vervolgingen
verkeeren. Hoe onnodig, ja zelfs hoe schadelyk, had zulk een gebod voor hun
kunnen worden, daar hunne treurige omstandigheden niet weinig wierden verzwaard,
wanneer JESUS hun, door zulk een gebod, of aan hunnen geboortegrond, of aan de
plaats waar zy zich ophielden, als verbonden had! Hoe ongelukkig waren zy
geworden, wanneer zy, hierdoor te nauwer aan hun Vaderland gehegt wordende,
blootgesteld wierden, om in de algemeene rampen, welke hetzelve boven het hoofd
hingen, te zullen omkomen! Met welk eene bekommering moesten zy worden
aangedaan, wanneer zy, in de hitte der vervolgingen, indachten, dat zy, hoewel zy
om de beste zaak der waereld leeden, en om den Godsdienst alles wat hun hier op
aarde dierbaar was verlieten, evenwel aan dit bevel van JESUS ongehoorzaam
scheenen! Hoe schielyk kon de gedachte in hunne harten opkomen, dat zy even
daarom wel degelyk verpligt waren, om zich tegen elk, die hun uit hun Vaderland,
of de plaats waar zy zich bevonden, met geweld wilde verdryven, met alle hunne
macht moesten verzetten! Hoe weinig gelegenheid hadden zy dan gehad, om de
vyanden van den Godsdienst door hun geduld en onderwerping te beschamen, en
de alles overwinnende, ja de Goddelyke kragt van dien Godsdienst, welken zy
beleeden, in hun eigen voorbeeld te toonen! In werke nieuwe
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gevaaren moest zulk een bevel hun dompelen, en welke zigtbaare verwarringen
wierden hierdoor onder de aanhangers van JESUS aangerigt! Daarenboven, hoe
zeer streed zulk een bevel met een ander, door JESUS zelf gegeeven: ‘die Vader of
Moeder, Zoon of Dogter,’ en dus ook de plaats, waaraan hy door deeze tedere
(*)
banden gehegt is, ‘hef heeft boven my, is myns niet waardig !’ Eindelyk bedenke
men het nadeel, 't welk aan de uitbreiding van het Christendom ware toegebragt,
indien de Apostelen, en de eerste Belyders van den naam van JESUS, zich alleen
by hun Vaderland bepaald hadden, en geen Gemeente zich verder dan de plaats,
waar zy zich ophield, uitgestrekt had.
De toestand der eerste Christenen vorderde dus, dat JESUS deezen anderszins
zo gewigtigen pligt onaangeroerd liet. Doch, ten derden, was het gebod van
Vaderlandsliefde, in de Zedekunde van JESUS, waarin Algemeene Liefde de inhoud
van alle de Geboden was, geheel overtollig. - Niemand, die het Vaderlandslievend
gedrag, in de berigten der Euangelisten ons ter beschouwing voorgesteld, niet met
opzet over het hoofd ziet, zal den Leeraar der voortreflykste Zedekunde durven
beschuldigen, dat hy daarom geen opzettelyk gewag van deezen pligt maakt, omdat
hy denzelven min gewigtig keurde, daar hy zelf het aanbelang van deeze edele
deugd door zyn voorbeeld in het heerlykste licht stelde, en derzelver betrachting
aan zyne Belyders hierdoor ten sterksten aanprees. Niemand beschuldige ook my,
als of ik het voordragen van eenen pligt, die zo veel invloed op het geluk van een
Volk heeft, overtollig rekene, daar het alleen myn oogmerk is te toonen, dat de
aanpryzing van deezen pligt in de Zedekunde van JESUS overtollig is, waarin Liefde,
zuivere, belangloze, werkzame en onpartydige Liefde, den inhoud van alle de
Geboden uitmaakt. Wie, die de Vaderlandsliefde als eene Deugd beschouwt, zal
ontkennen, dat haare pligten even zo in de deugd der Algemeene Liefde zyn vervat,
als de vrugt van een boom in deszelfs stam en wortel; zy is dus eene schoone plant,
die, zal zy heil-

(*)

MATTH. X:37.
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zaam zyn, alleen op deezen vrugtbaaren grond moet geteeld en aangekweekt
worden, ja die zelfs schadelyk wordt, wanneer zy op eenen anderen grond ten
voorschyn komt. Was het dan niet overtollig voor den Stichter van onzen Godsdienst,
die ons gebood, onze Liefde tot allen, ja zelfs tot onze vyanden, uit te strekken, de
Liefde tot die menschen, die met ons denzelfden grond bewoonen, door een
byzonder Gebod aan te pryzen? Waar moet onze Liefde, zo dra wy dezelve
uitoefenen, het eerst werken, dan in dat Land, waarin wy geboren en opgevoed
zyn? Wie zyn, in de striktste betekenis van het woord, anders onze Naasten, dan
onze vrienden en onze landgenooten? Wie hebben het naaste regt op onzen dienst,
en aan wien zyn wy de opregtste Liefde verschuldigd, dan aan hun, die met ons het
zelfde belang hebben, en met ons in den welstand van dien grond, welke het
Vaderland genoemd wordt, deelen? Wat is natuurlyker, dan dat wy het welzyn van
hun, aan wien wy door afkomst, voordeel en genoegen verborden zyn, naar ons
vermogen bevorderen? doch wat is dit anders dan de door het Christendom
voorgeschreeven Liefde des Naasten? Hoe veel zekerder moet deeze wet, waarin
de Broederlyke en de Algemeene Liefde zaamverbonden zyn, en elk verpligt is, in
de Broederlyke ook de Algemeene Liefde te bewyzen, werken, dan ooit de
duidelykste wet van Vaderlandsliefde konde doen! Door deeze wierd de eene mensch
van den anderen, het eene Volk van het ander, zo menigmaal verwyderd; terwyl
door geene (de Christelyke Liefde namelyk) alle menschen en Volken
zaamverbonden worden. - De beschuldiging, tegen de Zedeleer van JESUS in dit
opzicht ingebragt, zoude nog eenigen schyn hebben, wanneer, door het gebod van
Algemeene Liefde, de verbintenis, waardoor wy door de Natuur zelve aan ons
Vaderland gehegt zyn, slegts eenigermate verbroken wierd. Dan het tegendeel heeft
plaats. Het Christendom verbiedt dan alleen de Vaderlandsliefde, wanneer zy de
grenzen van Billykheid en Rechtvaardigheid overschrydt, en in eenen bitteren haat
en verachting tegen andere Volken eindigt: dus wanneer zy ophoudt eene Deugd
te zyn; wanneer zy derhalven tevens door de Wysbegeerte wordt veroordeeld. Voor
't overige is 't het Christendom, 't welk de Vaderlandsliefde veredelt, de
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banden, door de Natuur gelegd, nog nauwer toehaalt, den haat, den nyd en het
eigenbelang uit onze harten verbant, en ons tot de edelste en grootmoedigste
daaden opwekt, ja ons beveelt, wanneer de nood het vordert, het leeven voor de
Broederen te zetten.
Eindelyk, ten vierden, daar JESUS zweeg van het geen men Vaderlands- en
Volksliefde noemde, daar ontdekt de onbevooroordeelde onderzoeker der waarheid
niet alleen geen gebrek in zyne Zedeleer, maar veeleer een zigtbaar bewys van
den verhevenen en Godlyken oorsprong van het Christendom. - Het oogmerk der
komst van JESUS hier op aarde was nimmer zo bepaald, dat het zich tot één Volk
uitstrekte; maar veeleer moest hy allerley zoort van Volken, hoe zeer door
Geboorte-grond, Regeeringsvorm en Godsdienst onderscheiden, tot de vereering
van den eenen en waaren GOD roepen, tot de betrachting van de zuiverste Deugd
verpligten, en door de Waarheid en de Liefde op het nauwste tot één lichaam
zaamverbinden. Hoe verheven is het doel van dien Man, die zich voorstelt, om niet
slegts het geluk van zyne landgenooten, maar, terwyl hy daartoe niets onbeproefd
laat, en hieraan onvermoeid werkzaam is, tevens dat der waereld te bevorderen!
De Burgerlyke Wetgeever, die slegts de uitwendige welvaart van zyne landgenooten
regelt, mag Staatswetten en Burgerpligten voorschryven; maar de Hemelsche
Wetgeever, die het zedelyk geluk zyner aanhangeren moest bevorderen, konde
niet anders dan de Wet der Algemeene Liefde voordragen; eene Wet, die het
onderscheidend kenmerk droeg, dat zy aan den Vader der menschen, die de Liefde
zelve is, haaren oorsprong verschuldigd was; eene Wet, die nooit dubbelzinnig
uitgelegd of verkeerd kon worden toegepast; eene Wet, waarby het Vaderland
nimmer eenig wezendlyk nadeel leed, maar welker weldadige uitwerkingen zich zo
wel tot het land onzer geboorte als tot het gansche menschelyke geslagt moesten
uitstrekken; eene Wet, die, wanneer zy de éénige dryfveer van elke Staats-inrichting
was, elk burger, onder wat Regeeringsvorm hy leefde, even vry, even zeker, even
gehoorzaam aan de wetten, en dus ook even gelukkig maakte.
Wy eindigen dit Betoog met de woorden van den voortreflyken JERUZALEM: ‘ô
Goddelyke Godsdienst,
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die den menschen zulke edele aandoeningen geeft! die hun allen, zonder de orde
der waereld te verstooren, als Naasten en Broeders aan elkander verbindt! die de
waereld weder in haaren edelsten luister, en de menschelykheid in alle de groote
voorregten herstelt, we ken door den nyd en het eigenbelang van de aarde waren
(*)
verbannen !’ En voegen wy hierby, hoewel met eenige verandering, de woorden
van ISELIN: ‘Welk eene gelukzaligheid moeten zich de Volken niet belooven, indien
eens hunne Bestierers deezen Godsdienst tot een grondregel van hun Bestier
aannamen, indien eens deeze geheel redelyke Godsdienst in de Kabinetten en in
de Raadzaalen zegevierde! Welke heerlyke wetten zouden 'er niet ontstaan, en met
(†)
welk een yver zouden wy die niet opgevolgd zien !’

Aan den Schryver van het Iet over de Kantiaansche
Bybelverklaaring, by gelegenheid van de uitlegging van Joh. IV:24,
door C.W. Penzenkuffer, geplaatst in de Nieuwe Vaderlandsche
Bibliotheek, IVde Deel, No. 4, in 't Mengelwerk, bl. 157.
Tot naricht van den onbekenden Schryver van dit Iet over de Kantiaansche
Bybelverklaaring, willen wy wel de moeite neemen, de volgende verklaaring hier ter
neder te schryven.
1. Dat de uitlegging van Joh. IV:24, door PENZENKUFFER, als eene proeve van
uitlegging van het Nieuwe Testament, naar de Kantische leerwyze, door ons in de
(*)
Letteroef. geplaatst , geenzins is gemeengemaakt, om de Kantiaansche
Wysbegeerte, als wel bestaanbaar met het Godlyk gezag van Jesus en de Apostelen,
te doen voorkomen; en nog minder, om de

(*)
(†)
(*)

JERUZALEM, Verzam. van Leerr. II D. pag 201.
ISELIN, Geschied. der Menschheid, II D. pag. 340.
Zie boven, Meng. bl. 51.
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Bataafsche Natie, zoo als de Schryver van het Iet zich heeft gelieven uit te laaten,
door zoodanige bedekte handelwyze, als strekkende tot vernietiging van het gezag
der Godlyke Openbaaring, te misleiden. Neen! men heeft alleen onze Leezers, die
veel van de nieuwe Kantiaansche Bybelverklaaring mogten hebben hooren spreeken,
zonder 'er zich een regt denkbeeld van te kunnen vormen, door deze proeve, met
dezelve eenigzins nader bekend willen maaken; wel verre van daarom te willen
gerekend worden, 'er de minste goedkeuring aan te geeven.
2. Dat wy zoo min de Kantiaansche Bybelverklaaring, als de Kantiaansche
Wysbegeerte, (twee dingen, die de Schryver van het Iet wel wat beter had mogen
onderscheiden,) toegedaan zyn, en nog minder gezind, om de verdediging van de
Penzenkufferiaansche verklaaringen, waarop, onzes erachtens, veel te zeggen valt,
op ons te neemen.
3. Dat wy ook geen behaagen scheppen in machtspreuken, allerminst in de zulken,
waarmede de Schryver van het Iet de Bataafsche Natie van het onderzoek der
Kantiaansche Wysbegeerte, en Bybelverklaaring naar de Kantische leerwyze, schynt
te hebben willen afschrikken. Wy zyn nog in 't geheel niet overtuigd, dat men alle
uitleggingen van Bybelplaatzen, naar de Kantiaansche leerwyze, hebbe aan te zien
voor zoo veele intrigues en bedriegeryen, om de eenvoudigen te misleiden, en de
Openbaaring te zekerer te vernietigen; en nog minder, dat men genoegzaamen
grond hebbe, om aan den grooten KANT een vyandig opzet tegen het Christendom
toe te schryven, en 's Mans leerstelzel daarmede ten eenemaal onbestaanbaar te
noemen. En hieromtrent zyn wy het eens met groote, en jegens het Christendom
welgezinde mannen, die, met kennis van zaaken, en behoorlyke bescheidenheid
en waarheidliefde, hun oordeel over het boek, die religion innerhalb der grenzen
der blossen vernunft, en andere Schriften van KANT, aan de geleerde waereld
medegedeeld hebben.
A.A.
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Enige proeven over de bevriezing, en den oorsprong der
luchtbelletjes in het ys. Door J.A. Uilkens, A.L.M. Ph. Dr. en
Predikant te Eenrum.
Wanneer ik in myne Physische leszen de proef met de zo genoemde Cartefraansche
Duiveltjes wilde vertonen, was ik genoodzaakt, by gebrek van een ander, een lang
Cylindriek, aan beide einden open, glas te gebruiken; het welk tot dat einde met
ene koperen bus van onderen gesloten, en byna geheel met water, waarin deze
Cart. Duiv. gedaan waren, opgevuld zynde, ook van boven met ene styf gespannene
blaas volstrekt luchtdigt gemaakt wierd. Na het eindigen dezer les, liet ik, zonder
enig oogmerk, dit met water gevulde glas zo staan, nogthands ontdekkende, dat
de onderste bus niet volmaakt digt sloot, maar enig water doorliet, hetwelk na 2
dagen reeds ene vermindering van omstreeks 3 duimen hoogte in het glas bedroeg.

1ste Proef.
Nu viel 'er ene sterke vorst in, en, niet aanstonds om dit glas denkende, haastte ik
my den volgenden dag, om te zien, of ook hetzelve door bevriezing van het water
gesprongen ware. Tot myne blydschap was slechts het water ½ duim rondsom
bevrozen, en het glas niet gebroken; - maar met gene geringe verwondering zag
ik, dat de, door wegziepering van het water, voorheen diep ingedrukte blaas thands
bol gespannen was. - Dit was een verschynsel, dat zeker bevreemdend moest zyn,
doordien, wegens meerdere koude, en dus grotere inkrimping der lucht tusschen
het water en de blaas, de blaas, daar ook de Barometer zelfs geklommen was, nog
meer inwaards hol gedrukt moest zyn geweest. Het was niet anders te verklaren,
dan door ene grote ontwikkeling van lucht uit het water aan te nemen, die zich by
de overige lucht onder de blaas gevoegd had. Ik liet dit glas in de zon ontdooien;
met nieuwe verwondering zag ik de blaas slap worden, en by volkomene ontdoojing
wederom geheel inwaards gedrukt, daar nu anders het tegendeel door meerdere
warmte moest plaats hebben. - Hier
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uit bleek dus reeds, dat ook die ontwikkelde lucht zich by het water wederom gevoegd
had, zo ras het tot enen vloeibaren staat was te rug gekeerd.
Spoedig was het besluit daar, om over dit stuk meerdere proefnemingen te doen,
te meer, daar ik reeds lange getracht had, om den invloed der konstluchten op de
bevriezing te onderzoeken.

2de Proef.
Tot meerdere bevestiging van deze eerste proef, liet ik in 2 kleine glazen, beide met
een blaas luchtdigt gesloten, gekookt en ongekookt water bevriezen; by verkoeling
wierdt noodzakelyk de blaas op het warme glas water inwaards gedrukt; maar by
ene volkomene bevriezing was de blaas van het koude water sterk bol gespannen,
gelyk de eerste reis, en het ys geheel vol luchtbellen. De blaas van het twede glas,
met het hete water, was thands slap vlak; daar het ys vele luchtbelletjes, doch
kleinder dan in het andere glas, vertoonde.
By ontdoojing door zonneschyn wierden de blazen wederom inwaards gedrukt,
gelyk vóór de bevriezing, ten bewyze dat de voorheen ontwikkelde lucht zich met
het water wederom verbonden had, gelyk in de eerste proef. - Men schryve de
gespannenheid der blaas by de bevriezing niet toe aan de meerdere uitgebreidheid
van het ys; dit slechts één tiende zyner dikte bedragende, konde deze uitzetting
niet veroorzaken; - veel meer zal integendeel de lucht door koude zyn ingekrompen.

3de Proef.
Vervolgens onderzocht ik, of 'er in deze blaasjes werkelyk lucht aanwezig was, dan
of dezelve door waterdamp geboren waren; tot dat einde het ys met water overdekt
hebbende, opende ik door ene naald die blaasjes, en zag alstoen de lucht uit dezelve
zeer duidelyk door het water naar boven gaan.

4de Proef.
Tot meerdere bevestiging deed ik in een weinig groter glas, ongeveer 5 oncen
bevattende, water; liet het be-
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vriezen, zo echter dat het in 't midden nog onbevrozen was, en 'er zich slechts ½
duim ys rondsom gezet had. In dit water vond ik enige luchtbelletjes, die, met het
glas in onderscheidene richtingen te houden, heen en weer zich bewogen, en boven
aan het ys zich vasthechtten.

5de Proef.
Ook onderzocht ik de blaasjes in het buiten-ys, op grachten en andere wateren, en
vond overal lucht in dezelve, en boven moerassige plaatsen, in grote luchtbellen,
veel brandbaar gaz.

6de Proef.
Om insgelyks dit met volkomen luchtledig water, (in zo verre hetzelve van lucht
beroofd kan worden,) te onderzoeken, nam ik ene, 1 duim wyde, van onderen
toegesmoltene, en van boven in een hairbuisje uitgetrokkene, glazen pyp; door
dezelve eerst te verwarmen, en vervolgens het daarin opgetrokkene water te doen
koken, en alsdan in water om te keren, vulde ik dit glas byna geheel, bracht het tot
sterk koken, en, dit enigen tyd geduurd hebbende, smolt ik, byna onder het koken,
het hairbuisje in de lamp digt. Dit water was nu zo veel mogelyk van lucht gezuiverd,
zo wel door koken, als door de luchtledige ruimte, die 'er by verkoeling boven hetzelve
ontstond, en tot bevestiging daarvan deedt het ook de vereischte proeven van den
zogenaamden Waterhamer. Dit glas plaatste ik des avonds in de buitenlucht, en
ofschoon 'er ene koude van 10 en 12 graden Fahr. plaats had, vond ik nogthands,
tot myne verwondering, (doordien het door den wind, want het was in ene boom
geplaatst, bewogen wierde) hetzelve nog geheel ontdooid. Ik schudde het sterk
heen en weer, en ogenbliklyk was geheel het glas vol ys, nogthands minder hard
dan anders, meest gelykende naar met water verzadigde sneeuw, terwyl zich enige
grote luchtblaasjes vertoonden, die door deze half vloeibare en half vaste stof
zochten heen te dringen.

7de Proef.
Deze proef herhaalde ik voor de twede reis, met
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twee, op dezelfde wys gevulde, glazen, en ook deze aan ene strenge koude
blootgesteld hebbende, vond ik des morgens het ene geheel bevrozen, met vele
luchtbelletjes; het andere, minder aan den wind blootgesteld zynde, was nog
vloeibaar; maar door schudding wierd het, even als in de voorgaande proef, tot ene
min of meer vaste ystof, met enige zichtbare luchtbelletjes, gebracht.
Dat het luchtledige water, zelfs by 10 en meerder graden koude, niet anders dan
door sterke schudding stolde, koomt, myns inziens, dat zich als dan zulk ene
aanmerkelyke hoeveelheid van lucht niet kan ontwikkelen, die ene schudding, de
bevriezing ten sterksten bevorderende, in de innerlyke deeltjes van het water
veroorzaakt: want om dit te onderzoeken, nam ik de volgende

8ste Proef.
Ene met kwik gevulde glazen Barometerbuis keerde ik in een kopjen met kwik om,
en liet toen op dit kwik enig water lopen; spoedig drong het door het kwik heen, en
klom langs het kwik en het glas tot boven in de Barometerbuis; thands nam ik de
buis uit het kwik in het kopjen, en liet dezelve, 't welk ene sterke trilling en schudding
veroorzaakte, leeg lopen, wanneer ogenbliklyk het glas van binnen geheel bevrozen
was, zo dat door deze schudding het water, het welk zich tusschen het kwik en het
glas gezet had, tot ys was gestold.

9de Proef.
Ofschoon my tyd ontbrak, om de werking der onderscheidene konstluchten op de
bevriezing te onderzoeken, bezwangerde ik nogthands enig water met vaste lucht,
en ook het overig gedeelte van het glas met vaste lucht vullende, zocht ik het onder
water met een blaas toe te binden, en stelde het zo aan de koude buitenlucht bloot.
Dit ys was geheel met luchtstipjes en groote luchtbellen doordrongen, terwyl de
blaas ten sterksten was uitgezet, en geheel bol gespannen. By ontdoojing had het
zelfde als in de 1ste en 2de proef plaats.
Ik had te gelyk een glas met gekookt en gewoon ongekookt water 'er nevens
geplaatst, insgelyks met
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een blaas gesloten; maar konde weinig of geen onderscheid in het tydstip van
bevriezing ontdekken, het welk ik anders, volgens de 8ste proef, verwacht had, en
een verder onderzoek met alle de konstluchten waardig is. Misschien had het hier
minder plaats, om dat de lucht zich niet vry ontwikkelen konde, maar onder de blaas
moest worden samengeperst.
De uitkomst dezer proefnemingen, benevens de onmiddelyke daar uit afgeleide
gevolgen, schynen met de gedachten van den Hoogleeraar P. DRIESSEN niet overeen
te stemmen, gelyk men zien kan uit zynen onlangs geschrevenen Brief aan den
Burger VAN MARUM, geplaatst in No. 308, Vryd. den 12 Nov., der Nieuwe Konst- en
Letterbode van 't voorgaand jaar. En welk een afstand ik ook gevoele, dat 'er
tusschen dezen groten Scheidkundigen, mynen nimmer te vergetenen leermeester,
en my, zynen leerling, is, zo wage ik het nogthands, uit deze proeven dat geen te
besluiten, wat 'er, myns inziens, van zelf uit voortvloeit. Dat, namelyk, of het water
op generhande wyze volkomen van alle lucht kan worden beroofd, zo dat, Chemisch
met hetzelve verbonden, door ene Mechanische scheiding van hitte en het
luchtledige, het water van alle lucht niet kan worden bevryd; maar dat 'er nog enige
lucht, waarvan de hoeveelheid bezwaarlyk kan worden bepaald, mede verbonden
blyft, die onder de kristallizering van het water, of bevriezing, zich ontwikkelt, en de
luchtblaasjes gedeeltelyk in het ys formt, gedeeltelyk met de dampkringslucht zich
verbindt. Of, het welk my minder waarschynlyk voorkoomt, dat 'er ene ontbinding
van het water, of enige daarmede verbondene grondstoffen, en nieuwe vereniging
met de warmtestoffe tot lucht of gaz, onder de bevriezing plaats heeft; welke lucht
by ontdoojing wederom ontbonden wordt, en ophoudt in enen gazformigen staat te
bestaan.
Zo lang dit nogthands door juiste proefnemingen niet volkomen bewezen is, schynt
het my te Hypothetisch om aan te nemen: weshalven ik geloof, dat die lucht met
het water altoos Chemisch verbonden is, en alleen door bevriezing daarvan
gescheiden wordt.
Dat de luchtbelletjes uit het water zelf, zonder den invloed der buitenlucht,
ontstaan, bewyst het in lucht-
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ledig en luchtdigt gesloten water, dat ook by bevriezing vol luchtbelletjes is; benevens
alle de proeven, hier over genomen en voorgesteld: want wanneer door de verbinding
van de in 't punt van bevriezing vrywordende warmtestoffe met het water deze
blaasjes in het ys ontstonden, moesten dezelve of luchtledig wezen, of, gelyk de
Hoogleeraar P. DRIESSEN denkt, door het indringen der buitenlucht ook met lucht
zyn opgevuld. Luchtledig zyn zy niet: dit bewyzen de proeven; en hoe konde de
buitenlucht onder de bevriezing in dezelve dringen? hoe konden de blazen
gespannen worden; 't welk vermeerdering van lucht bewyst, en geensins
vermindering? hoe konde 'er, by ene langzame, geheel ongemerkt toenemende,
o

koude van het water of het verlies van warmtestoffe, juist by den 32 Fahr., zulk
ene grote vermindering van warmtestoffe plaats hebben, dat deze in staat ware om
waterdamp te formen, daar dan en water en ys byna ene gelyke temperatuur heeft?
Bovendien heeft de 4de proef doen zien, dat zich werkelyk lucht uit het water
afscheidde. Hier koomt by, dat het door koking van lucht beroofde water, in het
luchtledige bevrozen, ene grotere zwaarte heeft, dan het gewone, volgens de proeven
van MARIOTTE en MAIRAN. Als ook dat 'er by schudding van het glas, volgens de 6de
en 7de proef, ys geboren wierdt, waarin ten duidelyksten luchtbelletjes zichtbaar
waren. Dit water onderging toch door schudding gene verandering van temperatuur;
'er wierdt gene warmtestoffe vry, die watergaz konde formen, en ook konde dit gaz
geen ogenblik bestaan, daar het spoedig tot water moest wederkeren, door het
verlies van het ene beginsel, het welk nogthands geen plaats had.
Op een volgenden winter hoop ik omtrent de bevriezing meerdere proeven te
nemen, welke insgelyks, zo ze iets gewigtigs leren mogten, zullen worden
medegedeeld.

Eenrum,
Maart 1800.
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Beknopt bericht wegens Spallanzani en diens schriften.
(Getrokken uit de Memoire Historique sur L. SPALLANZANI & ses Ecrits, par JEAN
SENEBIER, Bibliothécaire de Genève.)
LAZARUS SPALLANZANI, gebooren te Scandiano, op den 10 van Louwmaand 1729,
begaf zich, na dat hy door de Jesuiten in de Fraaije Letteren was onderweezen,
naar Bologne, alwaar hy zich, onder het opzicht van LAURA BASSI, eene der geleerdste
Vrouwen deezer Eeuwe, in verschillende Weetenschappen oeffende. Zyne
hoofdstudie was de Rechtsgeleerdheid, niet uit verkiezing, maar om aan de begeerte
zyns Vaders te voldoen. Ook zou hy eerlang de Doctoraale Waardigheid in die
Weetenschap bekomen hebben, zo niet de beroemde VALLISNERI zynen Vader had
bewoogen, om den Jongeling toe te staan, zich voortaan in andere kundigheden te
oeffenen, die meer van zynen smaak waren; te weeten, de Wiskunde en de levende
en doode Taalen.
Eerlang bekwam SPALLANZANI een grooten naam onder de Italiaansche Geleerden,
en wierd in 1754 aangesteld tot Hoogleeraar in de Wysbegeerte en in het Grieksch,
op de Hoogeschool van Reggio. Hy bleef hier, geduurende zes jaaren, en kreeg
thans, boven alles, smaak in het naspeuren der Natuur. Vooral deed hy een aantal
waarneemingen aangaande de Insusiediertjes, die de aandagt der beide groote
Natuurkenners HALLER en BONNET tot zich trokken.
In 1760 wierd hy tot Hoogleeraar aangesteld te Modena, alwaar hy, acht jaaren
laater, zyn' Voorlooper in het licht gaf van een Werk, 't geen hy dagt uit te geeven,
over de hervoortbrenging van vernielde deelen der dierlyke lichaamen. Deeze
enkelde schets bevat meer nieuws, dan alles, wat daar over, tot dus verre,
geschreeven was: omdat in dezelve de weg wordt aangeweezen, dien men in dit
donker stuk heeft te volgen; terwyl 'er veele ontdekkingen in voorkomen, welke men
niet verwagt had; als daar zyn: het voorafbestaan der popjes (tetards), vóór de
bevruchting, in
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de Padden en Kikvorschen; de vernieuwing van het hoofd der Tuinslakken, 't geen
men hun heeft afgesneeden: eene waarneeming, reeds voorheen gedaan door
BONNET, doch door veelen ten onrechte tegengesprooken; eindelyk de vernieuwing
van den staart, der beenen en der kaakbeenen, in den Watersalamander, na dat
men die deelen had weggenomen. Jammer is het, dat het groot Werk nooit het licht
heeft gezien; denkelyk omdat menigvuldige bezigheden, van veelerlei aart, den
Schryver verhinderd hebben, om verscheidene zaaken, die in dit duister stuk eene
nadere beslissing behoefden, met eene genoegzaame naauwkeurigheid te
onderzoeken.
Toen de Academie van Pavia, eenige jaaren laater, op een meer luisterryken
voet, dan tot hier toe had plaats gehad, wierd ingericht, wierd aan SPALLANZANI, door
de Keizerinne MARIA THERESIA, het Hoogleeraarschap in de Natuurlyke Historie
opgedraagen. Hy nam deezen post aan, en koos, tot grondslag zyner Lessen, de
Beschouwing der Natuur van BONNET. Hy vervulde de onvoltooide vakken van dit
Werk, hy breidde deszelfs inzichten uit, en bevestigde de daar in voorkomende
onderstellingen met proeven. Met reden oordeelde hy, dat een Boek, 't geen de
liefhebbery voor de Natuurlyke Historie in zyne Leerlingen deed ontvonken, 't best
geschikt was, om hen met naarstigheid in het beoeffenen dier Weetenschap te doen
volharden. Hy vertaalde hierom dit Werk in het Italiaansch, en voorzag het met eene
Voorrede en met Aantekeningen, in welke, ten dienste der Leerlingen, voornaamelyk
die stukken der dierlyke huishouding worden aangeweezen, die de meeste aandagt
verdienen. Het eerste Deel deezer doorwrogte Vertaaling verscheen in 1769 in het
licht, en het tweede Deel in het volgend jaar.
In 1776 gaf onze Wysgeer de twee eerste Deelen uit van een Werk, over de
dierlyke en groeijende huishouding. By deeze gelegenheid geraakte hy, over het
werk der Voortteeling, in geschil met NEEDHAM, wiens gevoelen over de groeijende
kragt, door zyne proeven, wederlegd was. Nergens worden de zo beruchte
Zaaddiertjes zo naauwkeurig beschreeven, onder anderen, in vergelyking der
Infusie-diertjes, met welke zy door vee-
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len wierden verward: terwyl teffens, door de proeven van SPALLANZANI, de gevoelens
van BUFFON, omtrent dit stuk, ten sterksten wederlegd worden; 't geen zyne geheele
leer, ten opzichte der bewerktuigde deeltjes, (molécules organiques) doet in duigen
vallen. Verder vindt men hier uitgewerkte Verhandelingen over het zogenoemde
Raderdiertje en het Luiaardje, inzonderbeid met betrekking tot de eigenschap deezer
diertjes, door welke in hun, door uitdrooging, alle levenswerking jaaren lang
opgeschort, en hun, zo men ze maar bevogtigt, kan wedergegeeven worden. Eindelyk
beschryft hy hier naauwkeurig die zoorten van Paddestoelen, welke bekend zyn
onder den naam van Schimmel, wier zaaden, volgens zyne waarneemingen, steeds
in de lucht rondzwerven, en die deeze byzondere eigenschap hebben, dat zy in
allerlei strekkingen opgroeijen; terwyl andere gewassen steeds, zo veel mogelyk
is, rechtstandig opgroeijen boven hunne wortels.
In 1780 gaf onze Wysgeer te Pavia twee nieuwe Deelen in 't licht van zyne dierlyke
en plantaartige Natuurkunde. Het eerste deezer Stukken bevatte voornaamelyk
zyne ontdekkingen over de Spysverteering, die ten klaarsten bewyzen, dat deeze
bewerking voornaamelyk volbragt wordt, door eene eigenaartige werking van het
maagzap, 't geen byna eveneens op de spyzen werkt, als de verschillende
scheidvogten op de harsten, de metaalen, enz. Het tweede Deel deezer
Verhandelingen gaat over de Voortteeling der Dieren en der Gewassen, omtrent
welke hy ten klaarsten betoogt, het voorbestaan der kiemen vóór de bevruchting in
beide deeze Ryken der Natuur. Ten opzichte van het dierlyk Ryk bewyst hy dit
voorafbestaan ten duidelyksten, in vyf verschillende zoorten van Kikvorschen,
Padden en Salamanders, terwyl hy de uitkomsten verhaalt der konstige
bevruchtingen der poppen deezer vyf verschillende zoorten, gelyk ook eener konstige
bevruchting van een viervoetig Dier. Op dezelfde wyze bewyst hy, ten opzichte van
het groeijend Ryk, het bestaan der zaaden, vóór het opengaan der Bloemen.
Inzonderheid toont hy, door eene allerkonstigste ontleeding der bloem van het
Spartium Junceum, dat de peultjes met hunne zaaden, derzelver kiemen, enz. lang
vóór het opengaan der knoppen bestaan hebben; waar uit ten aller-
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duidelyksten blykt, dat deeze deelen door de werking van het stuifmeel niet gebooren,
maar alleen in werking zyn gebragt.
Om het Natuurkundig Kabinet van Pavia, welks toevoorzicht aan SPALLANZANI
was opgedraagen, aanmerkelyk te verryken, ondernam deeze onvermoeide Wysgeer
een aantal geleerde Reizen. Onder anderen begaf hy zich, in 1785, met den
Venetiaanschen Gezant by de Porte, naar Constantinopel. Aldaar en in de nabuurige
Gewesten deed hy een grooten voorraad op van allerhande natuurlyke
zeldzaamheden, welke niet weinig aangroeide, op zyne te huisreize, door Valachie,
Zevenbergen en Hungarye. Hoe veel gelegenheid hy hier door ook bekomen had,
om het Kabinet met veelerhande delfstoffelyke zeldzaamheden te verryken, deed
het hem altoos leed, dat het vak der Volkanische voortbrengzelen zeer schraal
voorzien was. Dit bewoog hem, in 1788, een bezoek af te leggen by de verschillende
vuurspuwende Bergen in Italie. In de eerste plaats begaf hy zich naar Napels, om
den Vesuvius en zyne voortbrengzels van naby te leeren kennen. Vanhier begaf hy
zich naar de Liparische Eilanden, en ontleedde, om zo te spreeken, derzelver
vuurspuwende Bergen, met de naauwkeurigheid van een Natuuronderzoeker, die
een vlinder ontleedt, en met de onverschrokkenheid van een Krygsknegt, die in den
oorlog het dringendst levensgevaar trotzeert. Met hetzelfde oogmerk begaf hy zich
naar Sicilie, om de verschynzels en de voortbrengzels van den AEtna gade te slaan;
by welke gelegenheid hy insgelyks gewigtige naarspooringen en ontdekkingen deed,
betrekkelyk tot de Scilla en Charybdis, en andere by de oudheid reeds beroemde
plaatzen van dit belangryk Eiland.
Een der laatste ontdekkingen van deezen grooten Natuurkundige, was zyne
waarneeming, betrekkelyk tot de zintuigen der Vleermuizen, die hem leerde, dat,
wanneer deeze Dieren van hun gezicht wierden beroofd, zy echter alles, wat van
dit zintuig afhangt, eveneens uitvoerden, als of zy ziende waren; zo dat zy in hunne
vlucht de geringste hinderpaalen wisten te vermyden. Ras wierden de proeven van
SPALLANZANI door andere Wysgeeren herhaald, en gaven aanleiding tot het
onderstellen van een byzonder zesde zintuig by deeze Dieren. Doch de proeven
van den Hoogleeraar JURIN, over
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het maakzel des gehoors in deeze schepzels, bragten onzen Wysgeer naderhand
op het vermoeden, dat de door hem waargenomene verschynzels aan de
volkomenheid des gehoors, by dit geslagt, moesten worden toegeschreeven.
In het begin van February 1799 gevoelde SPALLANZANI het ongemakkelyk toeval
eener opgestopte waterloozing, met welke by meermaalen zonder kwaad gevolg
had gezukkeld. Thans was de kwaal van een ernstiger aard: want na verloop van
weinige uuren geraakte hy buiten kennis, en stierf reeds met het tweede etmaal,
niettegenstaande alles, wat de Geneeskunst in zodanige gevallen vermag, wierd
in het werk gesteld door den schranderen Franschen Geneesheer TOURDES, en den
byzonderen Vriend des overledenen, den Hoogleeraar SCARPA. Deeze doodelyke
slag dompelde zyne maagschap in diepen rouwe, deed de traanen van alle zyne
vrienden en leerlingen stroomen, en verwekte eene algemeene verslagenheid by
het volk, 't geen 't zich tot eene byzondere eere rekende, dat hy onder hun gebooren
was. Eerlang deed de beroemde Hoogleeraar GREGORIO FONTANO een opentlyk
voorstel aan de toenmaalige Regeering te Milaan, om voor SPALLANZANI een
Gedenkteken op te richten, by die van FRISI, BECCARIA en VERRI, die hun Vaderland
zo veel eere hadden toegebragt.

Levensbericht van den beroemden wiskundigen J.E. Montucla.
De geleerde waereld heeft een der beroemdste vernuften dezer eeuw verloren, in
den persoon van J.E. MONTUCLA, Lid van het Nationaal Instituut van Frankryk, van
de Akademie der Wetenschappen en fraaije Letteren te Berlyn, van de vrye
Maatschappy tot bevordering van den Landbouw in het Departement van de Seine
en de Oife, en van de geleerde Kweekschool deszelfden Departements. Hy stierf
te Versailles, den 27 Enmaire l.l. (28 December 1799.)
Hy was geboren te Lyon, den 5den September 1725, en had aldaar zyne eerste
letteroefeningen volbragt, in een der huizen dezer vermaarde Maatschappy, zo lof-
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waardig door haaren arbeid in het onderwyzen der jeugd, en door de onderscheiding,
waarmede zy de ontluikende bekwaamheden weet te schatten en te bestieren in
derzelver eigenaartige vakken. De buitengewoone geschiktheid van den jongen
MONTUCLA voor de wiskundige wetenschappen ontging de opmerkzaamheid zyner
leermeesters niet, en een van hen bevorderde deze natuurlyke neiging door
byzondere lessen. Deze eerste pogingen hadden zulk een goed gevolg, en de
leerling had zulk een zucht om in deze studie vorderingen te maken, dat hy alle
zyne oogenblikken van uitspanning daaraan toewydde, zonder zyne andere studiën
te verzuimen op de uuren die daartoe bestemd waren. Deze verdeling van zyn' tyd
is, in het kort, de historie van zyn leven; en in het midden der verschillende beroepen,
die een middenmatig fortuin hem verpligtte waar te nemen, bleef de Wiskunde zyne
geliefkoosde uitspanning, en besteedde hy daaraan byna alle de snipperuuren, die
zyne andere werkzaamheden hem overlieten.
Hy studeerde vervolgens in de Rechten, op de Hoogeschool te Toulouze; en toen
hy de Bul verkregen had, begaf hy zich naar Parys, alwaar hy zich welhaast met
een gezelschap Geleerden en Kunstenaars verbond, die dagelyks by den
Boekverkoper JOMBERT by elkander kwamen, en waaronder men D'ALEMBERT,
DIDEROT, COUSTOU, COCHIN en andere vermaarde mannen telde.
Het was op dit tydstip, dat hy het ontwerp vormde om eene geheel nieuwe
loopbaan te openen, door de Wetenschappen op eene historiesche wyze te
behandelen; een denkbeeld, dat in BACON opgekomen is, en volgens het welk men
geloost dat de vermaarde MONTMORT heeft beginnen te werken, maar 't welk door
niemant nog ter uitvoer gebragt was. Deze groote onderneming wierd in stilte
(*)
begonnen en volvoerd, en de Histoire des Mathématiques verscheen eensklaps
in

(*)

Deze Histoire des Mathématiques, in den jaare 1758 in twee dikke Deelen in gr. 4to. te Parys
uitgekomen, is, uit last van het Genootschap der Mathematische Wetenschappen te
Amsterdam, onder de Spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven, door deszelfs
Secretaris A.B. STRABBE in 't Nederduitsch vertaald, en met eenige byvoegselen en
ophelderende aanmerkingen vermeerderd. Drie Deelen in gr. 8vo. zien van deze Nederduitsche
Uitgave reeds het licht; zullende het vierde Deel, waar mede de twee Fransche Deelen
compleet zullen zyn, binnen kort ter perse gelegd worden.
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het licht, tot verwondering en verbazing van het geleerde Europa, toen derzelver
Schryver weinig meer dan dertig jaaren oud was.
Drie jaaren ná de uitgave van dit Werk volgde hy den Heer PAJOT DE MARCHEVAL
naar Grenoble, in hoedanigheid van Secretaris, en nam dezen post waar tot in 1764.
Omtrent dezen tyd wierd de Ridder TURGOT tot Gouverneur van Cayenne benoemd,
en MONTUCLA verzelde hem naar dit Eiland, met den tytel van Secretaris en
Astronomist des Konings. By zyne terugkomst van Cayenne, ging hy weder naar
Grenoble, alwaar zyne familie gebleven was; en in 1766 wierd hy door den Heer
DE MARIGNY, toenmaals Directeur generaal der gebouwen des Konings, benoemd
om in dit bestier den post van eersten Klerk te bekleden, dien hy vervuld heeft tot
den 31sten December 1792, toen dit bestier afgeschaft wierd. Hy begaf zien sedert
naar Versailles, met oogmerk om zich geheel aan de zorg voor een' nieuwen Druk
van zyne Historie der Wiskunde over te geven, die hy tot op onze dagen vervolgen
zou.
By de oprichting der Centraale Schoolen in het Departement van de Seine, wierd
hy tot Leeraar in de Wiskunde benoemd; doch de slechte staat zyner gezondheid,
en de zwakheid zyner stem, hem niet toelatende openbaare lessen te geven, besloot
hy dezen post te weigeren, schoon hy, uit hoofde van zyn gering vermogen,
genoodzaakt was bekrompen te leven, en veel te ontberen, dat in een' gevorderden
ouderdom bezwaarlyk te missen valt.
'Er zat te dier tyd in het Directoire der Republiek een man, dien de Zanggodinnen
sedert zyne kindschheid begunstigd hadden, een vriend der fraaije letteren en
wetenschappen, die hy zelf met goed gevolg beoefende en met yver beschermde,
die zich weldadig be-
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toonde, ondanks de algemeene schaarschheid der geldmiddelen, en zyne
geschenken met onderscheiding uitdeelde, ondanks de verhevenheid van zynen
rang; de Burger GEOFFROY, die aan hem verbonden was door de vriendschap en
door de posten die hy by hem bekleedde, en die waardig was hem in zyne
oogmerken behulpzaam te zyn, vroeg en verkreeg, buiten weten van MONTUCLA,
een Loterycomptoir voor den Historieschryver der Wiskunde, en slaagde vervolgens
om op dezen Geleerden een pensioen van 200 Francs maandelyks te doen
overbrengen, 't welk aan den vermaarden DE SAUSSURE toegestaan en door deszelfs
dood losbaar geworden was.
MONTUCLA kon deze laatste weldaad slechts vier maanden genieten: eene ziekte,
die zyn verzuim ongeneeslyk gemaakt had, eindigde zyne dagen, ná langdurige
smarten, waarin de sterkte zyner ziel en het onverwrikbaar geduld van zyn charakter
doorstraalden. De hoofdtrek in het afbeeldzel van MONTUCLA was deze beminnelyke
eenvouwdigheid in den omgang, deze gewoonte van oprechtheid en openhartigheid,
die het onfeilbaar kenmerk van eene zuivere ziel en een goed hart zyn, het natuurlyk
en onwillekeurig gevolg van een volmaakt gerust geweten. Zedig in den hoogsten
graad, ondanks de verhevenheid zyner bekwaamheden en zyne kundigheden boven
anderen; edelmoedig en weldadig jegens iedereen, ondanks zyn bekrompen fortuin,
leefde hy alleen voor zyne pligten van Echtgenoot, Vader, Vriend en Burger; en
slechts twee dingen begroef hy altoos in eene eeuwige vergetelheid, zyn eigen
verdienste en het goed aan anderen door hem gedaan.
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Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 204.)
De Baay, of liever de Haven, aan welke ik den naam van Port de Français gegeeven
o

heb, ligt, volgens onze waarneemingen, en die van den Heer DAGELET, op 58 37′
o

o

Noorder Breedte, en 139 50′ Wester Lengte; de verandering van het Kompas 28
Oost. De Zee ryst 'er zeven en een halve voet by volle en nieuwe maan; het is hoog
water ten één uuren; de Zeewinden, of misschien andere oorzaaken, werken zo
sterk op den stroom in het Kanaal, dat ik 'er den vloed heb zien inbreeken, met het
geweld eener zeer snel stroomende rivier; en, in andere omstandigheden, schoon
in dezelfde standen van de maan, kon men veilig met een boot roeijen. Ik heb op
myne onderscheidene uittochten bevonden, dat het hoog-watermerk vyftien voeten
boven het waterpas der zee was.
Deeze Getyen waren, naar allen schyn, toe te schryven aan het slegt saisoen.
Wanneer de winden met geweld uit het Zuiden waaijen, moet het Kanaal
onbevaarbaar weezen, en ten allen tyde maaken de stroomen den ingang
bezwaarlyk; het uitzeilen vordert desgelyks een zamenloop van omstandigheden,
welke het vertrek van een Schip veele weeken kan ophouden. Men kan 'er niet
uitkomen dan ten tyde dat het water op zyn hoogst is; de wind van het Westen tot
het Noordwesten komt dikwyls niet voor elf uuren, en gehengt dus niet, dat men
zich van het morgengety bediene: eindelyk scheenen my de Oostlyke Winden, die
de Haven inwaaijen, en dus tegenwinden zyn, hier veelvuldiger dan de Weste
Winden; en de verbaazende hoogte der
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omliggende bergen gedoogt niet, dat de Landwinden, of die uit het Noorden komen,
tot de reede toe doorwaaijen.
Naardemaal deeze Haven groote en aanpryzende voordeelen bezit, oordeelde
ik het van mynen pligt, de ongemakken van dezelve niet te verzwygen. Het komt
my voor, dat deeze ankerplaats niet geschikt is voor de Schepen, uitgezonden tot
den Peltelyhandel. Zodanige Schepen moeten in eene groote menigte Baaijen
ankeren, en altoos zo kort mogelyk in een derzelven zich ophouden; dewyl de
Indiaanen altoos, in de eerste week, hunnen geheelen voorraad ter markt gebragt
hebben, en alle verlooren tyd schade is voor de Handelschepen. Maar een Volk, 't
geen een ontwerp vormde om Factoryen aan te leggen, gelyk aan die der Engelschen
in Hudsons Baay, zou geen geschikter plaats, dan deeze, daar toe kunnen vinden.
Eene enkele Battery, voorzien van vier zwaare stukken geschut, aangelegd op den
hoek des Vastenlands, zou ten vollen genoegzaam weezen tot de verdeediging van
een zo naauwen ingang, welke daarenboven, door de gemelde Stroomen, bezwaarlyk
is. De Battery zou niet aangevallen of vermeesterd kunnen worden te land, dewyl
de Zee altoos met zulk een geweld op de kust breekt, dat het ontscheepen
onmogelyk is. Het Fort, de Magazynen, en alles wat ter Handelverblysplaatze noodig
is, kon men aanleggen op het Cenotaph Eiland, 't welk omtrent eene myl in den
omtrek heeft, geschikt is om bebouwd te kunnen worden, voorzien van overvloed
houts en waters. De Schepen, de laading niet te zoeken hebbende, maar verzekerd
dat dezelve op eene enkele plaats te vinden is, zouden aan geen vertoeven
blootgesteld weezen. Eenige boeijen gelegd tot de vaart in de Baay, zouden dezelve
zo gemaklyk als veilig maaken: men zou lootzen krygen, die, beter afgerigt op den
loop en de sterkte des strooms by byzondere getyen, de in- en uitvaart der Schepen
zouden beveiligen. Eindelyk, onze handel in Ottervellen is zo groot geweest, dat in
geen gedeelte van America een grooter menigte van dezelve kon verzameld worden.
De Lugtsgesteldheid aan deeze kust kwam my voor, zeer veel zagter te weezen
dan die aan Hudfons Baay, op denzelfden Graad van Breedte. Wy namen de maat
van Pynboomen, die zes voeten over 't kruis haalden,
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en honderd en veertig voeten hoog: Boomen van dezelfde soort, van Prince of
Wales Fort en het Fort York, zyn naauwlyks toereikende om 'er Zeilraas van te
maaken.
Drie of vier maanden in 't jaar is de groei 'er zeer sterk. Het zou my niets in 't
minste verwonderen, indien 'er Russisch Koorn en eene groote menigte algemeen
bekende Planten heerlyk tierden. Wy vonden 'er een voorraad van Sellery, Andyvie,
en dergelyke planten. Elken dag en elken maaltyd was de ketel van ons scheepsvolk
daar mede voorzien. Wy aten dezelve in soep, in ragouts en als salade; 't geen niet
weinig toebragt tot de gezondheid van ons volk. Wy troffen, met één woord, onder
de moeskruiden de meeste aan, die in de velden en op het gebergte in Frankryk
tieren. De Angelier, de Boterbloem, de Violet, en veele soorten van Gras tot
beesten-voeder, worden 'er gevonden. Van alle de moes- en keukenkruiden zouden
wy te vryer hebben kunnen kooken en eeten, indien zy niet zo zeer doormengd
geweest waren met wortelen van eene soort van Kervel, van welke wy te weinig
wisten om 'er gebruik van te maaken.
De bosschen zyn vol boomen, die beziën voortbrengen; 'er groeit eene menigte
Vlierboomen, kleine Willigen, eene verscheidenheid van Braamen, die de schaduw
beminnen, de Populier, de Willigeboom; doch bovenal heerlyke Pynboomen, geschikt
om masten voor onze grootste Schepen te leveren. Geen van de voortbrengzelen
des Groeienden Ryks in dit Land is onbekend in Europa. De Heer DE MARTINIERE
ontmoette, op zyne uitstappen om Plantkundige naspeuringen te doen, slegts drie
Planten, die hem als nieuw voorkwamen; en men weet, hoe zulks wel eenen
Plantverzamelaar in de nabuurschap van Parys zou kunnen overkomen.
De Rivieren zyn vol Forellen en Salmen; doch wy vingen in de Baay alleen
(*)
Vleeten ; eenigen deezer woogen meer dan honderd ponden;

(*)

Een Platvis, langer en niet zo vierkant als de Tarbot; de rug is bedekt met kleine schubben:
die men in Europa vangt, zyn veel kleinder. Fransche Uitgeever.
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(*)

(†)

Leng , Rogge, Capelans en Schol. Naardemaal wy aan de Forellen en Salmen
den voorrang gaven onder alle deeze Vischsoorten, en de Indiaanen dezelve aan
ons verkogten in grooter overvloed dan wy konden gebruiken, vischten wy weinig,
en alleen met de lyn. Onze veelvuldige bezigheden lieten ons geen tyd om den
zegen uit te werpen, die de handen van twintig of dertig man vordert om beheerd
en aan strand getrokken te worden. - Mosselen zyn in eene groote menigte verspreid
op dat gedeelte van het strand, 't welk by laag water bloot komt, en de rotzen zyn
als bedekt met kleine schulpvisschen. Men vindt ook in de holten der rotzen en
klippen verscheide soorten van Zeeslekken. Ik zag op den oever van de Baay vry
groote Schulpen. De Heer DE LAMANON vondt, op eene plaats, meer dan tweehonderd
Toises boven het oppervlak der Zee verheeven, versteeningen, die zeer volkomen
de gedaante bewaard hadden, en zeer groot van Schulp, by de Liefhebbers in dit
vak bekend onder den naam van den Koningsmantel, of St. Jans Schulp. Dit
verschynzel is geenzins nieuw by de Natuurkundigen, die deeze soort van Schulpen
op veel grooter hoogten vonden; maar hoe bekend deeze daadzaak ook moge
weezen, denk ik dat het lang eene groote zwaarigheid zal blyven, dit verschynzel
zo te verklaaren, dat alle daar tegen ingebragte zwaarigheden verdwynen. Wy
vonden geen schulp van deeze soort op 't strand geworpen, of dezelve is bekend
in de Kabinetten der Liefhebberen.
In de Bosschen ontmoetten onze Jaagers Beeren, Marters en Eekhoorens; de
Indiaanen verkogten ons de huiden van den bruinen en zwarten Beer, van den
Canadiaanschen Lynx, Hermelyn, kleine graauwe Eek-

(*)
(†)

Een Visch, voor 't oog en in smaak gelyk aan een Kabbeljaauw, doch, over 't algemeen,
langer, en gemaklyk te vangen, uit hoofde van de vraatagtigheid. Fransche Uitgeever.
De Capelans gelyken zeer veel op de Wyting, schoon een weinig grooter; de visch is zagt,
goed van smaak, ligt te verteeren. Dezelve komt ook in groote menigte voor, aan de kust van
Provence; men noemt denzelven aldaar de Arme Priester. Fr. Uitgeever.
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hooren, Canadiaansche Marmot, of Monax, en den Rooden Vos. De Heer DE
LAMANON vong eene leevende Water- en Muskus - rat. Wy zagen bereide vellen van
het Elkdier, den hoorn van een wilde Geit; maar de algemeenste en kostbaarste
Peltery is die van den Zee - otter, Wolf en Beer.
'Er is alhier geene groote verscheidenheid van Vogelsoorten; doch de soorten,
welke 'er gevonden worden, zyn zeer talryk. De Bosschen waren vol Mosschen,
Nachtegaalen, Meerlen en Geelgorsen, die in den paartyd een aangenaam gezang
aanhieven. In de lugt zagen wy zweeven den Arend met een witten kop; de grootste
soort van Raaven; wy verrasten en doodden een Ysvogel, en ontwaarden een zeer
schoone blaauwe Meerkol, benevens eenige Bloemzuigertjes. De Zwaluw en de
Zwarte Oestervanger vervaardigen hunne nesten in spleeten der rotzen aan den
zeekant; Meeuwen, de roodbeenige Papegaayduikers, eenige Cormorants, wilde
Ganzen, en Duikers, van de grootste en kleine soort, waren de éénige Zeevogels,
welke zich aan ons opdeeden.
Maar, schoon de groeiende en dierlyke voortbrengzels deezes Lands na veele
elders bekende gelyken, het voorkomen des Lands zelve heeft geene gelykheid
met dat van andere oorden; en ik twysel wel zeer, of de diepe valeijen van het
Alpische en Pyreneesche Gebergte zo ontzettende gezigten opleveren, doch die
teffens zo schilderagtig zyn, dat ze het bezoek der liefhebberen zouden uitlokken,
moest men ze niet, als 't ware, in een wyd afgelegen uithoek der wereld zoeken.
De oorspronglyke Bergen van Granit, met altoosduurende sneeuw bedekt, waar
men noch boomen, noch planten aantreft, staan in zee, en vormen aan strand eene
soort van Kaay. Deeze loopen zo steil op, dat de wilde Geiten ze niet hooger dan
tot op twee of driehonderd Toises kunnen beklimmen; alle de tusschenruimten, die
ze vaneen scheiden, zyn onafmeetlyke ysbeddingen, welker toppen niet kunnen
gezien worden, terwyl de zee den voet bespoelt. Op een kabellengte van het strand
is geen grond te peilen, dan op honderd en zestig vademen diepte.
De zyden van de Haven worden gevormd door bergen van de tweede soort, wier
hoogte niet meer is dan
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acht of negenhonderd Toises. Deeze zyn bedekt met Pynboomen en met groente
bekleed; sneeuw ontdekt men alleen op de toppen. Zy kwamen my voor, geheel uit
Schift te bestaan, welke het begin is van een staat van ontbinding. Zeer moeilyk
valt het, deeze bergen te beklimmen; doch ze zyn niet volstrekt ontoeganglyk. De
Heeren LAMANON, DE LA MARTINIERE, COLLIGNON, de Abbé MONGES en Vader
RECEVEUR, yverige en onvermoeide Natuuronderzoekers, wisten bykans den top te
beklimmen; dan het was niet dan met veel moeite, dat zy tot eene aanmerkelyke
hoogte kwamen: geen steen, geen gruis, ontging hunne naspeuringen. Te kundige
Natuurkenners waren zy, om niet te weeten, dat in de valeijen staalen kunnen
gevonden worden van alles, wat deeze bergklompen uitmaakt. Zy verzamelden
Oker, Vuursteenen met Koper, Schift, zeer zuivere Quartz, Mica en Kool: eenige
deezer zelfstandigheden wyzen uit, dat dit gebergte Koper- en Yzer-erts bevat; doch
wy zagen geen de minste blyken van eenig ander Metaal.
De natuur heeft aan dit zo veel ontzettings baarend Land Inwoonders geschonken,
welke zo wyd verschillen van het Volk in beschaafde Gewesten, als de Landen, zo
even beschreeven, onderscheiden zyn van onze bebouwde vlakten; zy zyn zo ruw
en barbaarsch, als de grond, door hun bewoond, rotzig en dor. Zy bewoonen, zo 't
schynt, deezen oord alleen om gedierte te verdelgen: met hetzelve in gestaagen
oorlog, versmaaden zy het gebruik van voedzel uit het Plantenryk. Ik heb Vrouwen
en Kinderen gezien, die eenige beziën aten; maar deeze zyn ongetwyfeld al te laffe
spyzen voor Mannen, die op aarde leeven gelyk de Gieren in de lugt, of de Wolven
en Tygers in de bosschen.
Hunne Kunsten zyn eenigzins gevorderd, en, in dit opzigt, heeft de beschaaving
groote vorderingen gemaakt; dan alles, wat hunne woestheid verzagt en hunne
zeden beschaaft, is nog in een' staat van kindschheid. De leevenswyze, welke zy
leiden, alle soort van ondergeschiktheid uitsluitende, voelen zy zich steeds gedreeven
door vrees of wraak. Gereed om in toorn te ontbranden, en opstuivend van aart,
vallen zy veelvuldig elkander aan, met den dolk in de vuist. In den Winter blootgesteld
aan het jammerlykst gebrek, 't welk hun met omkomen dreigt, dewyl zy met geen
geluk kunnen
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jaagen, leeven zy 's Zomers in den grootsten overvloed, dewyl zy in minder dan
een uur eene genoegzaame hoeveelheid van Visch kunnen vangen, tot onderhoud
van hun Gezin. Het overige van den dag brengen zy in rust door, afgewisseld door
spel, waar aan zy zo zeer overgegeeven zyn, als eenigen der Inwoonderen onzer
groote Steden. Dit speelen is de groote bron hunner twisten. Indien zy, by alle deeze
verwoestende ondeugden, ongelukkig kennis kreegen aan dronkenschap
verwekkende dranken, dan zou ik niet twyfelen te verklaaren, dat deeze Volkplanting
eerlang geheel zou uitgerooid weezen.
Vrugtloos mogen eenige Wysgeeren tegen deeze schildery schreeuwen. Zy
schryven boeken op hunne kamer gezeten, terwyl ik, geduurende het verloop van
dertig jaaren, my op reis onledig heb gehouden. Ik ben getuige geweest van de
onregtvaardigheid en bedriegery van dit Volk, 't welk zy ons beschreeven hebben
als zo goed, dewyl zy zeer naby aan den staat der Natuure zyn: maar deeze zelfde
Natuur is alleen verheeven in 't groot, maar vertoont zich onagtzaam, als 't op
byzonderheden aankomt. Het is onmogelyk, door te dringen in wouden, welke de
hand van den beschaafden mensch niet doorganglyk gemaakt heeft; onmogelyk,
vlakten door te trekken, gevuld met steenen en rotsbrokken, en overstroomd van
ondoorkomelyke moerassen; het is onmogelyk, met één woord, in maatschappy te
leeven met menschen in dien staat der Natuure, dewyl zy barbaarsch, bedrieglyk
en boos zyn. In dit gevoelen ben ik versterkt door myne eigene bedroevende
ondervinding. Intusschen heb ik nimmer voeglyk geoordeeld, gebruik te maaken
van de magt, waar mede ik bekleed was, om het onregt, door deeze Wilden
gepleegd, af te weeren, en hun de geduchte les te geeven, dat de Menschen Regten
hebben, welke niet strafloos mogen geschonden worden.
De Indiaanen bevonden zich, in hunne Canoes, steeds rondsom onze Fregatten.
Zy bragten 'er twee of drie uuren door, eer zy begonnen eenige Visschen of twee
of drie Ottervellen te verruilen; zy namen alle gelegenheden waar, om ons te
besteelen; al wat yzer was, en gemaklyk te bekomen, namen zy weg; en bovenal
sloegen zy zorgvuldig gade, hoe zy onze waakzaamheid, geduurende den nagt,
zouden verschalken. Ik
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deed de voornaamste Persoonen onder hun aan boord van myn Fregat komen. Ik
gaf hun eene menigte geschenken; nogthans ontzagen zich deeze eigenste lieden,
die ik by voorkeuze begiftigde, niet, om koussen en yzerwerk te steelen. Wanneer
zy een zagtaartig en vriendlyk voorkomen aannamen, hadden zy iets gestoolen,
schoon ik dikwyls my geliet het niet te bemerken.
Uitdruklyk had ik bevolen, de Kinderen deezer lieden minzaam te behandelen,
en aan dezelve kleine geschenken te doen. De Ouders betoonden zich ongevoelig
voor dit blyk van goeddaadigheid, 't geen ik gedagt had dat overal zou werken. Het
éénig denkbeeld, 't welk dit bedryf by hun deedt opkomen, was te verzoeken, dat
zy hunne Kinderen mogten vergezellen, als ik ze aan boord noodigde. Verscheide
keeren had ik, tot eene les voor my, gelegenheid om waar te neemen, dat de Vader
het oogenblik, als ik het drukst met het Kind bezig scheen, waarnam, om alles, wat
hy van zyne gading binnen zyn bereik vondt, weg te neemen en onder zyne
kleederen te verbergen.
Zomtyds gaf ik, onmiddelyk naa het uitdeelen van geschenken, myne begeerte
te kennen, om iets van zeer geringe waarde, deezen Indiaanen toekomende, te
mogen hebben; doch dit was eene proeve op hunne edelmoedigheid, altoos te
vergeefsch door my te werk gesteld.
Ik wil toestemmen, indien men zulks verlange, dat het onmogelyk is voor eene
Maatschappy, te bestaan, zonder eenige deugden; maar ik ben verpligt te erkennen,
dat het my aan doorzigt haperde om ze te ontdekken. Steeds waren zy oneenig
onder elkanderen, onverschillig omtrent hunne Kinderen, en volstrekte dwinglanden
ten aanzien van hunne Vrouwen, die zy bestendig tot den zwaarsten arbeid doemen.
Ik heb nooit, onder dit Volk, iets gezien, 't welk my vryheid geeft om de kleuren
deezer onbevallige schildery te verzagten.
Nimmer begaven wy ons aan land, dan welgewapend en talryk. De Indiaanen
waren zeer bang voor ons schietgeweer, en acht of tien Europeaanen te gader
konden een geheel Dorp in ontzag houden. De Opperchirurgyns van onze twee
Fregatten, onvoorzigtig genoeg geweest zynde om met hun beiden op de jagt te
gaan, werden overvallen door de Indiaanen, die hun
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poogden te ontzetten van hunne snaphaanen; doch zy slaagden hier in niet. Dus
maakten twee man, zonder eenigen anderen bystand, eene genoegzaame
verdeediging om hun tot wyken te noodzaaken. Dit zelfde ondervondt de Heer
LESSEPS, een jonge Russische Tolk, tot wiens bystand eenigen van het volk uit onze
booten toeschooten, en tydig kwamen te zyner reddinge. Deeze beginzels van
vyandschap kwamen hun zo gering voor, dat ze hun in 't minst niet wederhielden
van aan boord te komen; zy dagten nimmer, dat wy in staat waren om wederwraak
te oefenen.
Ik gaf den naam van Dorp aan drie of vier houten gebouwen, van vyf-en-twintig
voeten lang en vyftien breed, aan de windzyde alleen bedekt met planken of
boom-bast. In 't midden derzelven lag een vuur, over 't welk eenige Platvisch of
Salm te rooken hing. Achttien of twintig Persoonen waren gehuisvest in elk van
deeze lootzen. Aan den eenen kant woonden de Vrouwen en Kinderen, aan den
anderen de Mannen. Het kwam my voor, dat elke hut eene kleine volkplanting
vormde, onafhanglyk van die de andere bewoonden: elk hadt zyn Canoe en eene
soort van Opperhoofd. Elk der Hutbewooners nam de planken en visch weg, vertrek,
of voer elders in de Baay op, zonder dat de rest van het zogenaamde Dorp zich
zulks scheen aan te trekken.
Myns oordeels mag men beweeren, dat deeze Haven alleen bewoond wordt in
het daar toe gunstig jaargetyde, en dat de Indiaanen 'er nooit den winter overbrengen.
Ik zag geen hut tegen den regen gedekt, en, schoon 'er nimmer driehonderd
Indiaanen te gelyk by elkander in de Baay verzameld waren, werden wy door wel
zeven- of achthonderd anderen bezogt.
Gestadig voeren de Canoes in en uit de Baay. Elk bragt aan, en voerde weder
mede, en huis en huisraad; dit laatste bestondt uit eene groote menigte kleine
doozen, waar in hunne voornaamste goederen waren opgeslooten. Deeze doozen
plaatsten zy aan den ingang hunner hutten, die zo morssig en stinkend waren, dat
het leger van het morssigste dier in de wereld 'er niet mede in vergelyking komt. Zy
verwyderen zich van deeze wooningen niet verder dan twee schreden, tot het
verrigten van eene noodzaaklyke boodschap; om deeze te doen, zoeken zy geen
bedekte plaats, maar neemen
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de eerste waar, als geen oogenblik te verliezen hebbende. Komt hun dit over,
wanneer zy zitten te eeten, zy verwyderen zich niet verder dan vyf of zes voeten,
en keeren weder tot het gestaakte bedryf. - De houten vaten, in welke zy hunne
spyzen toebereiden, of hun visch kooken, worden nimmer gereinigd; deeze dienen
hun voor ketel en dischschotel; dewyl dezelve niet tegen het vuur kunnen, maaken
zy het water aan 't kooken, door 'er gloeiend heete steenen in te werpen, die by
tusschenpoozen vernieuwd worden, tot dat de spys geheel gaar is. Zy hebben ook
de kunst van hunne spys te roosten; dit doen zy op eene wyze, welke niet verschilt
van die onzer Soldaaten in het veld.
Het is hoogstwaarschynlyk, dat wy slegts een klein gedeelte van dit Volk gezien
hebben, die naastdenklyk een groot gedeelte van den Zeeoever bewoonen.
Geduurende den Zomer zwerven zy in onderscheide Baaijen rond, om hun voedzel
te zoeken; des Winters dringen zy dieper landwaards in, om Beevers en andere
Dieren te vangen, waar van zy ons de overblyfzels bragten. Schoon zy altoos
blootsvoets gaan, is de voetzool egter niet met eelt begroeid, en zy kunnen niet dan
met moeite over steenen gaan. Dit schynt uit te wyzen, dat zy hunne reistochten
alleen in Canoes doen, of op de sneeuw met sneeuwschoenen.
(Het Vervolg hierna.)

Iets over de rivier de Dommel, het geschiedkundige betreffende.
Door W.C. Ackersdyck, in den Bosch.
Daar het Zevende Departement van 't grondgebied der Bataafsche Republiek, welks
Administratie in den Bosch vergadert, naar de Rivier de Dommel benoemd, en t
bevaarbaar maaken van die Rivier, van den Bosch naar Eindhoven, by het agtste
der additioneele Artikelen van de Staatsregeling vastgesteld is, zal het thands niet
ten onpas komen, het volgende omtrend die Rivier, welke niet algemeen bekend
is, mede te deelen.
Zy neemt haaren oorsprong uit een Moeras, genaamd de Donderslag, in de
Luiksche Kempen, komt eerst by het Dorp Schaft, in de Meijery van den Bosch, in
de Bataafsche Republiek, en loopt van daar, met verscheide kromten en omwegen,
door de Meijery, tot dat zy door een Waterpoort, ge-
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naamd de groote Hekel, binnen de muuren van den Bosch stroomt, en, zich aldaar
met de Rivier de Aa vereenigende, den naam van de Dieze aanneemt, welke by de
Schans Crevecoeur in de Maas valt. Haar loop is beter met het oog op de fraaie
Kaart van de Meijery, door den burger H. VERHEES uitgegeeven, te ontdekken, dan
te beschryven.
Men vindt van die Rivier al in den aanvang der agtste eeuw melding gemaakt, en
wel als loopende door het Landschap, toen genaamd Taxandrie, in het welk zich,
volgens het getuigenis van AMMIANUS MARCELLINUS, Lib. XVII. Cap. 8, de Saliers
hadden nedergezet, en de bewooners van welk Landschap reeds by PLINIUS, Lib.
IV. Cap. 17, onder den naam van Toxanders voorkomen; daar ook zyn waarschynlyk
de vermaarde Salische Wetten gemaakt, zo als onder meer anderen heeft
aangetoond GOD. WENDELINUS, by zyne uitgaaf van die Wetten, te Antwerpen in
1649 gedrukt.
De melding, welke men al in de agtste eeuw van de Rivier de Dommel vindt, komt
voor in Giftbrieven, waar by Frankische inwooners van Taxandrie van hunne
bezittingen aldaar aan den Euangelieprediker WILLEBRORD wegschonken; en in den
uitersten wil van dien WILLEBRORD zelf, waar by hy zyne goederen maakt aan de
Abdy van Epternak, in de voormaalige Provincie Luxenburg gelegen.
Het schynt wel, dat de Dommel te dier tyd zeer bekend was, zo dat men de
landstreek, in de nabuurschap van dezelve gelegen, met de benoeming dier Rivier
aanduidde; want men vindt plaatzen benoemd, als liggende by de Dommel, schoon
op een meerderen of minderen afstand van dezelve verwyderd.
Zekere AANGILBALD gaf, in den Jaare 704, aan WILLEBRORD zyne goederen, in de
plaats of het Dorp Waderlo, by de Rivier Dutmala, volgens het Diploma, te vinden
in de Verzameling van E. MARTENE en U. DURAND, Tom. I. fo. 14, en WILLEBRORD
maakte vervolgens dat goed aan het Klooster van Epternak, by zyn uitersten wil
van den Jaare 726, te vinden in A. ANRAEI codice donat. piar. Cap. 8, Operum
Diplomatic. Tom. I. pag. 12, alwaar de plaats genoemd wordt Wadradoch, by de
Rivier Duthmala, waar voor waarschynlyk moet geleezen worden Wadraloch, 't geen
met Waderlo overeenkomt. Nog tegenwoordig is die plaats zeer wel bekend, en
genaamd Waalre, of Waaldre, aan de Rivier de Dommel, in 't Quartier van
Kempeland, in de Meijery van den Bosch, gelegen. Men vindt dezelve nog in de
veertiende eeuw Waderle genoemd: de goederen, door 't Klooster van Epternak
aldaar bezeten, komen ter dier tyd onder den naam van St. Willebrords eigen voor;
hebbende 't zelve Klooster, tot de laatste veranderingen toe, de Grondheerlykheid
en de Tienden aldaar bezeten.
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Zekere Nonne BERTILINDIS gaf, in den Jaare 710, aan denzelven WILLEBRORD haare
goederen, in eene plaats by de Rivier Dudmala gelegen; welke plaats in het Diploma
genoemd wordt Hoccascaute; by E. MARTENE, Tom. I. fo. 17. WILLEBRORD meldt ook
onder de goederen, die hy aan 't Klooster van Epternak bespreekt, die, welke hem
de Nonne BERETHINDA had geschonken, welker ligging in zyn uitersten wil by ANRAEUS
genaamd wordt Bobanschot, doch in de aanteekening Bocanschot, en in de uitgaaf
van T.E. VAN GOOR, achter zyne Beschryving van Breda, bl. 402, Hokanschot. Het
is vry duidelyk, dat by den Giftbrief van de Nonne BERTILINDIS, en in den uitersten
wil van WILLEBRORD, dezelfde plaats bedoeld wordt, zo als blykt door den schranderen
J. WAGENAAR ook te zyn opgemerkt, in zyne Vaderlandsche Historie, Iste Deel, bl.
53; hoe zeer G. VAN LOON 'er twee plaatzen van maakt, in zyne aloude Regeeringswys
van Holland, Iste Deel, bl. 61. Het is niet onwaarschynlyk, dat men in den Giftbrief
Boccascaute, en in den uitersten wil Bocanschot moet leezen, en dan verschillen
die naamen zo veel niet. Onder de verschillende gissingen naar de plaats daar door
aangeduid, is denklyk die de rechte, welke 'er door verstaat Baschot, een gehucht
van het Dorp Diessen, in het Quartier van Oosterwyk, in de Meijery van den Bosch,
alzo ook het Dorp Diessen zelf in dien uitersten wil is vermeld, en de geheugenis
van WILLEBRORD daar nog wordt bewaard, onder anderen ook door de Cynsen, die
het Klooster van Epternak onder Baschot, tot de laatste verandering toe, bezat; die
plaats nu, schoon van de Rivier de Dommel verwyderd, ligt echter in dezelfde
landstreek, waar die Rivier door loopt.
ANSBALDUS gaf, in den Jaare 712, aan WILLEBRORD zyne goederen, in eene plaats
by de Rivier Dutmala gelegen, welke plaats in den Giftbrief, by E. MARTENE, Tom. I.
fo. 19, genoemd wordt Levetlaus; doch volgens de aanteekening van J. VELDIUS op
't verhaal der Mirakelen van St. Remalus, Cap. 2, te vinden in de Acta Sanctorum
Belgii Selecta, gedrukt te Brussel, 1785, Tom. III, pag. 499, zou men daar moeten
leezen Lethernau, of Ledernaus, en zou daar door bedoeld worden Lerneux, in 't
land van Stablo, op den weg van daar naar Luik, gelegen; maar die plaats ligt niet
naby de Dommel; en, zo midsdien die plaats door voorzeide benaaming is aangeduid,
heeft die Rivier haaren naam ter dier tyd vry ver uitgestrekt.
En dit zal genoeg zyn ten blyke van de overoude bekendheid der Rivier de
Dommel.
Wat den oorsprong van den naam der Dommel betreft, men zal die veiligst zoeken
op de wortel- of zaak-deelen, demp, damp, domp, in de tweede Proeve van geregelde
afleiding
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van L. TEN KATE, 2de Deel, bl. 614, of, zo men Dutmala voor de oorspronglyke
benoeming wil houden, kan men de afleiding vinden op de worteldeelen, dat, det,
dot, of dut, in voorzeide Proeve, bl. 617, en op de wortel- en zaak-deelen, mael en
moel, in de eerste Proeve, bl. 288.
De Rivier heeft aan eene plaats, by dezelve gelegen, den naam gegeeven, te
weten het Dorp Dommelen, in 't Quartier van Kempeland, in de Meijery van den
Bosch, 't welk meer bekend is geworden, door dat aldaar geboren was SIMON
VEREPAEUS, op 't eind der zestiende eeuw Canonik der Cathedrale Kerk in den
Bosch, en bestuurder der toen bloeiende School aldaar, welke zich een naam van
deugd en bekwaamheid verworven, en verscheide kleine Werkjes uitgegeeven
heeft, zo als te zien is in de Bibliotheca Belgica van J.F. FOPPENS, Tom. II. pag. 1103
en 1104. Deeze plagt zich, uitwyzends een en ander zyner Werkjes, naar zyne
geboorteplaats, Dommelanus of Dommelaar te noemen; zo dat, indien zulks de
naam van die van het Zevende Departement van de Bataafsche Republiek mogt
worden, dezelve naam niet geheel nieuw zou zyn.
Schoon de Rivier de Dommel geenen Stroompoëet, zoo als de Ystroom eenen
ANTONIDES, de Rottestroom eenen SMITS, de Amstelstroom eenen VAN WINTER, voor
haar gevonden heeft, zo wordt zy echter ook by Dichters vermeld. Zekere DANIEL
SOUTERIUS, in een Gedicht over de Nederlandsche Oorlogen, Belgidos sive de Bello
Belguo, Lib 2, pag. 22 en 41, drukt haaren naam verkeerd dus uit: ‘turgebit cumulato
Drumala fluctu,’ en: ‘Drumala dives aquae;’ maar de Jesuit en keurige Dichter
SIDRONIUS HOSSCHIUS, de overgaaf van den Bosch, van de Spaanschen, aan de
Vereenigde Staaten, In 1629, betreurende, voert haar beter dus in, Lib. 2. El. 7.
‘Moerens captivas Dommela volvit aquas.’

En zekere J. SMITH, in een Lofdicht op den Bosch, in 1648 te Nymegen gedrukt,
meldt van dezelve, onder andere Rivieren, aldus:
‘Plura fluenta vides, hic Dommela jungitur Adae
Et Diesae nostro volvitur urna sinu.’
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Vervolg van aanmerkingen over eenige nieuw ingevoerde wyzen
van spreken en schryven.
(Zie bladz. 31.)
De tegenwoordige Spraak - neologie stelt zich ten regel, om de woorden in 't schryven
zooveel mogelyk tot hunnen oorsprong te rug te brengen. En zie daar eene ryke
bron van nieuwerwetsche Taalkunde, waar van onze vroeger Schryvers of niets
geweten hebben, of welke door een vorig langdurig gebruik wordt tegengesproken,
en somtyds vreemd klinkt. Hiertoe breng ik, in de eerste plaats,

6. Eensgelyk, voor insgelyk.
Alles wat hiervoor te zeggen is, zal hierop nederkomen. Insgelyks, dus lang gebruikt,
is verbasterd; 't is afkomstig van een en gelyk. Nu vordert de taalnetheid, dat men
de woorden zoona mogelyk aan hunne oorspronklykheid te rug brenge. En, gelyk
men goed zegt, eensdeels, eensweegs, eensgezind, eensgezindheid, die by 't
gebruik erkend worden, zoo behoorde men ook te zeggen: eensgelyk. Dit laat zich
hooren. En was het standvastig gebruik niet insgelyk, zoo eischte dit de regelmaat.
Maar dit is zoo niet, en 't is dus eene nieuwigheid, die denklyk nooit algemeen in
spreken en schryven zal doorgaan. Maar ook heb ik myne bedenking tegen de
algemeenheid van den bovengemelden regel. Indien dezelve doorgaat, en in zyne
uitgestrektheid gelden moet: zal men niet alleen het Gebruik, 't welk reeds HORATIUS
in zynen tyd als den taalkeurmeester, regel, ja dwingeland der taal erkende, geheel
ter zyde moeten zetten, maar men zal rare spraken, geheel nieuwe talen, krygen.
Men weet, hoe de Fransche Taal haren oorsprong meest uit het Latyn en 't oud
Frank-Duitsch gekregen heeft: indien men nu by haar dien Regel invoerde: wat
vreemder verschynsel! Men denke om autre voor aultre, Lat. alter; nôtre voor nostre,
Lat. nostra; plus outre voor oultre, Lat. ultra. Zoovele woorden, die S wegwerpen,
en wel S als een wortelletter, zoo uit het oud-Duitsch als Latyn, en die daarvoor de
e plaatzen, gelyk school, eschole, nu école; schors, escorce, écorce; schuim,
escume, écume; schot, éscot, écot; sluis, escluse, écluse; schoren, escores, écores;
schriftuur, escriture, écriture; schuren, escurer, écurer; scutum, escut, escu, écu,
en honderd diergelyken. Zal men dit te rug brengen, omdat men van schermen nog
in 't Fransch de S behoudt by (escarm in)
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escarmouches, of van dat zelfde schermen nog gebruikt eScrimer en escrimeur?
Maar blyven we by onze Taal. Het oude ie, voor 't Lat. aliquis, of unquam, by KILIAAN
bekend, is gebruiklyk in de woorden iet, ieder, ieder-een, iegelyk, iemand, zoo als
oo niet en niemand; maar de d by iemanD is overtollig. KILIAAN zegt te recht, dat dit
is voor ieman, (een iegelyk man;) maar ook kent hy ie-meer, ie-mer; waar voor thans
immer, immermeer; men schryve dan nu ie-man en ie-mer, en vrage zich af of dit
niet belachlyk zoude zyn, daar 't gebruik zich op immer en iemand bepaald heeft?
Bekend en zeer gebruiklyk zyn by ons de woorden etmaal, etgroen; niemand twyfelt
of het zy voor eetmaal, eetgroen, en KILIAAN kent nog die spelling; maar hy heeft
ook eetzaal, eetwaar Wel nu, men schryve dan ook eetmaal en eetgroen; of
omgekeerd etzaal en etwaar. Maar zoude men zelve hierom niet lacchen? Zulk een
dwingeland is 't gebruik! Nog een voorbeeld! Hoogtyd, hoogmoed, hoogmoedig,
hooghartig, zyn bekend, maar hier tegen zegt men hOOvaardig, hOOvaardy. Evenwel
gelyk hoovaardig en hoovaardy, zoo is ook hoogvaardig, hoogvaardy, by KILIAAN
bekend. En dit is 't rechte. Het komt van hoog. Men schryve dan ook nu hoogvaardig,
en men vrage, of men den blaam van nieuwerwetsch zal kunnen myden? Niets is
'er by ons aan meerder losheid en onzekerheid onderhevig dan in de spelling van
er en ar. Het gebruik alleen moet hier ontscheiden. In sommigen heeft het gebruik
nog niets bepaald, in anderen wel degelyk. Barmhartig, barmhertig, bermhartig,
bermhertig, zyn nog onbepaald. Smerten en smarten zyn onverschillig. Maar zoo
is 't niet met herd en hard, (durus) KILIAAN kende in zyn' tyd herd, herden, en byna
geen hard, harden. Maar men schryve nu eens herde woorden verherden! Wy
gebruiken kermen, ontfermen; Integendeel erbarmen warmen; men spelle nu eens
karmen, ontfarmen - erbermen, wermen. 't Bleef niet buiten berisping, dat men in
de Psalmberyming van E. VOET, Ps. XXXVIII, las: Myn in brand ontstooken dermen
doen my kermen niet enkel omdat dermen van menschen-ingewand in beschaafde
taal min gebruiklyk zy, maar ook omdat, schoon darm en derm evenzeer by KILIAAN
bekend zy, men nu in 't beschaafd ebruik altyd volgt darm, gelyk ook darm-net,
darm-scheidsel, en niet derm-net. Al vond men dan ook by KILIAAN eensgelyk, gelyk
men 't vindt, zoo is de vraag eenvoudig, zal men 't gewone insgelyks daarmede nu
verwisselen, aleen om 't oorspronklyke meer naby te blyven? Indien er geene
meerder gevallen waren, dat een byna door vast gebruik onkenbaar was geworden,
kon dit nog aangaan. Maar zie 'er hier nog meerder. Voor enkel (simplex,) afkomstig
van een, is by KILIAAN nog in wezen eenkel, en van
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daar by hem de spreekwys, den zang eenkelen, eenkeling. Men spelle dan ook
eenkel! 't Woord elk is verbasterd uit een-lik; welaan dan nu eenlik, eenlik-ander,
voor elk, elkander. Maar nog sterker in de woorden elf, elve, twaalf, twaalve. TEN
KATE, Spraakk. D. II, bl. 78 en 127, bewyst, dat elf en twaalf afkomstig zyn van een-lif
en twee-lif; dat nog het oud-Alam. heeft ein-lif, en 't Moesogotisch twa-lif, twee-lif,
zooveel als een en twee boven tien: ja de getalen vyf-tien, zes-tien, zeven-tien,
acht-tien, negentien toonen aan, dat der-tien, veer-tien, (zooveel als drie en vier
boven tien) verbasterd zyn uit drie-tien, vier-tien. Men schryve dit dan voortaan, in
plaatze van dertien, veertien. In de Tientalen heeft men vyftig, zestig, zeventig; de
regelmaat en afkomst toonen duidlyk, dat de Uitgang tig, (van een oud woord tigen,
tien) achter vyf, zes, zeven geplaatst, ook te huis behoort by twee-tig (20) drie-tig
(30) vier-tig (40); men schryve dan tweetig, drietig, viertig, vyftig, enz. en niet meer
twintig, dertig, veertig. Wie nu zal zulken redeneertrant van ongerymdheid
vryspreken? Deze regel, alleen op den oorsprong gegrond, is dan geen Regel,
wanneer 't Gebruik reeds zyne vastigheid verkregen heeft. Ik kon dit op vele nieuwe
thans voorkomende spellingen toepassen, by voorb. onverschelig, verschelen, voor
verschilten; bevoorderen voor bevorderen; afkoomst, afkoomstig, voor afkomst. Wat
voor dit onverschelig pleit, is my onbekend. Het oorspronklyk woord is schil,
verschillig, verschillend, onverschillig. Zegt men: het geschiedt om 't van een ander
woord schillen, den bast of schil aftrekken, te onderscheiden: zoo is de
willekeurigheid dier reden boven reeds getoond. Onze oude taal kent wel scheele,
scheedel, van waar hoofdscheedel, en van hier scheelen, ook in den zin van
scheiden. Doch zy kent ook verscheeden, in plaats van verscheiden. Doch verschelen
voor verschillen, onverschelig voor onverschillig, kwam my nooit te voren. Het
Werkwoord bevoorderen, voor 't meer gebruiklyke bevorderen, heeft meer grond
tot voorspraak. Men zegt: het geschiedt om 't zelve te onderscheiden van 't
Werkwoord vorderen, (opeischen, ter straf vorderen, rechtsvordering); men zegt:
het geschiedt om zyne afkomst van voor, voord, voorder, en van hier voorderen,
bevoorderen, (meer voorwaards gaan, behulpzaam zyn) De eerste reden zoude
genoegzaam zyn, indien 't gebruik die onderscheiding genoeg gevestigd had, en
'er geen schyn van nieuwerwetschheid onderspeelde. De tweede reden is geen
reden, of zy geldt ook by het eerste vorderen, epeischen. Want ook dit komt van
voor, voord, voorder. En gaat dit door, dan mag men voortaan wel schryven voorst,
voorsten, in plaats van vorst, vorsten,
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(princeps) om het te onderscheiden van vorst (bevriezen,) ten ware men ook dit,
om zynen oorsprong van vriezen, nu wilde schryven vrost, in 't Hoogduitsch niet
onbekend. Van afkoomst hierna.

7. Zoo langer zoo meer, voor hoe langer hoe meer; zoo eer zoo beter,
voor hoe eer hoe beter.
Hoe langer hoe meer, hoe eer hoe beter, by KILIAAN bekend, zyn van die eigenaardige
spreekwyzen, die in 't Lat. met quo en eo worden uitgedrukt: quo quis indoctior, eo
impudentior; hoe ongeleerder, hoe onbeschaamder. Elke Taal heeft hare eigenschap.
Hier voor, in navolging van 't Latyn, te zetten, HOE ongeleerder, ZOO (of dies te)
onbeschaamder, strydt tegen ons Taalgebruik. De Hoogduitscher zegt wie-wie (by
ons hoe-hoe) in de spreekwyzen, wie alder wie gecker (hoe ouder hoe gekker;) wie
alder wie geitziger (hoe ouder hoe gieriger;) wie alder wie hoffertiger (hoe ouder
hoe hoovaardiger,) ('t welk elders, met andere diergelyke voorbeelden, in een oud
Handschrift, als Charactertrekken van zekere Natien, gevonden wordt.) De Heer
HUYDECOPER, Proeve van Taalk. D. II, bl. 210, keurde het zeggen van VONDEL af,
waar hy schreef, langer ongeruster, voor hoe langer hoe ongeruster. Doch hy wilde
wel toegeven, dat men zeide, langs hoe ongeruster, 't welk ik aan zyne plaatze late;
maar hy kende, naar 't schynt, ten zynen tyde nog niet het nieuwerwetsche zoo
langer zoo meer.
(Het Vervolg hierna.)

Berigt wegens de uitgave van een Chineesch woordenboek, door
dr. Hager.
Wy zyn verzogt, het volgende berigt te plaatzen, raakende een Woordenboek der
Chineesche taale, het welk ter Perse staat gebragt te worden, zo ras zich honderd
Inteekenaars zullen hebben aangeboden. Het zal ongeveer 10,000 karakters
bevatten, nevens derzelver onderscheidene veranderingen; een getal, groot genoeg
om de meest bekende Chineesche boeken te kunnen leezen, en over allerlei
onderwerpen te spreeken. De karakters zelve zullen niet gerangschikt worden, als
in de Chineesche Woordenboeken Ching-su-tung, of Su-guei, te weeten, volgens
de Sleutels, of gelyk in het Woordenboek, waarvan MENZELIUS eene uitgave
ondernam,
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in negen Deelen in folio, in de naastvoorgaande eeuwe. In het tegenwoordig Werk
zullen zy gerangschikt worden volgens de uitspraak en de klanken, die met
Europesche teekens en karakters zullen uitgedrukt worden. Hierdoor zal de
uitgebreidheid deezes Werks merkelyk bekort, en het geheel in één Boekdeel
omvangen worden. Aan het hoofd zal eene korte en duidelyke Grammatica geplaatst
worden, met de noodige aanwyzing raakende het gebruik van het Woordenboek,
met vermyding van die verwarde en ondraaglyke woordenrykheid van FOURMONT's
Meditationes Sinicae, wiens zwellende styl beter geschikt is om den Leezer te
verwarren dan op den weg te helpen. De Accenten zullen getrouwelyk aangeweezen
worden, even als in DIAZ's Geschreven Woordenboek te Berlyn, en in de
Geschrevene Woordenboeken van Canton, te vinden in de Boekery der Koninklyke
Maatschappy te Londen; als mede volgens de twee fraaie Afschriften, onlangs uit
China herwaarts gebragt door den Heer TITSINGH, Nederlandsch' Afgezant te Pe-king.
Door het aanwyzen van de Accenten, zullen de misslagen voorkomen worden,
welke, by mangel aan dit behoedmiddel, in BAYER's Musaeum Sinicum ligtelyk
kunnen insluipen; ook zal het Werk van dienst zyn voor hun, die de Chineesche taal
verlangen te spreeken. Agteraan zal men eenen Index plaatzen, waardoor het
Woordenboek tot het dubbel oogmerk zal kunnen dienen, te vertaalen uit en in de
Chineesche taale. - Gelyk het vinden van de karakters dikmaals bezwaarlyk valt,
deels om de verandering van gedaante, welke verscheiden Sleutels ondergaan,
wanneer zy aan anderen worden verbonden, deels van wegen het getal der regels
of lynen, of andere omstandigheden, zal men den eerstbeginnenden die zwaarigheid,
zo veel doenlyk, bespaaren, 't zy door de onderscheidene gedaanten der Sleutels,
in de Tafel der Sleutels zelve, zamen te voegen, of door ten dien einde gepaste
regels voor te schryven. - Naa de uitgave van de meest nuttige en noodzaaklyke
karakters, zullen alle de overige, begrepen in de Hai-pien, of Suhai, zo wel als de
Shuen-Shu, of de karakters, in Opschriften en Zegels gebruiklyk, of andere
gedaanten van Chineesche en Japansche karakters, ten dienste der weetgraagen,
in een Aanhangzel kunnen geplaatst worden.
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Bedenkingen over het waar genot van vriendschap en liefde.
Onder alle de natuurlyke behoeften van den mensch, is 'er geene noodzaaklyker,
dan voedzel, tot onderhoud des leevens, dewyl, zonder het genot daar van, het
leeven verlooren gaat. Even zo noodzaaklyke behoeften zyn 'er voor onzen redelyken
geest, zonder welke dezelve zyne werkzaamheid verliest, en verkwynt; ten minsten
heeft zulks plaats by zielen, met waar menschelyk gevoel begaafd. En welke zyn
deeze behoeften? Zy zyn Vriendschap en Liefde: deeze zyn niet zelden gezellinnen.
Zyn zy van den egten stempel, ô dan hebben zy bedoelingen, verre verheeven
boven de gemeene bedoelingen der waereld, en der laagbezielde weezens, die
veelal met het stof beginnen en daar mede eindigen, uit eigenbelang werken, of
verkeerde oogmerken hebben, daar integendeel waare Vriendschap en Liefde
onstoflyk zyn, en haare uitzigten in de Eeuwigheid hebben.
Ik heb de Vriendschap in de eerste plaats genoemd, omdat zy niet zelden de bron
is der zuiverste menschenliefde, en de edelste bedoelingen heeft; en wanneer ik
van Liefde spreek, bedoele ik niet zo zeer die hartstocht, tusschen de onderscheidene
geslachten plaats hebbende, als zodanig op zichzelve beschouwd, en die dan meest
dierlyk is; maar ik bedoele de edele menschenliefde, de waare zugt voor het welzyn
onzer Natuurgenooten, die egter ook in de onderscheidene geslachten, buiten eene
tedere en gelukkige Echtverbintenis, vallen kan, (en dan behoort zy onder de
voortreffelykste,) zonder dat zy de paalen der eere te buiten treede; en ik noeme
dezelve byeen, omdat de eene buiten de andere niet bestaan kan.
Elk gevoelig hart mag te regt vraagen: hoe is het mogelyk, dat 'er, in 't algemeen,
zo weinig Vriendschap en Liefde gevonden wordt? daar het een zo noodzaaklyke
behoefte voor het hart is, dezelve te genieten en te oeffenen; aandoeningen, den
mensch zo waardig, verzeld met uitwerkzelen, zo noodzaaklyk in de menschelyke
zamenleeving, ja in 't algemeen van zo veel belang ten goede, dat, wierden dezelve
algemeener geoeffend, men den voorsmaak des Hemels op deeze aarde zoude
genieten. Hoe is het dan mogelyk, dat zo weinige redelyke weezens 'er vatbaar voor
zyn, en het groote gros des menschdoms dezelve niet oeffent, en 'er geen belang
in stelt? Aan den eenen kant moet dit verwondering verwekken; maar wanneer wy
het menschelyk hart eenigzins hebben leeren kennen, dan zal onze verwondering
merkelyk
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verminderen, wanneer wy de meeste der bedoelingen leeren kennen en naspeuren.
Ondertusschen zyn zy, wien deeze edele gewaarwordingen onbekend zyn, niet regt
gelukkig: zy missen dat genoegen, 't welk aan het hart zo veel aangenaams verschaft,
en ons doet gevoelen dat wy mensch zyn; maar, aan den anderen kant, zyn die
ongelukkigen ook bevryd van menige kwelling, die den waaren menschenvriend
treft, en soms verteerend is. Het lyden van het geliefde voorwerp, de mindere of
meerdere onopmerkzaamheid, of niet genoegzaame beantwoording aan beweezene
liefde, geeft smart; en wie, die regt gevoelt, kent niet menige dergelyke? Maar 'er
zyn ook kwellingen, die, door haaren treurigheid wekkenden aard, voor zielen, des
gestemd, eenen wellust geeven, die in de vreugde soms niet te vinden is, vooral
wanneer dezelve zulke wendingen neemen, die op waar genoegen en op waare
voldoening uitloopen. Hoe edel, derhalven, hoe voortreffelyk en hoe menschwaardig
zyn die edele gezusters! Ja, Liefde en Vriendschap, voor u behoorde elk hart gastvry
te zyn!
Welk een heerlyk gevoel, menschenliefde te oeffenen, en dezelve wederkeerig
te genieten! Al de waarde van den mensch doet zich hier gevoelen; alle zyne
vermogens geraaken in beweeging, krygen nieuwe veerkragt, en worden werkzaam
tot onderling heil. Daar, waar zy werkt, krygt alles eene andere gedaante; alle de
onderzonnige dingen worden dan uit een ander oogpunt beschouwd, byzonder de
handelingen der menschen, en vooral dan, wanneer de menschenliefde met
menschenkennis gepaard gaat. Hoe ledig is het hart van den sterveling, voor waar
gevoel gestemd, wanneer hy te vergeefs eenen vriend of eene vriendin zoekt,
wanneer hy zyne begeerte tot wederkeerige vriendschap niet voldoen kan! Een
floers van droefheid en naargeestigheid bedekt alle zyne genietingen; hy vindt
geenen weg, langs welken de stroomen der uitgangen zyner liefde zich wenden
kunnen, en deeze stuiting verhindert alle zyne begeerten van gaarne mededeelende
menschenmin. Hoe blyde, hoe vol genieting, daarentegen, is hy, die onder zyne
medemenschen waardige voorwerpen zyner genegenheid vindt, die vatbaar zyn
voor wederkeerige liefde! Op de eerste ontmoeting zyn somtyds hunner beider
zielen voor elkander gestemd; ja hoe dikwils gebeurt het, by de ontmoeting van een
aantal menschelyke weezens, dat één eenige uit dien geheelen drom zyne aandagt
boeit, en een harmonische band ziel aan ziele bindt, die onverbreekbaar toeklemt
voor beider geluk! Is de verstandige menschenvriend, aan den eenen kant, voorzigtig,
om niet te spoedig iemand zyne vriendschap te schenken, en den persoon wel te
kennen, dien hy zyne genegenheid waardig schat, hy is ook, aan den anderen kant,
niet te agterhoudend, in het uitdee-
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len zyner liefde, aan iemand, die met gulheid en opregtheid zyne vriendschap
verlangt. Hy breidt den kring zyner vrienden en vriendinnen ook niet te wyd uit,
omdat het onmogelyk is, veele zyner medemenschen op éénen prys te stellen, en
hy weet ook by ondervinding, dat waare genegenheid zich niet te veel laat verdeelen.
Deeze vriendschaplyke liefde veredelt den sterveling zodanig, dat hy, ofschoon
op een verren afstand, de Godheid navolgt, die in de zending van den Zoon zyner
Liefde, uit enkele menschenmin, zo veel geluks verspreid, en het grootste heil
daargesteld heeft: en hoe voortreffelyk is het niet, de volmaakte Bron aller weezens
eenigzins te gelyken! Komt, derhalven, alle oprechte menschenvrienden, vereenigen
wy ons tot onderling heil, en verflaauwen wy nimmer in algemeen geluk te
verspreiden, voor zo verre zulks ieder in zynen kring mogelyk is. En gy, die zugt
zonder vriend of vriendin, die buiten den kring der verkeering, door verschillende
omstandigheden, u bevindt, en wiens harte vuurig wenscht, zich in waare vriendschap
te kunnen verlustigen - Gy, die wel vrienden vindt, maar niet van den regten stempel,
noch voor uw hart gestemd, ô denk, dat 'er meer zodanigen zyn, ja veelen hier en
daar in een hoek dezelfde zugten slaaken! Maar schep moed: welk een troost voor
u, dat 'er meer edele zielen zyn, die gy misschien nog wel eens ontmoeten zult; en
hoe dikwils smeult het vuur lange onder de assche, maar zo dra 'er brandstoffe by
komt begint het te ontvlammen? 'Er kan ook wel harmonische verkeering des harten
ontstaan, zonder lichaamlyke kennis. Hoe dikwils werd dezelve door briefwisseling,
zonder eenige voorafgaande ontmoeting, begonnen en onderhouden! En daar de
waare vriendschap onstoflyk is, heeft zy niet altoos lichaamlyke kennis noodig. Zelfs
door publieke Schriften en Tydwerken kan de vriendschap onderhouden worden,
door harmonische antwoorden op enkele wenken, gelyk de myne zyn, te geeven.
En welke gevolgen kunnen die niet hebben, al is het niet aan deeze zyde van het
graf, althans in de Eeuwigheid, alwaar Vriendschap en Liefde volkomen zullen
geoeffend en ongestoord genoten worden, en, door Jesus liefde voor zyne
aanhangers, alle beletzelen zullen weggenomen worden, en eenmaal op de
volkomenste wyze, op eene gezuiverde en heerlyk vernieuwde aarde, en op
waerelden zonder getal, in het onmeetbaar Heelal zal genoten worden, met een
genoeglyk en bewonderend, een berustend en zalig aandenken aan de aardsche
vriendschap, hoe onvolkomen ook! Daar zal men de minste betrekkingen tot dit edel
onderwerp in het heerlykst verband gesteld vinden, tot de volkomenste
volkomenheden toe!
Myn hart verblydt zich, wanneer ik stoffe tot vriendschap vinde. Hoe menig
verrukkend uur sleet ik in dezelve; en
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hoe zal myn hart zich verder verblyden, wanneer ook deeze myne wenken iets
mogen toebrengen tot derzelver aanwakkering, onder een, over 't geheel genomen,
voor dit edel gevoel ongevoelig menschdom! Treurigheid, daarentegen, vervult
myne ziele, als ik te vergeefs naar vriendschap zoeke; en hoe menigwerf, helaas!
gebeurt dit niet de gevoeligste ziel! En hoe zoude het my smarten, indien geheel
geen acht op myne poogingen geslaagen wierde! Maar ik laat deeze gedagte vaaren;
ik wil moed scheppen, en de uitkomst den God der Liefde aanbeveelen.
S ....... 1800.
P.

Eene waare anecdote.
(Uit de onlangs uitgegeevene Memoirs of Miss BELLAMY.)
Mistress GODFREY, zich, na eene gevaarlyke ziekte, iets beter dan te vooren
bevindende, kleedde zich, op eenen Zondag-morgen, om naar de Kapel te gaan.
Eensklaps viel zy ter aarde neder, en gaf alle blyken van dood te zyn. Op het
geschreeuw van haare Kamenier en van haare Moeder, kwam de Kolonel GODFREY
ylings in de kamer. Waarschynelyk herinnerde hy zich, op dit oogenblik, eenige
voorbeelden van lieden, die men voor dood gehouden hadt, en die naderhand
wederom levend geworden waren; hy beval uit dien hoofde, dat men zyne Vrouw
op het bed zoude leggen, en dat twee persoonen bestendig aan haare zyde bleeven,
tot dat haar lighaam onfeilbaare bewyzen van den dood opleverde. Het gevolg
toonde het groot verstand van den Kolonel. In weerwil van het gevoelen der
Geneesheeren, die eenpaarig verklaarden, dat het leeven was uitgebluscht, en in
weerwil van den raad zyner vrienden, die hem sterk aandrongen, om het doode
lighaam ter aarde te doen bestellen, verzette hy zich hardnekkig daartegen, en liet
het tot den volgenden Zondag bewaaren; den dag, op welken zich, juist op het zelfde
uur, dat de flaauwte begonnen was, tekens van leeven vertoonden. Het oogenblik
der ontwaking beandwoordde zo juist aan dat der slaauwte, dat Mistress GODFREY
weer tot zichzelve kwam op dat zelfde tydstip, dat de klok van de Kapel voor de
tweede maal luidde. Dit geluid haar het werk, waarmede zy bezig was, toen zy dat
toeval kreeg, te binnen brengende, beknorde zy haare dienstboden, van haar niet
vroegtydig genoeg gewekt te hebben, om naar de Kerk te kunnen gaan, zoo als zy
van voornemen was. De Kolonel GODFREY maakte van deeze omstandigheid gebruik:
uit vrees
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van zyne Vrouw te bedroeven, door de kennisgeving van het gevaar, waar in zy
geweest was, gaf hy bevel, om haar op generhande wyze te spreeken van 't geen
'er gebeurd was; en het is, waarschynelyk, tot haaren dood, voor haar verborgen
gebleeven. - De doorlugtige Personagie, welke deeze Anecdote betreft, was de
beroemde ARABELLA CHURCHILL, Zuster van den niet minder vermaarden Hertog van
MARLBOROUGH; welke, alvorens met den Kolonel GODFREY te huwen, by den
Engelschen verjaagden Koning JACOBUS den Tweeden, twee Zoons, beiden
beroemde Krygsbevelhebbers in Franschen dienst, den Hertog van BERWIK, en
HENDRIK FITZJAMES, zo beroemd onder den naam van den Groot-Prior, en eene
Dogter, die Milord WALDGRAVE huuwde, gehad heeft.

De overtuigende Engelschman.
Niemand, geloof ik, zal tegenspreeken, dat de Engelsche Natie alle andere
Europische Volkeren, ja die der geheele bekende Waereld, in grootheid, met
betrekking tot Kunsten en Weetenschappen, Uitvindingen en Verbeteringen, de loef
afsteekt. - Maar even zo zeer wint zy het ook in Dolligheden van Caractertrekken.
Waar toch vindt men de weêrgade van het volgend voorbeeld?
Een Hollander geraakte, al wandelende, met een Engelschman in gesprek over
den Zelfmoord, en beweerde, dat niemand daartoe konde besluiten, zo lang hy niet,
ten minsten grootendeels, van zyne zinnen beroofd was. - De Engelschman,
daarentegen, hield staande, dat zulks met de grootste bedaardheid geschieden
konde. Zy kwamen, hier over redentwistende, aan de Brug van Westmunster. ‘Gy
gelooft immers wel, (zeide de Engelschman) dat ik tands by myne zinnen ben, zelf
door geene hoegenaamde drift ontstooken?’
De Hollander hem hier in toestemmende, vervolgde hy: ‘Wel dan, myn Vriend!
zo zal ik u van de vastheid myner stelling overtuigen, en u van uwe dwaling
terugbrengen.’ Hierop zich van hem afwendende, sprong hy van de brug in de
Teems, en verdronk.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve over de dwaalingen uit vriendschap gebooren.
(Naar het Engelsch.)
In amore insunt haec omnia.
TER.

Eer de Zedekunde der Christlyke Openbaaringe in de wereld verscheen, waren de
Deugden van de verstandigste en geleerdste Wysgeeren, hoe zeer ook opgehemeld
door de kragt hunner verbeeldinge, met elkander onbestaanbaar.
Van deeze onbestaanbaarheid verschaft de Vriendschap een voorbeeld, onzer
opmerkinge niet geheel onwaardig. Zy vormden zeker, ten aanziene van dit
Onderwerp, veel verheevener denkbeelden, dan de hedendaagschen, in goeden
ernst, omhelzen, en die, indien ze, heden ten dage, nog ergens bestaan, enkel
gevonden worden in de uitboezemingen van Sentimenteele Schryveren. Zy gingen
zelfs zo verre, dat zy niet alleen in twyfel trokken, of men de Regtvaardigheid aan
de Vriendschap mogt oposteren, maar zelfs stellig beweerden, dat zulks behoorde
te geschieden.
CICERO pleit, in de zamenspraak met LAELIUS, voor deeze stelling, met al de
welspreekenheid en redeskragt van zyn opgeklaard verstand. Een der beroemdste
Wyzen van Griekenland toonde, door zyne daaden, van het zelfde gevoelen te zyn,
schoon, op zyn doodbedde, hem deswegen eenige twyfel bekroop. DIOGENES
LAERTIUS vermeldt van CHILO, dat hy zo regtvaardig was in zyne bedryven, dat hy,
in zynen hoogen ouderdom, bekende, nimmer iets gedaan te hebben, strydig met
het Geweeten van een opregt Man:
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alleen twyfelde hy aan ééne daad. Wanneer zyn leeven ten einde spoedde, voegde
hy zyne hem omringende Vrienden toe: ‘Myne woorden en daaden zyn, in den loop
myns langen leevens, meest alle zodanig geweest, dat ik deswegen geen berouw
behoef te hebben; 't geen gy misschien weet, dat waarheid is Zelfs, op dit oogenblik,
ben ik verzekerd, dat ik nimmer iets deed, welks herdenking my onrust baart,
uitgenomen ééne daad, van welke ik onzeker ben, of dezelve regt dan onregt ware.
Ik zat eens, nevens twee anderen, als Regter, om te vonnissen over het Leeven
van een Vriend. De Wet luidde in zulker voege, dat hy noodwendig moest veroordeeld
worden: zo dat hy, buiten tegenspraak, zyn leeven moest verliezen, of ik de Wet
kreuken. Naa veel raadpleegens by my zelven, begreep ik een zeer schadeloos
redmiddel uit deeze myne verlegenheid gevonden te hebben. Stilzwygend
veroordeelde ik hem by my zelven, maar haalde de andere Regters tot de vryspraake
myns Vriends over. Die daad baart my thans eenige ongerustheid, dewyl ik vrees
dat het niet vry te spreeken is van trouwloosheid en misdryf, anderen over te haalen
om een vonnis te vellen, strydig met myn eigen oordeel.’
Dit is één voorbeeld uit duizenden, welke zouden kunnen aangevoerd worden,
om de onbestaanbaarheid en onvolkomenheid van de Zedekunde der Ouden te
bewyzen. In het gemelde geval zagen wy een van de bekwaamsten der Grieksche
Wyzen dubbende of eene daad van onregt en openbaare trouwloosheid kwaad was;
en twyfelende over een vraagstuk, 't welk een kind in de Zedekunde thans, zonder
één oogenblik in twyfel te hangen, kan beslissen. De waarheid der zaake is, dat de
Ouden de Vriendschap, en zekere maatschappyelyke genegenheden, in een zeer
verheeven licht beschouwden, en niet bedagten, dat de waare Deugd niet gehengt,
de eene goede daad, ten koste van eene andere, te doen. De Ouden waren onkundig
van de waare drangredenen tot Deugd, de Vreeze GODS en de Hoop der
Onsterflykheid: en wy mogen, overzulks, veeleer behaagen scheppen in het goede,
't welk wy by hun aantreffen, dan ons verwonderen, dat zy zo dikwyls gebrekkig en
ongeregeld waren in een Stelzel,
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't welk nimmer volkomenheid kreeg vóór de verkondiging van den Christlyken
Godsdienst.
Dan het is een Vraagstuk, der overweeginge waardig van ons, die tyden van
grooter licht in de Zedekunde beleeven, of de Vriendschap onder ons niet misbruikt
wordt op de wyze der Ouden, of, met andere woorden, of wy niet dikwyls
Vriendschapshalven tot dezelfde of soortgelyke dwaalingen vervallen?
Welke waardye wy ook aan de Vriendschap hegten, altoos behooren wy te
bedenken, dat op ons verbindende verpligtingen rusten van eene hoogere soort;
dat, by voorbeeld, geene weezenlyke of by ons gevormde begrippen van Vriendschap
dien invloed behooren gegeeven te worden, dat zy de gewigtiger eischen van
Regtvaardigheid en Waarheid verkorten. - In de daad, ik vrees, dat, indien wy het
onderwerp uit dit gezigtpunt beschouwen, wy ons genoodzaakt zullen vinden om
veele bedryven onzes leevens te veroordeelen - en met meer strengheids te wraaken,
dan het regtmaatig zou weezen te gebruiken omtrent de Ouden, welke die kundigheid
niet bezaten van de waare bronnen en beweegredenen van zedelyke bedryven,
welke wy bezitten. Het onderscheid tusschen hun en ons is een stuk van ernstige
overweeging, en, in zommige opzigten, voor ons vernederend. - Een Landman, die
slegts genoeg van de Voorschriften der Euangelieleere weet, om dezelve zich
herinnerende te passe te brengen, is een beter Zedekundige dan ZENO of DIOGENES,
wiens ongebondenheid men zich, zonder afschrik, niet kan herinneren - dan
LYCURGUS, die het pleegen van Diefstal tot een gedeelte der Opvoeding maakte dan PLATO, ARISTOTELES of de CATO's, die allen hunne zwakheden en ondeugden
hadden. - Maar of de Geleerden, de Beschaafden, de Ryken onder ons op een
voorrang boven de gemelde Heidenen kunnen roemen, is eene andere zaak.
Hedendaagsche Schryvers, die het sterkst voor de Vriendschap gepleit hebben,
vormden zich deswegen, zo ik denk, regtmaatiger denkbeelden. Zy merken als het
hoogste toppunt van Vriendschap aan, dat wy ons eigen voordeel en belang aan
dat van onzen Vriend opofferen; als mede, dat, naar maate van de grootte en de
veelvuldigheid dier opofferingen, de maate onzer Vriendschap moet gerekend
worden. - Dan niemand
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hunner heeft, zo verre ik weet, immer beweerd, dat eenig zedelyk beginzel mag of
moet opgeofferd worden om een' Vriend ten dienste te staan: integendeel heeft de
tweestryd tusschen Vriendschap of Liefde en Pligt den grondslag uitgemaakt van
de meeste en beste Schriften, onder den naam van Zedelyke Romans bekend. Het
is een stryd, om welken te stryden weinigen bekwaam zyn; maar de overwinning
wordt zo hoog geroemd, en de zegepraal is zo schitterend, dat geen mensch
berouwen zal, ten einde toe, in dit strydperk volstreeden te hebben.
Nogthans is het zeer te bejammeren, dat 'er veel kwaads en bederfs opwelt uit
het verkeerd begrip van Vriendschap, waar over ik in deeze Proeve handel. Listige
Menschen hebben, wanneer zy een gewigtig oogmerk wenschen te bereiken, de
toevlugt genomen tot middelen, welke voor een' tyd Vriendschap baaren. De
duurzaamheid van dezelve is kortstondig, doch lang genoeg voor hun doel. Zy
poogen de zodanigen, van welken zy voordeelen verwagten, dankerkentenisse in
te boezemen; en Dankbaarheid is een tak van Vriendschap. Men kan het oog op
geene Volksverkiezing vestigen, zonder voorbeelden van deezen aart te ontmoeten.
Ik bedoel, dit schryvende, geen Menschen, die hunne stem geeven voor een
bepaalde som, te hunner omkoopinge besteed, (het zou waarlyk te veel weezen,
dit Dankbaarheid of Vriendschap te noemen; het is, ten minsten genomen, een zeer
slegt soort van gunstkoop;) maar ik heb het oog op Menschen, die, eenig gunstbetoon
ontvangen hebbende, welk hunne eerlyke harten voor eene verpligting houden,
verre boven geldzugtige inzigten verheeven, uit dien hoofde overgehaald worden,
om strydig met hun verstand, strydig met hun geweeten, te handelen, op dat zy met
den naam van ondankbaaren niet mogen bestempeld worden. - Een voorbeeld, zo
algemeen, zou misschien niet meldenswaardig geweest zyn, indien het niet ware,
dat veelen, van gezond verstand en geen slegte beginzelen, dikwyls uitvaaren tegen
de laage ondank baarheid van een' Man, die volgens zyn geweeten te werk gaat,
en alle verpligtingen, uit anderen hoofde herkomstig, versmaadt. In de daad, wanneer
Zedebederf als 't ware een stelzel wordt, en algemeen onder de menschen de
overhand krygt, grypt 'er eene ver-
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harding plaats tegen de indrukken van het waare onderscheid tusschen Deugd en
Ondeugd, en alles geraakt in de volstrektste verwarrin.
Het is in de Zedekunde van de hoogste aangelegenheid, tot de eerste beginzelen
te rug te keeren. Te midden van de drukte en woelingen der wereld, zyn wy als
genoodzaakt veele zaaken in haast te doen; schielyk opkomende bezigheden roepen
om vaardige volvoering; en indien wy nimmer denken, kunnen wy nooit weldoen. 't
Is uit hoofde van gebrek hier aan, dat het terugzigt op volvoerde bedryven lastig
wordt, en dat de laatste leevensdagen van groote Mannen menigwerf zo elendig
geweest zyn.
De beginzels van Zedelykheid zyn weinig en eenvoudig. Ten aanziene van het
onderwerp, 't welk ik in deezen behandel, kan niets sterker in 't oog vallen, dan dat
Regtvaardigheid meer moet gelden dan Vriendschap; en zal dit der Vriendschappe
geen nadeel toebrengen, de warmte daar van niet doen verkoelen, derzelver werking
niet stremmen. Maar hy, die een misdryf pleegt, door Vriendschap tot hetzelve
aangezet, zal ongetwyfeld bevinden, dat hy het elendigst mogelyk redmiddel
gekoozen hebbe om zyn Vriend te behouden, en het eerste om diens Vriendschap
te verliezen. De regtmaatige opofferingen, door Vriendschap gedaan, zyn loflyk en
gedenkwaardig: wy kunnen dezelve niet vergeeten, schoon wy zulks wilden doen;
maar een misdaad, onder den dekmantel van Vriendschap gepleegd, moet, gelyk
alle misdaaden, oneer en schande worden, naar gelange dezelve meer bekendheids
kryge.
De meeste van de dwaalingen der Vriendschap ontstaan uit vreesagtigheid. Wy
schroomen opregt en regtvaardig te weezen, dewyl wy daar door onzen Vriend
zouden kunnen derven, of uit eene onbekwaamheid om onze opregtheid en
regtvaardigheid voor hem zo kennelyk te maaken als die voor onszelven is. Vast
gaat het, dat 'er veel kieschheids vereischt wordt, om iemands geaartheid, naar
eisch, te behandelen; dewyl het zeker is, dat ongelykheid van geaartheden, schielyk
ontbrandende toorn, en ras geraakte kwalykneemenheid, der Vriendschappe hoogst
nadeelig kunnen weezen. - Of eene Vriendschap, verbroken uit oorzaaken, die met
de daad zo beuzelagtig zyn, bewaarenswaardig zy, is een Vraagstuk, 't welk alleen
beantwoord kan worden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

286
door een naauwkeurig opmerker van zulk een byzonder geval. - Eene Vriendschap,
die zo ligt gestoord wordt, moet zeer zwak weezen: dan nogthans begaat men eene
zeer aanmerkelyke dwaaling, wanneer men, ter zaake van eenige Vriendschap, de
bewustheid van opregt gehandeld te hebben opoffert. En zal dit onveranderlyk het
geval weezen, waar de beweegreden tot de Vriendschap bestaat in die
Dankbaarheid, welke haar beginzel alleen vindt in belang, en die verwagtingen van
verder voordeel, welke wy denken niet beter te kunnen verzekeren, dan door de
zwakheden van onzen Vriend te vleijen, of hem behulpzaam te weezen in het
pleegen zyner misdryven.
Uit den overheerschenden invloed van verkeerd gevormde denkbeelden over
Vriendschap en Dankbaarheid spruit ongetwyfeld voort, dat de Zedelykheid, over
het algemeen, veelerwegen gekwetst wordt, en dat Lieden van de laagere rangen
in de Maatschappy, de Gemeene Man, gelyk men ze noemt, losbandig worden in
het betragten van hunnen pligt.
Om dit aangroeiend bederf te keer te gaan, vertoont zich nu en dan eene daar
tegen overgestelde Deugd, die ten minsten den mondlyken lof en bewondering des
Menschdoms wegdraagt; men noemt dezelve Onafhangelykheid. Dit woord was,
in den zin, in welken wy 't zelve bezigen, by de Ouden niet bekend; noch de Grieken,
noch de Romeinen, hebben een woord, om het denkbeeld, 't geen wy 'er thans aan
hegten, uit te drukken. HORATIUS, 't is waar, schildert zulk een Character, met
algemeene trekken, in twee zyner Lierzangen; in dat, 't welk aanvangt, Integer vitae,
&c. en dat, 't geen begint, Justum & tenacem propositae virum, &c.
Het woord Onafhangelykheid, in den by ons gebruiklyken zin, dient om uit te
drukken het Character van eenen Man, die geene bedenking van aardsch belang
toelaat, in éénig geval, tusschen hem en zynen pligt te komen. Doorgaande wordt
het in een bepaalder zin gebezigd, en tot het staatkundige betrekkelyk gemaakt.
Dat dit eene Deugd is in hem, die overeenkomstig daar mede handelt, eene Deugd,
welke hem tot groote eere strekt, blykt ten vollen uit de hoogagting, die de slegtsten
onder de Menschen niet durven weigeren aan zulk een Character. Maar, dat die
Deugd schaars ge-
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vonden wordt - dat weinigen zich bevlytigen om in eenen dus onafhangelyken stand
te komen - dat weinigen verstands genoeg bezitten om 'er mede te vrede te zyn dat weinigen der verzoekinge, om 'er uit te vervallen, overwinnenden wederstand
kunnen bieden, is eene bedroevende waarheid. Was dit het geval niet, wy zouden
ons niet aangedaan vinden met die staarende verwondering, welke ons nu bevangt,
op het zien van de weinige voorbeelden der waare Onafhangelykheid.
Men mag ten aanziene van deeze zo wel als van alle andere Deugden, om
derzelver grootheid met den naam van Heldendeugden bestempeld, aanmerken,
dat zy nimmer stryden met het warm gevoel van Maatschappylyke toegenegenheid;
in tegendeel, zy verheffen, zy zuiveren de Vriendschap: want waar kunnen zy
verondersteld worden te huisvesten, in volkomenheid te huisvesten, dan in eene
ziel, onwrikbaar pal staande in alles wat waarheid en regtvaardigheid betreft, en
verre verheeven om gezwaaid te worden door de laage beweegredenen van baatzugt
en zelfzoekenheid?
Indien wy de Zedelyke hoedanigheden in derzelver eigenlyke orde beschouwen,
dat Regtvaardigheid en Waarheid de eerste en gewigtigste van alle zyn, en dat zy
de aandoeningen bestuuren en regelen, zal het zich voor ons oog niet verbergen,
dat de Dwaalingen der Vriendschap veelvuldig zyn en gevaarlyk, als mede dat eene
niet onderscheidende verknogtheid, niet gegrond op Regtvaardigheid, vergezeld
moet gaan met de teleurstellende gemelykheid der grilligheid, en het onverwagt
jammer van veelvuldig onheil.

Over het nuttig gebruik van de Hepar Sulphuris, (Zwavellever)
tegen de drooge schurft. Door .... Apotheker te .... in Zeeland.
Den 4 Maart laatstleden kwam by my een Jongeling, circa negentien jaaren oud,
besmet met eene soort van drooge Schurft, die zich meest aan het lichaam
vertoonde, ook op zyne eene wang, zoo groot als omtrent eene Zeeuwsche
Ryxdaalder. Hy verhaal-
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de my, veele laxeermiddelen en bloedzuiverende middelen te hebben gebruikt, als
een poeder uit Nitrum, Cremortart. flor. Sulphur., en Rhabarber, samengesteld; ook
eenige Kwikmiddelen, bestaande uit de aethyops, mineral. met Sacchar. alb.
gemengd; ook eenige uitwendige Smeeringen, bestaande uit de unguent. album
Camphoratum, Minium en Merc. praecipit. rubr.; welke Recepten hy by zich had en
my het zien, zeggende dezelve in Holland gebruikt te hebben, doch zonder eenig
effect. Hier mede nog zeer weinig of niets gevorderd zynde, vroeg hy my om een
middel ter geneezing van deze zoo moeijelyke, lastige en onzienlyke huidziekte. Ik
berichtte hem, op dat pas, geen Practyk te oeffenen; dat zulks myn taak of zaak
niet was; dan dat ik hem een Doctor of Chirurgyn in deze Stad zoude opgeven, daar
hy zich kon adresseeren. Dan hy meende dat hem zulks te kostbaar zoude uitkomen,
en wilde een middel van my hebben. My stond voor, dat ik, in de maand October
van 't voorige jaar, een Juffrouw uit Gelderland by my in de Apotheek gehad had,
die my een Recept van Pillen, en een Recept van een fotus (wassching), had laaten
gereed maken, welker basis in beide was de Hepar Sulphuris, (van die twee
voorschriften had ik copie gehouden.) Deze Juffrouw scheen ook eenige Schurft
(Schabies) op 't aangezigt te hebben; ook waren haare handen daar van gansch
niet vry. Ik maakte dezelve Recepten voor dien Jongeling klaar, herhaalde dezelve
eenige keeren, berichtte hem naar myne gedachten het gebruik, en na verloop van
drie weeken was het gevolg zoo gunstig, dat hy my zeide, dat zyn lastig ongemak
meer dan de helft verminderd was. Ik raadde hem by die middelen te blyven, het
geen hy tot circa half de maand April deed, wanneer hy volkomen geneezen was,
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Verslag, wegens de hette en den regen te Rio Janeiro, gedaan
door den heer Sanches Dorta.
(Ontleend uit de Memorias da Acad. R. das Scientias de Lisboa. Vol. I.)
De Heer SANCHES DORTA, een Starrekundige in Portugeeschen dienst, betoont, in
zyne Weerkundige Waarneemingen, der Academie te Lissabon medegedeeld, eene
vergevorderde kennis en groote naauwkeurigheid in dat vak te bezitten, daar hy
nooit uit het ooge verliest de natuurlyke betrekking, welke 'er plaats heeft tusschen
den staat des Dampkrings en de Starrekundige omstandigheden, welke daar op
invloed kunnen hebben, De uitslag van zyn gehouden Weerkundig Dagboek geeft
hy in Tafelen op, welke hy vergelykt met andere Tafelen van de afwyking der
Kompasnaalde, en den invloed der Maanstanden. Het Land, waar hy deeze
Waarneemingen gedaan heeft, maakt dezelve hoogst belangryk. Wy geeven hier
onze Leezers de algemeene uitkomsten van Hette en Regen, waar in deeze warme
Gewesten het meest verschillen van die buiten de Keerkringen gelegen zyn.
In het Jaar 1782.
Hoogste Graad van Hette

89

Graaden
FAHRENHEIT,

Laagste

56¼

Verschil

32¼

Hoeveelheid van Regen

47

Duimen
1.55 Lyn.

Hoeveelheid der Uitwaasseming

37

Duimen 5.2
Lyn.

Meerderheid van Regen

11

Duimen
6.35 Lyn.

8
February.
4 July.

In den Jaare 1783.
Hoogste Graad van Hette

89½

20
January.

Laagste

59

21 July.

Verschil

30

Hoeveelheid van Regen

40

Duimen 4.9
Lyn.

Hoeveelheid der Uitwaasseming

24

Duimen 7
Lyn.

Meerderheid van Regen

15

Duimen 8
Lyn.
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Berigt, wegens een grooten en veel tillenden zeilsteen.
(Uit de Memorias da Acad. R. das Scientias de Lisboa. Vol. I.)
De Heer DALLABELLA, eene menigte van Proefneemingen opgeevende, gedaan om
de wetten van de Aantrekking des Zeilsteens te bepaalen, welke hy stelt, in de
verdubbelde omgekeerde reden van de afstanden te bestaan, wanneer deeze
kleinder zyn dan twee duimen, maar dat 'er veele onregelmaatigheden plaats hebben
op grooter afstanden, gewaagt van den Zeilsteen, door hem in deeze
Proefneemingen gebruikt.
Die Zeilsteen werd door den Keizer van China ten geschenke gegeeven aan
JOANNES DEN V, Koning van Portugal. De grootte is zeer naby 263 cubic duimen;
de zwaarte 38 ponden, 7 en een ½ once; de specifique zwaarte 4055. Op den 21
February 1781 hield deeze Zeilsteen eene zwaarte op van 202 ponden en 7 oncen.

Bericht, aangaande de nieuwe uitvindingen van de heeren Rumford
en Voght, tot het bespaaren der brandstoffen, vooral in de keukens.
De Oorlog, die een zo aanzienlyk deel van Europa ontrust heeft, en die nog met
zyne verwoestingen voortgaat, is thans niet de eenigste geessel van het menschdom.
De openbaare elende is nog vermeerderd door eene algemeene schaarsheid van
levensmiddelen, gedeeltelyk veroorzaakt door den oorlog, en voorts door het slegt
gewas van het voorig jaar. Nog heeft zich hier, op het onverwagtst, voor de tweede
maal, een narde winter bygevoegd, welke, onder anderen te Londen, eene
ontzettende schaarsheid van brandstoffen heeft veroorzaakt. Meer dan ooit heeft
men, door deezen zamenloop van rampen, het nut ondervonden van de
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ontdekkingen des Graaven RUMFORD, om goedkoop spys te bereiden, en de
kostbaare brandstoffen te bespaaren. Byna in alle groote Steden van Europa hebben
weldaadige menschen, op het voorbeeld van het ten dien einde opgericht
Genootschap te Londen, zich vereenigd, om edelmoediglyk hulp toe te brengen
aan de algemeene elende. De bestierders der voornaamste Hospitaalen, en van
andere openbaare Inrichtingen, hebben zich gehaast om gebruik te maaken van
des Graaven bedenkingen en ontwerpen, welke hy heeft voorgedraagen in zyne
derde en zesde wysgeerige Verhandeling. Op zyne beginzelen werkende, heeft
men groote zaalen met geringe kosten verwarmd, en gebruik gemaakt van zyne
goedkoope soupes, die met zo veel voordeel, in de plaats der gewoone en duurdere
voedzels, kunnen gebruikt worden. Zelfs heeft men van de Rumfordsche soupes
gebruik gemaakt tot het voeden der Russische troupes, welke zich thans op de
Eilanden van Jersey en Guernsey bevinden, die daar over zo wel voldaan zyn
geweest, dat zy zich naauwkeurig hebben laaten onderrichten, aangaande de beste
manieren, om dezelve gereed te maaken, om ze dus ook in hun vaderland te kunnen
bekomen. De naam van RUMFORD, als van een der groote weldoeners der
menschheid, zal dus ook zelfs tot in het hart van 't afgeleegen Rusland bekend
worden, en de Armen van alle Gewesten zullen den man zegenen, die zo veel
verligting aan hun lot heeft toegebragt.
In eenige laatere onlangs uitgekomene stukjes zyner Verhandelingen heeft de
verdienstelyke RUMFORD zich voornaamelyk bezig gehouden met het overweegen
van het gebrekkig maakzel der Keukens en Fornuizen, door eene betere inrichting
van welke eene aanzienlyke hoeveelheid van brandstoffen zou kunnen worden
bespaard. Teffens handelt hy over een aantal misbruiken in de Keukens, door welker
verbetering insgelyks veel voordeel zou kunnen worden behaald. Onder anderen
veroordeelt hy ten sterksten de gewoonte, om, met groote kosten, het water, waarin
vleesch tot soupes gekookt wordt, steeds in een staat van heevige kooking te
houden. Hy bewyst met voldoende proeven, dat men aan hetzelfde oogmerk kan
voldoen, met het water maar even kookend heet te maaken, en hetzelve in dien
graad van hette te houden met een klein vuurtje; waardoor
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men dus de uitwaazeming van het water meerendeels belet, en niet noodig heeft,
'er steeds koud water by te doen, en dat weder, met merkelyke vermeerdering van
brandstoffe, aan de kook te brengen. Om op deeze wyze eene uitneemende soupe
te kooken uit honderd ponden vleesch, met driehonderd ponden water en eenige
andere ingredienten, heeft hy maar negenëntwintig en drie vierde pond
pynboomenhout, of zestien ponden steenkool, noodig; verondersteld, dat de ketel
geplaatst worde op een welingericht fornuis, in 't welk men het vuur naar behooren
kan bestuuren. - Niet minder klaagt de Schryver over de braadspitten, die door
middel van den rook worden gedreeven, (Tournebroches a fumée) als verslinders
van onbedenkelyk veel vuur. Dan daar deeze handgreep, buiten Engeland, weinig
bekend is, zal het onnoodig zyn, daar over meer aan te merken.
De keukens en haarden, van welke men doorgaans in Engeland en in Duitschland
gebruik maakt, zyn, volgens de waarneemingen van den Graaf RUMFORD, ten
hoogsten gebrekkig, omdat zy geheel open zyn, en dus het meerendeel der
brandstoffe onnut doen verspillen in rook en damp, tot nadeel teffens der gezondheid
van de bewooners dier vertrekken. Het éénig middel, om dit te verhelpen, is het
maaken van geslooten fornuizen, voorzien met aschgaten en kleine schoorsteentjes,
die, door middel van schuiven, meer of minder geopend kunnen worden, terwyl
men, wanneer het noodig is, de warmte nog kan aanzetten, door eenige togtgaten,
gewoonlyk Registers genoemd. Zyn de ketels, van welke men gebruik maakt, zeer
groot, dan raadt de Wysgeer aan, het maaken van eene opening in het fornuis,
boven den rooster, om de brandstoffe door te kunnen gooijen.
Aangaande de ketels en bekkens, van welke men in eene op zyne wyze ingerichte
keuken gebruik zal maaken, geeft hy de volgende aanmerkingen op. Het zelfde
fornuis kan dienen voor ketels van verschillende grootte, mits dat zy maar dezelfde
middellyn hebben; de verschillende grootte wordt dan bepaald door de meerdere
of mindere diepte en hoogte. Wanneer een groote ketel, of bekken, weinig diepte
heeft, moet de bodem zeer dun zyn, dewyl de Schryver heeft waargenomen, dat
het vuur veel eerder dikke dan dunne bodems vernielt;
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iets wonderlyks, 't welk tot hier toe onbekend was. Ieder ketel, bekken, pan, enz.
moet een dekzel hebben met een dubbelen bodem. Deeze dekzels moeten uit blik
gemaakt worden, omdat de Graaf heeft waargenomen, dat het blik de warmte beter
bewaart dan alle andere metaalen. De ketels, enz. moeten alle genummerd zyn op
derzelver buitenrand, om te weeten tot welk fornuis zy behooren: insgelyks moeten
de fornuizen ook genummerd zyn, om alle verwarring voor te komen. De afmeetingen
van de fornuizen en van de ovens, geschikt tot bakken of braaden, moeten volgens
de plaatzelyke omstandigheden zeer verschillende zyn, zo dat men daaromtrent
niet dan algemeene regelen kan mededeelen. Het best zal men zich dienaangaande
kunnen onderrichten, door gebruik te maaken van de uitvoerige afbeeldingen en
plans der voornaamste groote keukens, welke de Graaf RUMFORD zelve heeft
gebouwd, en waar van hy de beschryving heeft in het licht gegeeven. De beste dier
keukens is, volgens het getuigenis des bouwers zelven, die van den Baron
LERCHENVELD, Grootmeester der Keukens van den Keurvorst van Beijeren, te
Munchen. Er is niets aan gespaard, om deeze keuken gemakkelyk, het en
aangenaam te maaken: met dat alles was de Kok van den Baron LERCHENVELD in
den beginne maar maatig voldaan over de nieuwe inrichting, en het had veel moeite
in, om hem te overtuigen van het nut en de voortreflykheid der nieuwe
keukengereedschappen. Zo veel vermogen oude vooroordeelen en gewoonten!
In zyne nieuwe groote keukens maakt de Graaf RUMFORD een groot gebruik van
den rook, om daardoor water tot verschillende gebruiken heet te maaken, 't geen
tot eene aanzienlyke bezuiniging der brandstoffen verstrekt. Ten dien einde moet
men zich zyne regels eigen maaken, strekkende tot het recht gebruik zyner schuiven
en registers, om vooral daardoor de te spoedige verbranding en verspilling der
brandstoffe voor te komen. Het is zekerlyk voor een Kok zeer gemakkelyk, dat hy,
door het gebruik van zodanige werktuigen, de kragt van het vuur oogenblikkelyk
kan aanzetten of verminderen. Doch hier toe is oplettend en goedwilligheid noodig.
Het is dus te vreezen, dat de Rumfordsche vuurhaarden niet gemakkelyk in de
keukens van byzondere lieden algemeen zullen worden, en dat
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derzelver gebruik zich voornaamelyk zal blyven bepaalen tot groote openbaare
inrichtingen, in welke dagelyks een groote voorraad van spyzen, met weinig kosten,
moet gereed gemaakt worden.
Het Patriottisch Gezelschap te Hamburg, aan het welk de Armen zo veele schoone
inrichtingen verschuldigd zyn, heeft zich ook bezig gehouden met het beraamen
van middelen, om de duurte der brandstoffen, door verstandige maatregelen,
draaglyker te maaken. In het voorleden jaar heeft, op deszelfs verzoek, een zyner
leden, de Heer VOGHT, een man, bekend, zo wel door zyne menschenliefde, als
door zyne uitmuntende bekwaamheden, dienaangaande ernstige onderzoekingen
gedaan, en, na het neemen van verschillende proeven, heeft hy een kagchel
uitgedagt, en in zyn huis te Flotbeck laaten bouwen, welke, met het noodig
keukengereedschap voorzien, ten vollen aan de verwagting heeft voldaan. Deeze
kagchels zyn reeds in meer dan zestig gemeene wooningen in de Voorsteden van
Hamburg aangenomen, en kunnen voor minder dan dertig guldens Hollandsch
gebouwd worden: terwyl eene huishouding de helft der brandstoffen, die zy anders
benoodigd is, daar door bespaart. Om het gebruik deezer kagchels nog algemeener
te maaken, heeft de Heer VOGHT aan zyne medeleden het voorstel gedaan, om een
van deeze kagchels te doen plaatzen in een der openbaare vertrekken van een der
aanzienlykste Hamburgsche Godshuizen, en teffens gratis een bericht uit te deelen,
aangaande de groote voordeelen deezer inrichting, met aanbod eener belooning
voor een ieder, die zal kunnen goedvinden, om, binnen Hamburg, zodanig eene
kagchel in zyn huis te doen plaatzen.
De Heer VOGHT, verlangende om het nut zyner vinding niet alleen tot Hamburg
te bepaalen, heeft eene uitvoerige beschryving zyner uitvinding medegedeeld aan
den Graaf RUMFORD, welke hem, in een Brief van 17 July 1799, betuigd heeft, dat
hy nog nooit iets zo voortreffelyks van dien aard heeft gezien. Het is te hoopen, dat
de Armen, door de vereenigde poogingen deezer twee uitmuntende Geesten, eerlang
zo gelukkig zullen zyn, om in hunne hutten een gemak en genoegen te kunnen
genieten, 't geen hun voorheen geheel onbekend was.
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Kort bericht, aangaande Steven Montgolfier.
De beminnaars van Konsten en Weetenschappen betreuren thans het verlies van
STEVEN MONTGOLFIER, een dier beide Broederen, aan welken wy de uitvinding der
Luchtbollen te danken hebben. Hy stierf onlangs te Annonai, zyne geboorteplaats,
in den ouderdom van ongeveer twee-en-vyftig jaaren, en eindigde dus de loopbaan
van een leven, roemryk door een aantal van nuttige uitvindingen. Gebooren uit een
geslagt, vermaard door schranderheid en kunde, wydde hy zich, ter vroeger uuren,
toe aan de beoeffening der Werktuigkunde en der Scheikunde, vooral om daar van
nut te trekken, tot het verbeteren der konst van het papier maaken, waar in hy groot
belang had, als zynde bezitter en directeur eener groote Papiermaakery. Ras deed
hy verscheiden ontdekkingen, die niet weinig tot verbetering zyner konst dienden;
zo door het daarstellen van nieuwe en gemakkelyke werktuigen, als door het
uitdenken van zekerder en gemakkelyker handgreepen. Onder anderen was hy de
eerste, die in Frankryk het zogenoemde papier velin bereidde, het geen de Fransche
Boekdrukkeryen tot een zo hoogen trap van volmaaktheid heeft gebragt, en dat
voorheen alleen in de Vereenigde Nederlanden wierd vervaardigd.
In gemeenschap met zyn' Broeder JOSEPH MONTGOLFIER, den metgezel van alle
zyne onderzoekingen, een man insgelyks van byzondere verdiensten, en die nog
in leven is, deed hy die wonderlyke ontdekking der Luchtbollen, welke den nayver
van alle andere Natien opwekte: eene uitvinding, die het menschelyk vernust eere
aandoet, en die beschouwd mag worden als een nieuw middel, geschikt om de
magt van het menschdom uit te breiden, en den cirkel zyner kennisse te vergrooten.
Anderen hebben,'t is waar, nieuwe luchtzoorten voor de Luchtbollen uitgevonden,
die nog ligter zyn dan de verdunde lucht des dampkrings: dan hier door zyn zy niet
geworden de uitvinders, maar alleen de verbeteraars eener groote uitvinding, die
reeds vóór hen was gedaan.
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Deeze glansryke uitvinding gaf straks aanleiding tot eenige belangryke proeven,
die niets gemeen hebben met die, welke by herhaaling in onze dagen zyn genomen,
zonder eenige nuttige inzichten; waarom zy alleen den naam verdienen van ydele
schouwspelen. Jammer is het geweest, dat het de Gebroeders MONTGOLFIER aan
genoegzaame middelen ontbrak, om die proeven in het werk te stellen, door welke
zy hoopten middelen uit te vinden, om de Luchtbollen te bestuuren. De reeds toen
aanwezende verwarring der Fransche geldmiddelen liet der toenmaalige Regeering
niet toe, hier aan veel gelds te besteeden. Dit was denkelyk ook de reden, dat de
Uitvinders door het Hof alleen beloond wierden met eenige titels, die thans zonder
eenige waarde zyn. Even weinig hebben zy eene gepaste belooning ontvangen
onder het Republicainsch Bestuur, schoon hunne uitvinding voor hetzelve van groot
nut is geweest. De overwinning van Fleurus, tot welke het gebruik der Luchtbollen
zo veel heeft toegebragt, heeft zelfs niets kunnen bybrengen om onze Wysgeeren
uit de vergetelheid te trekken: terwyl zy, die van deeze uitvinding, tot verdediging
huns Vaderlands, hebben gebruik gemaakt, daarover de gedagten der Heeren
MONTGOLFIER niet hebben ingeroepen.
Het eenige voordeel, 't welk STEVEN MONTGOLFIER van zyne uitvinding trok, was,
dat hy daar door in kennis geraakte met veele der uitmuntendste mannen van zynen
tyd, onder welke onder anderen verdienen genoemd te worden MALESHERBES,
LAROCHEFOUCAULT en LAVOISIER. Deeze uitmuntende mannen, eerst met MONTGOLFIER
bekend geworden door de uitvinding der Luchtbollen, geraakten ras tot kennis zyner
overige menigvuldige deugden en bekwaamheden. Zy slooten met hem eene
vertrouwelyke vriendschap, die niet dan door den dood wierd ontbonden.
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Eenige byzonderheden betreklyk Olivier Cromwel, Protector van
Engeland.
(Medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG, te Rotterdam)
OLIVIER CROMWEL, schoon een man van burgerlyke afkomst, heeft zich zoo berugt
gemaakt door zyne zonderlinge bedryven, dat dezelven een onderwerp voor de
vermaardste Historieschryvers geworden zyn; en geen wonder! een man, die reeds
veertig jaren oud was geworden, eer zyn naam bekend werd, wist zyn wettigen
Koning op het schavot te brengen, het hoofd te doen afslaan, en vervolgens het
koninglyk gezag, onder den naam van Protector, op zich zelf te doen overbrengen.
Zyne openbare daden en het voorgevallene onder zyne regering zyn genoeg
bekend; doch by uitheemsche Schryvers vindt men egter nog eenige byzonderheden
betreklyk dien Protector, welken eenig nader licht omtrent zyn karakter verspreiden,
en doen zien, welk een invloed dikwils een enkel persoon toevallig op eene gansche
Natie hebben kan.
Na dat CROMWEL, in het jaar 1622, een veldtogt in de Nederlanden, onder het
bevel van Prins FREDERIK HENDRIK, had bygewoond, en in Engeland terugkwam,
stond hy in beraad, of hy een Kerklyke of een Krygsman zoude worden, en werd
het naderhand beiden; dan terwyl hy zich hier over beried, kreeg hy gelegenheid,
om, onder den naam van Theologant, in dienst te geraken by den Heer WILLIAMS,
destyds Bisschop van Lincoln; doch die Prelaat sedert ontdekt hebbende, dat
CROMWEL een sterk aanklever was van de gevoelens der Puriteinen, de geslagen
vyanden van het Bisschoplyk bestuur, zette hy hem uit zyn dienst, en dit was de
oorsprong van CROMWEL's fortuin; want het Parlement zich op dien tyd reeds tegen
de Koninglyke en Bisschoplyke regering verklaard hebbende, kreeg CROMWEL, door
zyne vrienden in het Parlement, welhaast, als Predikant, eene aanzienlyke
standplaats, en 'er zyn in Engeland nog predikatien voorhanden, welken hy opgesteld
heeft; doch toen Koning KAREL de I de Stad Hull belegerde, begaf CROMWEL zich
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derwaart, en hielp die Stad, in hoedanigheid van vrywilliger, tegen den Koning met
zoo veel dapperheid verdedigen, dat het Parlement hem niet alleen een geschenk
deed van zesduizend kroonen, maar ook tot den rang van Kolonel verhief, en hem
sedert, zonder eenige andere rangen bekleed te hebben, de waardigheid van
Luitenant - Generaal opdroeg.
Zoo dra hy tot dien post verheven was, maakte hy eene soort van verbindtenis
met de Kolonels van zyn Leger, welken vervolgens te samen aanspanden, om den
toenmaligen Opperbevelhebber af te zetten, en CROMWEL in zyne plaats aan te
stellen.
Toen hy vervolgens had weten te bewerken, dat Koning KAREL verwezen werd
om onthoofd te worden, zag hy, met zyn Schoonzoon IRETON, de uitvoering van dat
vonnis aan, uit een klein venster in het bankethuis van het paleis te Whitehal. SPENCE
verhaalt, in zyne Anecdotes, dat men, eenige nagten na den dood des Konings,
een man in het wit gekleed, en zyn aangezigt met zwart floers bedekt, en die men
onderstelde dat CROMWEL was, het deksel van de kist van dien Monarch had zien
opligten, en na het lyk eenigen tyd bezigtigd te hebben, in het henen gaan, tegen
de zynen gezegd had: droevige noodzaaklykheid!
Na den dood des Konings vermeerderde de magt van CROMWEL van dag tot dag,
waar tegen zich niemand durfde verzetten. Het Parlement hem misnoegen gegeven
hebbende, ging hy, op zekeren dag, naar die vergadering, en smeet, by het inkomen,
zyn horologie tegen den grond aan duizend stukken, zeggende: zoo zal ik u ook
verbryzelen. Op een anderen tyd in het Parlement komende, en den vergulden
Scepter, voor den Spreker van het Huis, op de tafel ziende leggen, zeide hy tegen
een van zyne volgers: neem dat narretuig maar weg; en joeg vervolgens alle de
Leden, na hun veelvuldige verwytingen gedaan te hebben, het Huis uit, en plaatste
zich aan de deur, daar zy allen, hem een voor een voorby gaande, eene diepe
buiging voor hem maakten; doch een dier Leden, dit niet goedvindende, ging hem
voorby met den hoed op het hoofd; maar CROMWEL rukte hem den hoed af, en smeet
dien tegen den grond. Ik zal u leeren, zeide hy, my te eerbiedigen.
Het stond dus aan CROMWEL, die nu reeds al de
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magt in handen had, om zich Koning te laten maken; ook wil men, dat hy het in de
daad van zins was; doch daar het hem door zyne vrienden, en byzonder door den
Heer CALAMY, een Predikant onder de Dissenters, met wien hy gemeenzaam
verkeerde, sterk ontraden werd, en hy ligt vooruitzag, dat dit hem nog meer vyanden
zoude verwekken, nam hy ten laatsten het besluit, om, onder een anderen naam,
zulk een volstrekt en willekeurig gezag te oeffenen, als hy wel wist, dat zyne Natie
in geen Koning konde dulden. Toen ook naderhand de Marschalk van VILLEROY aan
LOCKHART, Ambassadeur van CROMWEL aan het Fransche Hof, vroeg: waarom zyn
Meester den tytel van Koning niet had aangenomen? Om dat by ons Engelschen,
gaf hy ten antwoord, wel de magt en voorrechten van een Koning bepaald zyn, maar
niet die van een Protector.
Zoo dra hy, in hoedanigheid van Protector, de Regering aanvaard had, zond hy
zyn afbeeldsel aan CHRISTINA, Koningin van Zweden, die de eerste was, welke hem
in de waardigheid van Protector der drie Koningryken erkende; ook zonden sedert
genoegzaam alle de Souvereinen van Europa Ambassadeurs aan hunnen Broeder
CROMWEL, en de Kardinaal MAZARIN joeg naderhand, om hem te behagen, de beide
Zoons van KAREL den I uit het Fransche Ryk; de Franschen deden zelfs nog meer,
zy veroverden voor hem de Stad Duinkerken en zonden hem de sleutels, en na zyn
overlyden nam het geheele Fransche Hof den rouw aan, over een man, die nog
maar weinig jaren te voren een huisbediende van den Bisschop van Lincoln geweest
was.
Gedurende den tyd, dat hy bezig was om zyn oogmerk, ter verkryging van de
oppermagt, ter uitvoer te brengen, vertoonde hy den Godsdienstige; hy had altyd
een Bybel by zich, en de meeste van zyne Officieren in zyn Leger hadden aan hunne
zadels een Nieuw Testament hangen: ook ontbrak het niet aan Geestelyken, die
hem, in hunne leerredenen, by Mozes, Josua en Gideon vergeleken; doch toen hy
Protector geworden was, maakte hy weinig werk van het middel, door welk hy de
groote man geworden was; zelfspotte hy 'er mede; want op zekeren tyd met zyn
Schoonzoon IRETON, FLEDWOOD en ST. JEAN lustig zittende te drinken, stond 'er in
zyn voorkamer eene Deputatie van
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de Presbyteriaansche Kerk, om gehoor by hem, te wagten; doch hy zond hen weg,
en liet zeggen: dat hy bezig was den Heere te zoeken; waar mede men in dien tyd
gewoon was te kennen te geven, dat men bezig was met bidden. Toen hy ook
naderhand eene Vloot, tot eene geheime onderneming, liet uitrusten, kwam 'er een
dweeper by hem, die de onvoorzigtigheid had te zeggen, dat de Heere wilde weten,
werwaart die Vloot bestemd was. De Heere zal het weten en gy ook, gaf CROMWEL
hem ten antwoord, en terstond aan de bel trekkende, kwamen 'er eenige soldaten
binnen, welken hy beval om dien knaap terstond aan boord van de Vloot te brengen.
Maar zonderling is de Anecdote, die een ongenoemd Schryver van hem verhaalt.
‘Gedurende den tyd (zegt hy) dat het Parlement, in 1657, CROMWEL aanzette om
de Kroon en den tytel van Koning aan te nemen, arbeidde Lord BROGHILL, die sedert
den tytel van Graaf van ORERY verkreeg, heimlyk aan een huwelyk tusschen Juffrouw
FRANCINA, de jongste Dogter van den Protector, en Koning KAREL den II, die destyds
buiten 's Lands, als een balling, omzwierf. Het goed oogmerk van den Lord BROGHILL
was om den wettigen erfgenaam van de kroon te herstellen. Dees Lord, die een
vertrouweling van CROMWEL was, wist zelf hier op de toestemming van Koning KAREL
te verkrygen, die hem ten sterksten verzogt de onderhandeling door te zetten. Lord
BROGHILL begon het werk met de Vrouw en Dogter van CROMWEL zyn ontwerp
smaaklyk te maken; vervolgens deed hy het gerugt van het voorgestelde huwelyk
overal verspreiden, ten einde den Protector 'er te gemaklyker in te doen bewilligen.
Kort daarna, op zekeren avond, zich met den Protector alleen bevindende, en door
hem gevraagd zynde, of hy niets nieuws gehoord had? zeide BROGHILL: ja, ik heb
een zeer vreemde zaak gehoord, die evenwel te wenschen was dat waarheid mogt
wezen. Wat is toch, vroeg CROMWEL, die zaak, welke zoo vreemd is en te wenschen
was? BROGHILL, een tydlang geweigerd hebbende het te zeggen, zeide hem eindelyk:
men verzekert, dat gy uwe Dogter FRANCINA zult uittrouwen aan KAREL, en hem,
onder zekere voorwaarden, op den troon herstellen. En wat zegt men
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van dat nieuws? vroeg CROMWEL. Ydereen, hernam BROGHILL, is 'er verblyd over,
en hoopt maar, dat het geen valsch gerugt zal wezen. En wat zoudt gy my raden?
zeide de Protector, onderwylen zyn vertrouweling sterk aankykende, die hem ten
antwoord gaf, dat hy, naar zyne gedagten, niets beter doen konde, want dat dit
huwelyk hem voor het vervolg tegen alle gevaarlyke ondernemingen in veiligheid
zoude stellen.
CROMWEL scheen, door dit gezegde, uitermaten getroffen te wezen, en na zeer
schielyk zyn kamer verscheidenmaal op en neder gewandeld te hebben, verzogt
hy eindelyk aan BROGHILL, dat hy hem eens de redenen wilde mededeelen, waarom
hy hem zulk een raad gaf. BROGHILL bragt daar op den Protector onder het oog,
hoe weinig staat hy konde maken op de getrouwheid van zyne aanhangers, die
men wist dat gereed waren om tegen hem op te staan en hem te verlaten; dat zyn
toestand niets minder dan gelukkig was, dewyl hy afhing van eene menigte
menschen, die, om dezelfde reden, welke hen bewogen had hem te verheffen, hem
ten eenigen tyde van zyn post zouden verstooten; dat, aan den anderen kant, KAREL,
wien reeds zoo veele rampen bejegend waren, om uit de ballingschap en de
onderdrukking, onder welke hy leefde, te geraken, waarschynlyk alle de voorwaarden,
die men van hem wilde vorderen, zoude onderschryven; dat hy, vooral als zyne
Dogter FRANCINA kinderen kreeg, als Schoonvader van den Koning, op eene
vreedzame wys, een groot gezag zou kunnen oeffenen, en zich buiten bereik
bevinden van allen, die iets tegen hem wilden ondernemen.
CROMWEL, deze redenen, met zeer veel oplettendheid, aangehoord hebbende,
zweeg eenigen tyd stil; doch toen opstaande, en met groote stappen door zyn kamer
gewandeld hebbende, zeide hy: Neen, KAREL zou my den dood van zyn Vader nooit
vergeven.
Lord BROGHILL deed egter nog alle mooglyke pogingen om in onderhandeling te
geraken, doch kon CROMWEL nimmer van zyne opgevatte vrees afbrengen, die
sedert aan allen, die hem over dat huwelyk onderhielden, ten antwoord gaf: dat het
onmoog-
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lyk was, dat, indien KAREL op den troon gezet werd, hy de beledigingen, die men
hem aangedaan had, en den dood van zyn Vader, zoude vergeten en ongewroken
laten.
De Protector bleef dus onbeweeglyk, en het ontwerp van den Graaf ORERY bleef
steken, wat moeite de Vrouw en Dogter van CROMWEL ook deden om het ter uitvoer
te brengen.’
CROMWEL bragt den laatsten tyd zynes levens in wroeging en gestadige vrees
voor zyne persoonlyke veiligheid door. PROVOST BAILLIE, die zich ten tyde van
OLIVIER's dood in London bevond, schryft: ‘de Protector was voornemens om zyne
kinderen te bezorgen, doch de dood overviel hem, eer hy een testament konde
maken, en hy had nog maar even het vermogen om zyn wil mondelyk te kennen te
geven, in tegenwoordigheid van THURLOE en GOODWIN.’
CROMWEL stierf eindelyk den 3 September 1658, na ruim vier jaaren den tytel van
Protector gedragen te hebben. Na zyn dood geraakte alles in verwarring. Zyn Zoon
RICHARD, die hem in de waardigheid van Protector opvolgde, had daar toe noch
verstand noch bekwaamheid, maar daarenboven was hy zeer zagt van aart, en had
een afkeer van bloedvergieten; hy zou zich zelven in zyne waardigheid nog hebben
kunnen handhaven, indien hy had kunnen besluiten om vier hoofden van zyne
tegenparty den hals te breken; doch hier toe wilde hy niet verstaan. Hy stond, zonder
weerzin, het Protectoraat af, begaf zich op het land, om aldaar als een vergeten
burger te leven, en stierf in den hoogen ouderdom van 90 jaren.
Het was niet te verwonderen, dat de Engelsche Natie zoo ras verzadigd was van
alle de nieuwigheden van het Protectorschap, met welk zy in het eerst zoo veel
ophad: want het geheele geschil tusschen den Koning en het Parlement was ontstaan
over eene belasting van tweemaal honderd duizend ponden sterlings; doch CROMWEL
bragt de Natie op eene vermeerderde koste van twee millioenen jaarlyks, en vond,
toen hy aan de Regering kwam, agtmaal honderd duizend ponden gereed geld in
de kas van het land, maar liet by zyn sterven die kas met een schuld van twee
millioenen en vyfhonderd duizend ponden bezwaard.
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Na vele partyschappen en oneenigheden, waar door het Ryk op den oever van
deszelfs ondergang gebragt was, werd eindelyk het Koningschap hersteld, en de
Zoon van den onthalsden Koning, onder den naam van KAREL den II, tot den troon
van Groot - Brittanje ingeroepen.
De Schryver der Anecdotes of some distinguished Persons zegt, dat het nog
hedendaags eene oude overlevering in Schotland is, dat door een soopje brandewyn
de herstelling van KAREL den II bewerkt werd. Hy verhaalt, dat de Generaal MONK,
die zich altyd uiterlyk als een yverige Parlementsgezinde gedragen had, doch in
zyn hart voor de Koninglyke Regering was, en die in Schotland het opperbevel over
het Parlements - Leger voerde, van tyd tot tyd brieven en orders van het Parlement
ontfing door een Staten - Bode, welke daar door in Edinburg bekend was geworden.
Een Sergeant van den Generaal MONK, op zekeren dag, door die Stad gaande,
ontmoette dien Bode, aan wien hy vroeg, of hy brieven aan den Generaal gebragt
had? doch hier op ten antwoord gevende, dat hy 'er geen voor den Generaal, maar
wel een voor den Gouverneur van het Kasteel gebragt had, verwekte dit by den
Sergeant eenige agterdogt, die daarom den Bode in een kroeg bragt, daar hy hem
een glas brandewyn schonk, het welk door een tweede en derde gevolgd werd; zoo
dat de Bode dronken geworden zynde, de Sergeant daar door gelegenheid kreeg
om hem den brief te ontfutselen, welken hy terstond by den Generaal bragt. MONK,
dezen brief geopend hebbende, vond daar in eene order aan den Gouverneur van
het Kasteel, om hem gevangen te nemen en naauw op te sluiten, (hebbende het
Parlement waarschynlyk de lugt gekregen van zyne heimlyke denkwys;) doch hy
droeg wel zorg, dat die order niet ter uitvoer gebragt werd, maar sloeg terstond met
zyn Leger naar Engeland op weg, alwaar hy bewerkte, dat het oude Parlement
ontbonden, en een nieuw, meest uit Koningsgezinden bestaande, beroepen werd,
het welk vervolgens Koning KAREL op den troon riep, en dus werd MONK de hersteller
der Koninglyke waardigheid.
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Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 251.)
In Port de Français zyn de Honden de éénige Dieren, met welke de Inwoonders
eenige gemeenschap ter zamenleevinge onderhouden. Drie of vier treft men 'er
doorgaans in elke hut aan. Deeze Honden zyn klein, en gelyken meest op den
Schaapherders - Hond by BUFFON. Zeldzaam blaffen deeze Honden, maar slaan
(*)
een geluid als dat van den Bengaalschen Jakhals . Zy zyn zo wild en woest, dat
zy tot andere Honden, ten deezen opzigte, in dezelfde evenredigheid staan als
hunne Meesters tot beschaafde Volken.
De Mannen doorbooren het kraakbeenagtig gedeelte van ooren en neus, en
hangen daar in veelerhande kleine cieraaden: zy maaken schrappen op hunne
armen en borst met een zeer scherpsnydend werktuig, 't geen zy aanzetten met het
op hunne tanden als op een steen te slypen: deeze tanden zyn tot het tandvleesch
toe afgevyld; ten dien einde bedienen zy zich van een zandsteen, gerond in de
gedaante van een tong. Zy gebruiken oker, roet, en loodstoffe, gemengd met traan,
om hun gelaat, en het overige des lyfs, op eene schrikbaarende wyze te beschilderen.
Wanneer zy geheel gekleed zyn, hangt het hair in volle lengte, als bepoederd en
bestooken met het dons van zeevogelen; dit is hunne grootste weelde, en misschien
alleen bewaard

(*)

De Bengaalsche Jakhals is een wild, vleeschvreetend en gevaarlyk Dier, veel van den Hond
en Wolf hebbende; dezelve is algemeen in Asia, blast gelyk een Hond in den nogt, maar niet
met die sterkte van geluid: de huid is geelagtig, en levert een syn bont uit. Fr. Uitgeever.
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voor de hoofden der Familien. De schouders zyn enkel bedekt met een beestenhuid;
het overige des lyfs is volstrekt naakt, uitgenomen het hoofd, doorgaans bedekt met
een kleinen hoed, niet onaartig van stroo gevlogten; doch zomtyds zetten zy op het
hoofd tweehoornige bonetten van arendsvederen, en zelfs geheele beerenkoppen,
binnen welke een houten hoofddekzel zit. 'Er is eene groote verscheidenheid in
deeze hoofdcieraaden; dan hun voornaame doel in alle dezelve schynt te weezen
om zich verschriklyk te maaken, misschien om hunnen vyanden ontzag in te
boezemen.
Eenige Indiaanen hadden geheele voorschooten van Ottervellen, en de
doorgaande kleeding van een groot Opperhoofd was een schort van een getaande
Elandshuid, geboord met een franje, zamengesteld uit beestenhoeven en
vogelbekken, welke, wanneer zy dansen, het geluid van eene soort van bellen
nabootst. Die zelfde soort van kleeding is zeer wel bekend onder de Wilden van
Canada en de andere Volken, die de Oostlykste deelen van America bewoonen.
Nimmer zag ik eenig tatooneerzel dan op de armen van eenige weinige Vrouwen,
die eene gewoonte hebben aangenomen, welke haar allerafzigtigst maakt, en die
ik naauwlyks zou hebben kunnen gelooven dat bestondt, was ik 'er geen ooggetuige
van geweest. Alle Vrouwen, zonder uitzondering, hebben de onderlip tot den wortel
van het tandvleesch, ter geheele wydte van den mond, opgesneeden: zy draagen
eene soort van houten bal, die tegen het tandvleesch aan rust, welke aan deeze
gespleeten onderlip ten steunzel dient, derwyze dat het benedengedeelte van den
mond tusschen de twee of drie duimen uitsteekt. Dit is een der wanschiklykste
modes, welke de wereld ergens oplevert. De Jonge-dogters hebben alleen een
naalde door de benedenlip steeken; het draagen van het bovengemelde andere
mondcieraad, zo als het hier beschouwd wordt, is alleen het voorregt van getrouwde
Vrouwen. Wy haalden deeze, eene enkele keer, over, om dit cieraad af te leggen,
waar toe zy noode bewilligden; zy betoonden zich hier over zo verlegen, en maakten
dezelfde gebaaren, als eene Europische Vrouw, wanneer men de borst ontbloot.
De onderlip viel by dit wegneemen op de kin neder, en die vertooning was niet
bevalliger dan de voorgaande.
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Deeze Vrouwen, in de daad de afzigtigste en walchlykste op den geheelen
aardbodem, bedekt met stinkende beestenhuiden, dikwyls onbereid om 't lyf
geslaagen, konden egter den lust der omhelzinge by zommigen opwekken; daar
aan te voldoen, hadt niet weinig moeite in. By den aanvange gaven zy veel tegenzins,
en door hunne gesten te kennen, dat zy gevaar van haar leeven liepen; doch, door
geschenken overgehaald, hadden zy 'er niet tegen, dat de Zon getuige was van dit
hun bedryf, en weigerden volstrekt, zich in eenig houtgewas te gaan verschuilen. Ik moet hier by aanmerken, dat de Zon ongetwyfeld de Godheid deezes Volks is;
veelmaalen storten zy voor dezelve hunne gebeden uit; doch ik bespeurde geen
Tempels, geen Priesters, noch eenigen voetstap van gezetten openbaaren Eerdienst.
De lyfsgestalte deezer Indiaanen komt de onze zeer naby. Hunne gelaatstrekken
zyn zeer onderscheiden, en geeven geen byzonder character te kennen, dan alleen
in de uitdrukking hunner oogen, die nimmer een enkelen straal van gevoelige
tederheid uitgeeven. De kleur van hun vel is zeer donker, ontstaande uit het geduurig
blootgesteld weezen aan de lugt; de Kinderen zyn, by de geboorte, zo blank als de
onze. Hun baard is minder zwaar dan die der Europeaanen; dan egter genoegzaam,
om allen mogelyken twyfel, dat zy een baard hebben, te verbannen. Het begrip, dat
de Americaansche Indiaanen baardloos zouden weezen, is eene al te ligt aan- en
overgenomene dwaaling. Ik heb gebooren Indiaanen gezien van Nieuw Engeland,
Canada, Acadia en Hudsons-Baay, en onder die verschillende Volken verscheide
Mannen met baarden aangetroffen; 't geen my doet denken, dat de baardloozen,
die wy ook aantroffen, de gewoonte hadden om den baard met wortel en al uit te
trekken. - Hun lichaamsgestel is zwak; ik geloof, dat de minst sterke onder onze
Matroozen, in het worstelen, den sterksten Indiaan zou hebben kunnen meester
worden. Eenigen zag ik 'er, wier gezwollen dyen tekens opleverden, als of zy aan
de Scorbut onderheevig waren; doch hun tandvleesch was in zeer goeden staat. Ik
twyfel egter zeer, of zy wel tot eenen hoogen ouderdom opklimmen. Ik zag maar
ééne enkele Vrouw, die zestig jaaren scheen bereikt te hebben. Zy genoot geen
voorregt
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hoegenaamd, en moest met andere van haare Sexe arbeiden.
Myne Reistochten hebben my in staat gesteld om vergelykingen te maaken
tusschen onderscheidene Volken; en ik durf zeggen, dat de Indiaanen van Port de
Français geen Exquimaux zyn. Zy hebben blykbaar een gemeene afkomst met alle
de bewoonders van het binnenste van Canada en de Noordlykste deelen van
America.
De Exquimaux zyn van de andere Indiaanen onderscheiden door een zeer
byzonder voorkomen en volstrekt verschillende gewoonten. Het voorkomen scheen
my toe eene groote gelykheid te hebben op de Groenlanders. Zy bewoonen de kust
van Labrador, Hudsons-Straat, en een landhoek, zich in America uitstrekkende tot
het Schiereiland Alashka. 'Er valt veel twysels, of dit Volk oorspronglyk uit Groenland
of Asia komt; het is zeker vrugtloos, hier over in geschil te treeden, naardemaal het
stuk nimmer tot voldoening zal kunnen worden opgelost. Genoeg is het te zeggen,
dat de Exquimaux een Volk uitmaaken, meer op visschen, dan op jaagen, gesteld;
dat zy aan traan de voorkeuze boven bloed geeven, en misschien boven alles;
rauwe visch te eeten, is by hun zeer gemeen; hunne Canoes zyn altoos overtrokken
met Zee-honden huiden. Zy zyn zo zeer afgerigt op de zwemkonst, dat zy den
Zeehonden, in dit stuk, maar weinig hebben toe te geeven; zy keeren zich in het
water om, met dezelfde gemaklykheid als op Land en Zee leevende Dieren: zy
hebben een aangezigt, 't welk na het vierkante helt, kleine oogen en kleine voeten,
een breede borst, en zyn klein van gestalte. Geen deezer characters schynen
overeen te komen met die der Inboorelingen van Port de Français; zy zyn veel
grooter, maager en niet sterk, en onkundig in het zamenstellen van hunne Canoes,
die gevormd zyn uit een uitgeholden boom, met planken aan de zyden.
Gelyk wy, visschen zy door de rivieren met netten af te zetten, of met de lyn. Op
dit laatste zyn zy zeer afgerigt. Zy maaken aan elke lyn een vischblaas vast, en
werpen die in 't water; van elke Canoe werpen zy dus twaalf tot vyftien lynen uit:
wanneer de visch aan den hoek byt, geraakt de blaas in beweeging, en de Canoe
vaart 'er heen: twee man
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kunnen, in deezer voege, twaalf of vyftien lynen oppassen, zonder de moeite van
(*)
dezelve in handen te houden .
Deeze Indiaanen hebben grooter vordering gemaakt in de Kunsten dan in de
Zeden; zy zyn verder in vlytbetoon, dan de Inwoonders van de Zuid-zee Eilanden.
Ik zonder hier egter den Landbouw uit, die, door den mensch tot t'huisblyven te
verpligten tot verzekering van zyn bestaan, en hem te vervullen met eene vrees van
het land, door hem bearbeid, verwoest te zien, misschien het beste middel is om
zyne zeden te verzagten, en hem geschikt voor de gezellige zamenwooning te
maaken.
De Americaanen van Port de Français weeten yzer te smelten, koper te smeeden,
het hair van verscheidenerlei dieren te spinnen, en, door behulp van de naald, met
dit gaaren een weefzel te maaken, gelyk aan onze tapyten: zy mengen in dit weefzel
smalle streepen van Otterhuiden, 't welk aan hunne mantels het voorkomen geeft
van de fynste zyden gewerkte stoffe. In geen oord der wereld kunnen hoeden en
mandjes van riet met meer kunsts gevlogten worden; zy maaken 'er aartige
tekeningen op; ook weeten zy draaglyk goede afbeeldzels van menschen en dieren
uit hout en steen te maaken. Zy leggen doozen met parlemoer in, en geeven 'er
eene bevallige gedaante aan; zy vervaardigen ook cieraaden van serpentensteen,
waar aan zy de gladheid van marmer weeten te geeven.
De aanvallende en verdeedigende Wapens der Bewooneren van Port de Français
zyn de Dolk, reeds beschreeven, een werpspiets van hout, aan 't einde gehard in
het vuur, of met een yzeren punt, naar den minderen of meerderen rykdom des
eigenaars; en, eindelyk,

(*)

..... Zy slaagen zeer wel in hunne Visschery, welke zy voortzetten op eene zonderlinge wyze.
Zy aazen hunne hoeken met eene soort van visch; die tot den grond hebbende laaten zakken,
maaken zy een blaas, als een boey, vast aan 't einde van de lyn; oordeelen zy één blaas niet
genoegzaam, zy voegen 'er een tweede by. Deeze lynen zyn zeer sterk gemaakt van zenuwen
van beesten. Eén man is genoegzaam om het oog te houden op vyf of zes van deeze boeijen,
enz. DIXON's Voyage. (Fransche Uitgeever.)
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boog en pylen, welke punten van koper hebben: niets byzonder merkwaardigs
hebben deeze boogen, en zyn dezelve op verre na zo sterk niet als die van veele
andere Volken.
Ik vond onder de snuisteryen deezes Volks stukjes geel Amber; doch ik weet niet
te zeggen of dit een voortbrengzel huns lands is, dan of zy het, even als het yzer,
van het oude Vasteland ontvangen hebben, door hunne zydelingsche gemeenschap
met de Russen.
Reeds heb ik vermeld, dat 'er zeven groote Canoes aan den ingang van de haven
op strand lagen: deeze Canoes waren vier-en-dertig voeten lang, vier voeten breed
en zes voeten diep. Deeze afmeetingen maakten dezelve zeer geschikt om lange
tochten te doen. Dezelve waren met Zee-honden huiden overtrokken, naar de wyze
der Exquimaux; 't welk ons deedt denken, dat Port de Français als een Stapelplaats
was aan te merken, alleen bewoond geduurende den vischtyd. Het dagt ons mogelyk,
dat de Exquimaux uit de nabuurschap van de Shumagin-Eilanden, en van het
Schiereiland door Capitein COOK ontdekt, hunnen handel zo verre als dit gedeelte
van America uitbreidden; dat zy hier yzer en andere goederen bragten, en teffens,
met voordeel voor zichzelven, Ottervellen medenamen, welke zy met allen vlyt
overal opspeuren. Het maakzel en de gedaante van de daar schipbreuk geleden
hebbende Canoes, en de groote menigte van Huiden, welke wy inhandelden, en
die hier zou kunnen worden opgedaan, om ze aan vreemdelingen te verkoopen,
schynen deeze gissing te ondersteunen, welke ik egter niet zou waagen, ware het
niet, dat dezelve strekte, om, beter dan eenige andere, den oorsprong te ontvouwen,
hoe het bykome, dat zy hier in 't bezit waren van yzer en andere Europische
koopwaaren.
In 't voorbygaan heb ik iets gezegd van deezer Indiaanen gezetheid op het speelen;
het Spel, waar aan zy zich met de grootste greetigheid overgeeven, is een volstrekt
Dobbelspel. Zy hebben dertig houten stukjes, elk onderscheiden gemerkt, gelyk
onze dobbelsteenen; van deeze verbergen zy 'er zeven. Elk speelt op zyne beurt;
en hy, wiens worp het naast komt aan het getal op de zeven verborgen stukjes
gemerkt, is de winner van den prys, om welken men dobbelt; deeze bestaat
doorgaans in een stuk Yzers of een Byl. On-
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der dit speelen zyn zy ernstig, tot het droefgeestige toe. Nogthans heb ik hun by
andere gelegenheden hooren zingen. Wanneer het Opperhoofd by my aan boord
kwam om een bezoek af te leggen, roeide hy doorgaans zingende rondsom het
schip; de armen, ten teken van Vriendschap, kruislings houdende. Aan boord
komende, speelde hy eene Pantomime, die uitkwam op het vertoonen van een
stryd, op eene verrassing, of den dood. - Het Gezang, 't welk die Pantomime
voorging, was aangenaam en redelyk in den toon.
(Het Vervolg ter eerstkomende gelegenheid.)

Aanmerkingen, over het gebruik der boeken, ten dienste der
letteroefenende jongelingschap.
(Ontleend uit Dr. CAMPBELL's Lectures on Ecclesiastical History.)
‘Schoon de volgende Aanmerkingen meer byzonder ingerigt zyn tot de zodanigen,
die zich op de Godgeleerdheid toeleggen, en deezen onder onze Leezers daar van
dus byzonder gebruik kunnen maaken, hebben zy eene wyder strekking, en kunnen
door allen, die zich op eenig vak van Letteroefeningen toeleggen, met nuttigheid
geleezen en met vrugt gebruikt worden.’
Het is myn oogmerk, noch ten aanziene van dit vak der Godgeleerdheid, de Kerklyke
Geschiedenis, noch ten opzigte van eenig ander, u het leezen eener groote menigte
van Boeken aan te pryzen. Niets valt gemaklyker voor eenen, die Lessen geeft in
deeze Weetenschap, dan den Studenten eene breede lyst op te geeven van
Schryvers, die, met meer of minder roems, verscheide deelen daar van bearbeid
hebben. Een half uur zou genoegzaam weezen om u de Tytels op te geeven van
meer Boeken, dan in uw geheelen leeftyd zouden kunnen worden doorgeleezen.
Verscheide rede
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nen doen zich op, welke my beweegen eer spaarzaam in dit artykel te zyn.
In de eerste plaats, is 'er in het opgeeven van een lange lyst van Boeken en
Schryvers, in Boek by Boek te voegen, Foliant op Foliant te stapelen, iets
afschrikkends, en den jongen Leerling ontmoedigends. Het werk doet zich in eene
onuitoogelyke uitgestrektheid op; de zwaarigheden schynen onoverkomelyk. Het
werk, dat hy te doen heeft, de zwaarigheden, welke hy moet te boven komen, doen
zich, in volle grootte, aan zyn oog op. Dit gebeurt op een tyd, eer hy zo veel gevoels
heeft van de aantrekkelykheden der weetenschap, dat hy 'er hartlyk toe gezind is,
en bezield met het voorneemen om het werk door te zetten, ondanks alle
moeilykheden, welke hem voorkomen, en in weerwil van alle hinderpaalen, welke
hem ontmoeten.
Het geleide der natuur te volgen, is, in dit opzigt, ver beter. De natuur bedekt de
eerste zwaarigheid met een scherm, waar door de tweede aan het oog onttrokken
wordt; de tweede vindt zich op dezelfde wyze bemanteld, eer wy een derde
ontmoeten; en dit gaat, op dezelfde wyze, voort. By het overtrekken van een
bergreeks, als de Alpen of de Pyreneen, denkt de reiziger, by het naderen van elken
bergtop, dat deeze de hoogste is; en niet voor dat hy denzelven beklommen heft,
wordt hy gewaar, dat hy nog hooger te klimmen hebbe. Dit zal hem herhaalde keeren
wedervaaren. Nu ligt 'er dat voordeel in deeze trapswyze opening van het werk, 't
geen ons te doen staat, dat de tyd, welken hy alreede besteed, dat de zwaarigheden,
welke hy reeds overwonnen heeft, de dringendste redenen opleeveren, om dien
tyd en arbeid niet vrugtloos te koste gelegd te hebben, door als dan verderen arbeid
te staaken. Hoe verder hy vordert, hoe meer gewigts deeze redenen krygen. En in
deezer voege zal iemand, door het behulp van aangroeienden yver en volstandigheid,
met eere en voordeel, zegevierend afkomen van eene onderneeming, welke hy,
waren alle de zwaarigheden in den aanvange hem voor oogen gekomen, nooit zou
hebben aangevangen.
Een tweede rede voor deeze myne handelwyze bestaat in de groote
verscheidenheid van Studien, waar in een Godgeleerde noodzaaklyk eenige
bedreevenheid
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moet bezitten. Geen deezer kan, zonder dat hy schade aan zyne agting lyde, zonder
nuttigheid te derven, door hem verwaarloosd worden. Hoe grooter nu de
verscheidenheid der Onderwerpen is in deeze Letteroefening, des te meer moet
het onderzoek in elk derzelven vereenvoudigd worden, ten einde de Kweekeling
niet in verwarring kome, of zich zelven verlieze in eene lastige overmaate van
bezigheid, noch zich dermaate bepaale aan één vak der hem noodige
weetenschappen, dat zulks al den tyd wegneeme, welken hy noodzaaklyk aan
andere vakken moet wyden. Hy moet gebragt worden in elk gedeelte van dit
wyduitgestrekte land; de hoofdwegen moeten hem worden aangeweezen; eene
volkomene kennis van elk derzelven is het werk van tyd, en de vrugt van zyn eigen
vlytbetoon en onvermoeiden arbeid. - Of, om onverbloemd te spreeken, hy moet
van elk byzonder Artykel zyner uitgebreide Letteroefeningen, in dien leeftyd, eenige
algemeene denkbeelden opdoen: eene uitgebreide kennis daar van te verkrygen,
is veeleer het werk van 's Menschen leeven, dan van de weinige jaaren, in de
oefenplaatzen der Geleerdheid gesleeten. In deeze, gelyk ook in andere Kunsten
en Weetenschappen, wordt op de Hoogeschoolen alleen de grondslag gelegd, en
de wyze van bouwen aangeweezen. De Student mag vervolgens het gebouw zo
hoog optrekken als zyne neiging en bekwaamheden toelaaten. Nu is het myn
oogmerk, hier een breeden grondslag te leggen, waar op, met den tyd, een grootsch
gebouw kan gevestigd worden, schoon ik slegts weinig zal vorderen, in het optrekken
der muuren, 't geen op een klein bestek niet wel zou slaagen, dewyl, in dit geval,
het gebouw, hoe hoog ook opgetrokken, uit hoofde van de engheid des besteks,
gering en ongemaklyk zyn zou.
Ik voer nog eene derde rede aan, waarom ik myne Leerlingen niet verveel met
hun eene groote verscheidenheid van Boeken aan te pryzen. Jonge lieden vervallen
maar al te gereed tot het denkbeeld, dat leezen en leeren 't zelfde is, en dat een
man, naar gelange hy meer geleezen heeft, ook des te geleerder is. Men kan geen
grooter misvatting begaan. Voedzel is noodzaaklyk tot lichaamsonderhoud, en,
zonder een gepast aandeel van 't zelve, kunnen wy noch gezondheid ge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

313
nieten, noch sterkte behouden. Dan wy zouden den man niet voor welberaaden
aanzien, die hier uit afleidde, dat een mensch, naar maate hy meerder at, ook des
te gezonder en sterker moest weezen. De ondervinding leert ons, in tegendeel, dat,
wanneer men zekere maate te buiten gaat, die lichaamsvolkomenheden, gezondheid
en sterkte, verzwakt worden door die eigenste middelen, die, met maatigheid
gebruikt, dezelve zouden in stand gehouden en vermeerderd hebben. - Dit zelfde
gaat volkomen door, ten aanziene van het leezen, 't geen voedzel aan de ziel
verschaft. Het geheugen kan overlaaden worden in dit geval, gelyk de maag in het
andere. Wanneer wy in beide te veel en meer neemen dan wy kunnen verteeren,
kan het nooit ten nutte gedyen. Men heeft voorbeelden gezien van zulke helluones
librorum, zulke Boekverslinders, die veel gelykheids hadden met de Koeijen in
Koning PHARAO's gezigte, die, naa de vette en welgedaane Koeijen opgeëeten te
hebben, even mager en ongedaan 'er uitzagen als voorheen.
't Is, in de daad, noodzaaklyk, dat wy leezen; maar het is desgelyks noodzaaklyk,
doch veel bezwaarlyker, dat wy ons gewennen te denken. Vastbepaalde tyden
moeten wy houden voor beide deoze verrigtingen; dan tot het laatste moeten wy in
't byzonder onze beste poogingen veelvuldige maalen inrichten. Ten deezen einde
weet ik geen beter hulpmiddel, dan dat wy ons in de noodzaaklykheid brengen, om,
somtyds in gesprekken, somtyds in geschrifte, onze gevoelens uit te drukken over
de onderwerpen, waar van wy geleezen hebben. - Het gebruik, 't geen de Student
maakt van het voedzel der ziele, heeft veel overeenkomsts met het geen
herkaauwende dieren van het genuttigd voedzel maaken. Zy werpen het weder op,
en hebben 'er ten tweeden maale genot van, met meer voordeels dan de eerste
reize. Gelykt deezen in die byzonderheid; herkaauwt menigmaalen, wat gy leerzaams
hebt aangetroffen.
Eene vierde en laatste rede, welke ik hier heb by te brengen, komt hier op neder.
Wanneer een groot aantal Boeken, ten aanziene van elk hoofdonderwerp, wordt
voorgesteld en aangepreezen, vindt de Student het moeilyk, zal ik niet zeggen,
maar onmogelyk, die alle te verkrygen, of zelfs een goed aantal van dezelve
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magtig te worden. Vrugtlooze poogingen, menigmaal herhaald, blusschen de grootste
drift met den tyd uit; en een gedeelte van onze taak onuitvoerbaar vindende, hellen
wy zeer natuurlyk over, om ten aanziene van het geheel onbezorgd te worden.
Eenige weinige onderrigtingen, stipt gevolgd, brengen meer toe tot onze vordering,
dan een veel grooter aantal, weinig ter harte genomen.

Mejuffrouw Mango.
(*)
Een Character .
Mejuffrouw MANGO stamde af van een aanzienlyk Kruidenier in Londen, die, een
aantal Dogters hebbende, het raadzaam en voordeelig keurde, de schoonste, maar
tevens in den huize de ongemaklykste, na Bengale te zenden, op den kans af om
daar een ryk Huwelyk te doen.
In Bengale gekomen, hadt zy het geluk van te behaagen aan de oogen van den
Heer MANGO, korten tyd naa dat deeze een grooten schat gewonnen hadt, door het
dryven eens zeer gelukkigen handels. Aanhoudend waren zyne bezoeken by de
jeugdige Londensche Schoone. Hy deedt haar de grootste aanbiedingen, en
koesterde eene geruime wyl de vuurige hoope, om in zyne wenschen, te haarer
verkryginge, te slaagen, zonder eene Huwelyksverbintenisse aan te gaan. Dan zy,
eener lesse der Ondervinding, voor dat zy Londen verliet, gedagtig, verwierp alle
voorslagen, hoe schitterend en aanlokkerd ook, welke buiten de daadlyke
Egtverbintenisse omliepen. De Heer MANGO, naa een harden tweestryd doorgestaan
te hebben tusschen Voorzigtigheid en Drift, liet de laatste de overwinning
wegdraagen, en hy trouwde de jonge Juffrouw FIGGS.
De Heer MANGO behoorde tot dat talryk geslacht van menschen, die een zeer
groot belang stellen in alles, wat ten hunnen eigen gemak strekt, en zich luttel of
geheel niet bekreunen aan 't geen het leevensgeluk van anderen bevordert.

(*)

Ontleend uit mordaunt, een nieuwlings in Engeland uitgekomen Roman, geschreeven door
john moore, M.D. in ons Land zo voordeelig bekend door zyne Beschouwing der Maatschappy
en Zeden in Frankryk, Zwitzerland, Duitschland en Italie, by j. yntema in 1780 uitgegeeven,
en in 1791 voor de tweede maal gedrukt. - Door eduard, die, in twee Deelen, by de wed.
yntema en zoon, thans het licht ziet; als mede door zyn Dagverhaal van het gebeurde in
Frankryk, van het begin van Augustus tot het midden van December 1792. Te Haarlem, by
a. loosjes, pz. 1793.
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Schoon lieden van deezen stempel geenzins schaars te vinden zyn, bezat de Heer
MANGO deeze geaartheid in eene meer dan gewoone maate. By hem ontstondt
dezelve egter niet, gelyk by veele anderen, uit eene gezette wreedheid van aart,
maar enkel uit eene ongevoeligheid van inborst, welke hem belette om ooit te denken
over de aandoeningen van iemand, dan die van zichzelven. - In de Oost-Indiën,
waar Lieden van zyn' staat en middelen in palanquinen reizen, en slaaven hebben
om de vliegen van zich af te weeren, wanneer zy te slaapen liggen, en steeds
omstuwd zyn door eene menigte van afhangelingen, die op hunne wenken vliegen,
kan deeze soort van Zelfvoldoening, en Vergetelheid van anderen, tot eene veel
hooger maate worden opgevoerd dan in Engeland, zonder eenigzins in 't oog te
loopen, of eenigen aanstoot te verwekken.
Aan zyne Huisvrouwe was de Heer MANGO de les verschuldigd, welke hem leerde,
dat ook een ander Persoon in zyn Gezin, behalven hy zelve, een wil hadt; en dat
het tot de rust zyns leevens veel zou toebrengen, den wil van die Persoon, in stede
van zyn eigen, te volgen Deeze taak volvoerde zy, zonder eenig behulp van vernuft,
en zonder eenige bekwaamheid, hoe genaamd, dan alleen van doordryven; want
in alle andere opzigten was zy eene zwakke Vrouw. Zy stelde het zich ten
onveranderlyken regel, om, met eene met aflaatende volharding, aan te dungen op
alles wat zy zich hadt voorgesteld, tot dat zy het verkreeg. Door deezen eenvoudigen
regel bestendig aan te kleeven, slaagde zy, nu eens vroeger, dan eens laater. in
alle haare maatregelen: want welk punt zal een Man niet liever opgeeven, dan alle
dagen dezelfde verveelende snaar te hooren roeren.
Naa dat Mejuffrouw MANGO het groot oogmerk haarer Reize na de Oost-Indién
bereikt hadt, was haar bepaald doel, om haaren Man tot het wederkeeren na
Engeland over te haalen: het kwam haar veel aangenamer en streelender voor,
daar te leeven, in den pragtigen staat, waar van haare verbeelding de heerlykste
tooneelen schilderde, dan in het genot van alle de Oostersche weelde en overvloed,
thans ten harren bevele staande. - De Heer MANGO bragt haar onder 't ooge, ‘dat
de staat zyner zaaken volstrekt vorderde, met zyn Gezin, nog dat jaar in de
Oost-Indiën te blyven.’ -Zy beweerde, in tegendeel, ‘dat het beter voor hem en zyn
Gezin zou weezen, zo spoedig mogelyk, en nog in het farsoen wanneer zy het
voorstel deedt, na Engeland weder te keeren.’ Zy herhaalde dit elken dag, en op
elk uur, eene maand lang Zy won het, door dit lastig aanhouden, en het Gezin ging
daar op scheep.
Op de Reis na Engeland was Mejuffrouw MANGO steeds opgeruimd en vrolyk,
zelfs wanneer net slegt weêr was; terwyl
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haar Egtgenoot klaagde, zelfs by het schoonste weêr. Korten tyd voor dat zy te
Portsmouth kwamen, beleedt hy aan een zyner Reisgenooten, dat het laatste
Contract, door hem geslooten, het ongelukkigste was, 't geen hy immer sloot.
De Heer MANGO kende in Londen naauwlyks eenig mensch, en hy vondt zich niet
zeer getrokken by de Familie zyner Vrouwe. Mynheer en Mejuffrouw MANGO vonden
zich zelden byeen, en hy scheen eenigen tyd naa de aankomst in Engeland
droefgeestig; wanneer zyne Egtgenoote hem egter vroeg, hoe hem het leeven te
Londen aanstondt, gaf hy ten antwoord, ‘dat hy, over 't geheel genomen, het beter
vondt dan aan boord van een schip.’
Door gewoonte werd het leeven te Londen hem min ongevallig; en daar hy zich
weinig met zyne Egtgenoote ophieldt, en eene menigte nieuwe kennissen opgedaan
hadt, wier gezelschap hem behaagde, bekwam hy allengskens van zyne
naargeestigheid. Dan zyne Egtgenoote opende hem welhaast een nieuwe bron van
kwelling, die tot het einde zyns leevens duurde.
De Doopnaam van den Heer MANGO was JEREMIAS. Nog een Schoolknaap zynde,
hadden zyne schoolmakkers hem, uit eene grillige opvatting, als zy hem wilden
plaagen, Sir JEREMIAS geheeten. Niets maakte hem boozer, en hy behieldt, zints
dien tyd, altoos een afkeer van dien Naam. Nimmer schreef hy JEREMIAS, maar
bestendig J. MANGO. Lieden, met welken hy briefwisseling hieldt, hadt hy verzogt,
de brieven aan hem, even gelyk hy zyn naam tekende, te schryven. Ontving hy 'er
een, waar op JEREMIAS voluit te leezen stondt, zulks bragt hem, voor een geheelen
dag, van zyn streek.
Zeer ongelukkig voor onzen MANGO, was een Egtgenoot van een der Kennissen
zyner Huisvrouwe Schildknaap geworden; en diens Egtgenoote, gevolgelyk, van
Mejuffrouw LOTION, Lady LOTION geworden. Dit strekte tot groote zielskwelling van
Meuffrouw MANGO, die zich boven haare Vriendin verheeven waande, om dat haar
Man ryker was, en dewyl zy, gelyk zy beweerde, van een ouder en agtenswaardiger
Familie van Kruideniers afstamde, dan de andere op kon boogen.
De Heer MANGO, op zekeren dag, in een vrolyker humeur dan gewoonlyk t'huis
gekomen om te eeten, voerde zyne Vrouw hem, naa eenige andere woordwisseling,
te gemoete, ‘Dat zyne Vrienden zich verwonderden, dat hy 'er geen werk van maakte
om Schildknaap te worden.’
Op het hooren van dien voorslag, werd de Heer MANGO doodbleek; het klamme
zweet brak hem uit. Hy begreep terstond, dat het gevolg van de waardigheid van
Schildknaap voor hem geen ander zou weezen, dan dat de altoos by hem
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gehaate naam van Sir JEREMIAS, voor de rest zyns leevens, hem dagelyks zou in
de ooren klinken. Menigmaal hadt hy het zyner gelukkige Geboortestar gedankt,
dat dit denkbeeld nimmer by zyne Egtgenoote was opgekomen. Een zyner Vrienden
hadt hy eens gewaarschuwd, om nimmer, in de tegenwoordigheid zyner Vrouwe,
den naam te noemen van een zyner Naabestaanden, die steeds met zyn
orderscieraad pronkte, en Sir voor zyn naam voerde. Die zelfde Vriend verhaalde
my, dat de Heer MANGO, in de volheid van zyn hart, over dit aandoenlyk onderwerp
spreekende, hem betuigd hadt: ‘Schoon ik menigmaal hoor van Vrouwen, die haare
Mannen lastig vallen om zich tot Schildknaap te laaten bevorderen, is die vervloekte
gril nooit by myne Vrouw opgekomen; en ik hoop stilletjes uit deeze wereld te slippen,
zonder gebrandmerkt te worden met den schriklyken naam van Sir JEREMIAS.’
Dewyl dit de gevoelens van den Heer MANGO waren, valt het gereedlyk te
bevroeden, hoe zeer hy zich getroffen voelde over dit voorstel zyner Wederhelst.
Hy gaf 'er geen onmiddelyk antwoord op; eene flaauwe hoop voedende, dat het een
schielyk opgekomen denkbeeld was, 't welk weder zou verdwynen, zonder ooit
weder te keeren. - Maar, toen Mejuffrouw MANGO haar voorstel herhaalde, bragt hy
haar met alle bedaardheid onder 't ooge, den gruwzaamen afkeer, welken hy
gevoelde, op het denkbeeld, dat hy den by hem zo zeer gehaaten naam van Sir
JEREMIAS zou moeten voeren; dat deeze hem, dag aan dag, met zielsverdriet zou
in de ooren klinken: hy verzogt haar op het ernstigste, te willen afzien van een plan,
't geen hem aan zo groot eene kwelling, alle de overige dagen zyns leevens, zou
blootstellen.
Hier op-gaf Mejuffrouw MANGO hem te verstaan, dat hy groot ongelyk hadt, in zulk
eenen wederzin te betoonen van den naam van JEREMIAS; dat, schoon die naam
geen Koninglyke naam was, gelyk die van DAVID, SALOMO, of JEROBOAM, en anderen,
het nogthans een naam was, uit de Heilige Schrift ontleend, zo wel als de gemelde,
en de naam van een groot Propheet; dat, schoon de Fransche Omwenteling den
naam der Koningen verminderd hadt, en die der Propheeten vermeerderd, nogthans
een groot Propheet eene zo groote zeldzaamheid was als een groot Koning, en
binnen kort, misschien, grooter zou weezen; dat de benaaming van Sir JEREMIAS
ten minsten zo eerwaardig was als die van Sir, welk een Naam men 'er ook
byvoegde. - Zy voegde, ten naderen aandrange, 'er by, dat elk Mensch van eenig
fatzoenlyk bedryf in Londen, die de helft hadt byeengeschraapt van 't geen hy bezat,
zich bevlytigde om Schildknaap of Baronet te worden; dat een van beiden haar om
't even was, en het hem, daar hy geen kinderen hadt, ook het-
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zelfde moest weezen; maar dat hy onvermydelyk het een of ander moest worden.
De Heer MANGO kende zyne Huisvrouwe te wel, en haare niet loslaatende
geaartheid, als zy eens haaren zin op iets gesteld hadt, om de minste hoope te
voeden, dat hy, naa deeze eens zo stellig gedaane verklaaring, haar zou beweegen
om van deeze grilligheid af te zien. Hy wist, dat dezelfde voordragt in hartiger
bewoordingen by hem zou gedaan worden onder het ontbyt, by het middageeten,
by het avondmaal, dat hy het in 't bedde zou moeten hooren, tot dat zy het stuk
gewonnen hadt. Best oordeelde hy, derhalven, dit niet langer te betwisten; maar,
van den nood eene deugd maakende, vervoegde hy zich by eenen Vriend, die ten
Hove eenigen invloed hadt: kort daar op werd hy Schildknaap, en werd, tot zyne
groote kwelling, Sir JEREMIAS geheeten, en zyne Vrouw kreeg, te haarer groote
voldoening, den naam van Lady MANGO.
Naa deeze naamsverandering, gaf Lady MANGO pragtiger onthaalen, dan ooit
voorheen: zy noodigde op dezelve alle haare kennissen, die smaak in Oost- en
West-Indische grootheid vonden. Zy praalde op de Assemblees, met goud en
juweelen vercierd, gelyk de Koningin van Scheba op een Boerenkermis; en het mist
nimmer, dat zy zulk eene menigte noodigt, dat het stikkend vol is. - Ik was op een
dier partyen tegenwoordig by zeer heet weder; veele van de Jufferschap vielen in
flaauwte. Eene zeer zwaarlyvige Dame, in 't zwart gekleed, met een bos witte pluimen
op 't hoofd, kwam ten oogenblikke dier bezwyming binnen treeden. De Heer TRAVERS,
die by my stondt, zeide: ‘Dank zy den Hemel! daar komt een lykkoets om de lyken
weg te haalen.’
Maar de ongelukkige Heer MANGO overleefde den naam van Sir JEREMIAS niet
lang. Deeze strekte hem ten gestaagen hartzeer; ontzetting was op zyn gelaat te
leezen, zo dikwyls hy zich Sir JEREMIAS hoorde noemen. Hy nam zigtbaar af, en
stierf niet lang naa dat hy de eere van Schildknaap gedraagen hadt.
Schoon dit zyn lot, verscheide weeken vóór dat het daar was, zigtbaar te ontdekken
ware, wilde zyne Egtgenoote nooit erkennen, dat hy in eenig dreigend gevaar
verkeerde. Zy veranderde niets in haare woelige leevenswyze. Zy vermeldde aan
haar gezelschap, dat hy genoegen schiep in elk rondsom hem vrolyk te zien. Maar,
wanneer zy berigt ontving, dat haar Man weezenlyk gestorven was, betoonde zy
deswegen de uiterste verbaasdheid en diepste rouwe; hy was, in haar oog, te midden
van de volmaaktste gezondheid, door een toeval van beroerte weggerukt.
Haare droefheid egter werd daadlyk, toen 's overleden Mans laatste wil aan den
dag kwam. Zy wist, dat hy een Testa-
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ment gemaakt hadt, by welk hy haar eene groote somme Gelds besprak; maar zy
was onkundig, dat hy, laater, een ander hadt doen opstellen, het eerste
omverstootende, waar by hy alle zyne Bezittingen aan zyne naaste Bloedverwanten
naaliet; zo dat zy niets overhieldt dan de Huwelyksgave, haar besprooken by het
aangaan der Egtverbintenisse. Deeze is nogthans genoegzaam, om haar in staat
te stellen tot het voldoen aan haare hoofdneiging, het geeven van Plaisierpartyen,
waar op zy zich even belachlyk aanstelt als ten dage van haars Mans leeven, schoon
het pragtige en kostbaare niet weinig is ingekrompen.

De hoop.
Een Allegorische Droom.
(Uit het Engelsch van JOHNSON.)
Ik peinsde onlangs over het zonderlinge noodlot, dat onophoudelyk den mensch
aanspoort om zichzelven te bedriegen, en zich over te geven aan de verleidingen
der Hoop, wier beloften hy boven de geschenken der Fortuin verkiest. Geheel
verzonken in de gedachten, die dit onderwerp in my deed ontstaan, wierd ik door
een' Droom overvallen, en ik vond my éénsklaps in een' grooten tuin overgebragt,
waarvan myn oog vergeefsch het einde zocht. Alles rondom my gaf zich over aan
de vreugd. De hemel was zonder wolken, de zonnehitte gematigd, en de lucht met
balzemgeuren vervuld. Duizend verschillende bloemen versierden de aarde met
haare geschakeerde kleuten tot in het oneindige, en de echo herhaalde onophoudelyk
de smeltende toonen des nagtegaals. Teruggekomen van de verwondering, die het
schouwspel, dat ik genoot, my in het eerst veroorzaakt had, ondernam ik dezen
heerlyken tuin aandachtiger te beschouwen. Ik bespeurde met verrukking, dat alles
zich verfraaide, by ieder' stap, dien ik deed. De bloemen wierden schitterender,
haare geuren aangenaamer, de beeken helderer, de boschjes frisscher, die ter
schuilplaats verstrekten der vogelen, die hunne bevallige melody deden weêrgalmen.
Duizend onbekende boomen verspreidden een bevallig groen; hunne takken,
gekromd onder de vruchten, nodigden my om die te plukken. Ik naderde met drift;
maar ik bemerkte, dat by myne nadering de luister der bloemen scheen te verwelken,
dat de vruchten afvielen, vóór ik ze aangeraakt had, dat de vogels voor my henen
vlogen, doende op eenigen afstand weder dezelfde toonen horen, waarmede zy
myn oor verrukt hadden. Het genot,
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dat my dit schouwspel voor het gezicht beloofde, verdween op het oogenblik dat ik
het dacht te smaken. Ik vervolgde het gedurig, zonder het te kunnen bereiken, en
ik liep een' geruimen tyd, my beurtelings aan de vreugd en het verdriet overgevende.
Eindelyk ontmoette ik eene menigte persoonen, van alle ouderdommen en beiderlei
kunne, die deel schenen te nemen in het algemeen geluk. De trekken van hun gelaat
tekenden vrolykheid, en het vertrouwen straalde uit hunne oogen. Ieder scheen een
geheim vermaak te gevoelen; doch weinige onder hen waren genegen hunne
inwendige begeerten elkander mede te delen. Het grootste gedeelte, in eene
gedurige beweging, had het te drok, om de nieuwsgierigheid van een' vreemdeling
te kunnen voldoen, en ik vernoegde my eenigen tyd met hen te beschouwen, zonder
hen met myne vraagen te willen lastig vallen. Ik bespeurde een' gryzaart, gekromd
onder den last der jaaren, en buiten staat om zich onder de menigte te mengen:
veronderstellende dat hy den tyd had om my te antwoorden, ging ik by hem; doch
hy ontweek my met kwaadheid, en verbood my hem te storen. Ik verliet hem, en
vervoegde my by een' ander', wiens zagt en te vreden gelaat my een gunstiger
onthaal beloofde; maar hy zeide my, dat hy de gelegenheid om my van dienst te
kunnen wezen als een groot geluk aanmerkte, het geen niet lang meer duren kon,
vermits de post, waarnaar hy sedert twintig jaaren dong, open stond te komen. Ik
ging naar een' derden, die schielyk vertrok, om zich in het bezit te stellen der
goederen van een' oom, die, volgens den gewoonen loop der natuur, niet lang meer
leven kon. De volgende dacht op eene nieuwe uitvinding.
Altoos by ieder een' of anderen hinderpaal ontmoetende, besloot ik geen vraagen
meer te doen, en te zien of ik niet het een of ander door myne eigen opmerkingen
kon ontdekken; maar bespeurende een' zorgelooz' en vrolyk' jongeling, waagde ik
nog eene proef, en vernam eindelyk van hem, dat ik my in den tuin der Hoop, de
Dochter der Begeerte, bevond, en dat de geenen, die ik tot heden gezien had, naar
de beloften der Hoop luisterende, eenigen der geschenken trachtten te verkrygen,
die zy in de hand hield.
Myne oogen opslaande, zag ik eene Godin, in den bloei der jeugd, gezeten op
een' troon. Rondom haar lagen de gaven der Fortuin en de vermaaken des levens
verspreid. De vrolykheid maakte haare oogen levendiger; en ieder, zich inbeeldende
het voorwerp van haar' glimlagch te zyn, zegepraalde met zyne meerderheid over
de anderen, die, van hunn' kant, de speelballen van dezelfde dwaling, het zelfde
vertrouwen koesterden.
Ik klom op een' heuvel, van waar myn oog zich over den geheelen tuin uitstrekte,
en kon daar meer op myn gemak het
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gedrag der geenen, die denzelven bezochten, beschouwen. Vandaar bespeurde
ik, dat men in het verblyf der Hoop door twee poorten ingeleid wierd, waarvan de
eene bewaakt wierd door de Reden, en de andere door de Inbeelding. De eerste
deed, op een' scherpen toon, veele vraagen, vóór zy den sleutel omdraaide; zy
aarselde zelfs langen tyd, en scheen zeer huiverig te zyn, om de geenen in te laten,
die zich aan de deur vertoonden; ook joeg zy 'er een groot aantal van daan. Maar
de Inbeelding was aartig, gespraakzaam, en de deur geöpend houdende, ontfing
zy iedereen' met veel bevalligheid, zodat de doortogt opgepropt was met persoonen,
die de ondervraging der Reden schroomden, of door haar den ingang geweigerd
waren.
De poort, die door de Reden bewaakt wierd, leidde naar den troon der Hoop,
langs een' glibberigen, engen, bogtigen, ongelyken weg, dien men het Moeilyk Pad
noemde, hetwelk alle de geenen trachtten te bewandelen, die met verlof van de
bewaakster binnengekomen waren. Doch nadat zy dezen weg luchtig overgezien
hadden, en het hen gelukt was eenige schreden te doen, ontmoetten zy éénsklaps
verscheiden onverwachte hinderpaalen, en dikwyls waren zy genoodzaakt te blyven
staan op het oogenblik dat zy zich verbeeldden dat de weg gelyk en recht was.
Duizend omwegen bragten hen in nieuwe verlegenheid; zy wankelden, struikelden,
en bevonden dat zy achteruit gegaan waren. De gevaaren waren zo groot, zo
onvermydelyk, de tegenspoeden zo menigvuldig, dat veelen van de onderneming
afzagen; anderen bezweken op het midden van den weg, en een zeer klein getal
bereikte het einde, geleid aan de hand der Fortuin; maar onder deze laatsten
beklaagden de meesten, na de geschenken, door de Hoop beloofd, verkregen te
hebben, de moeite, die zy gedaan hadden, en ondervonden in den uitslag het
verdriet, dat die geenen. gevoelen, die zich in het voorwerp hunner verlangens
bedrogen hebben; anderen gingen heen met hunne winst, en de Wysheid geleidde
hen onder het priëel der Tevredenheid.
Vervolgens myne oogen wendende naar de poort door de Inbeelding bewaakt,
bespeurde ik geen weg, die naar den troon der Hoop leidde, hoewel men altoos
deze Godin zag, ieder door tekenen nodigende om haare vruchten te plukken. De
berg was van dezen kant ongenaakbaar, maar zo anig beschaduwd, dat, niemant
de onmogelykheid ziende om den troon te genaken, ieder zich inbeeldde een spoor
daartoe gevonden te hebben, dat de anderen nog niet bemerkt hadden. Alle hunne
pogingen waren vergeefsch, hunne listen vruchteloos: zy naderden nooit tot den
troon, en beschouwende van verre de geenen die langs het Moeilyk Pad kropen,
lagchten zy om hunne gevaarlyke pogingen.
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Een gedeelte der geenen, die de Inbeelding begunstigde, in plaats dat zy, nadat zy
in den tuin waren, als de anderen beproeven zouden om den troon te naderen,
hielden zich op in de vallei der Ledigheid. Daar de Rust vindende, en werkeloos
blyvende, beschouwden zy de Hoop, zich verbeeldende, dat zy van haar' troon zou
stygen, om hen haare gaven te komen brengen. Zy schenen ongevoelig voor de
verachting, die hen de bewoners van den tuin betoonden, en verachtten tegelyk de
raadgevingen en bestraffingen; zy verwachtten werkeloos de gunsten der Godin.
Onder deze vrolyke menigte, in welker midden ik wandelde, vond ik veelen, die
gaarne op myne vraagen wilden antwoorden, en my in hunne vreugde laten delen;
doch omziende zag ik twee vreeslyke monsters, die in de vallei kwamen. Het eene
herkende ik voor den Ouderdom, en het andere voor het Gebrek. Op deze
verschyning deed zich een ontzaglyke kreet horen, die een einde aan myn' Droom
maakte.

De vylen.
Eene Allegorie van mercier.
Te Parys in de drie Hamers woont een voornaam Yzerkooper, die onder anderen
allerlei zoort van Vylen verkoopt. Op een zekeren nacht ontwaakte hy door een
geweldig krysschend onaangenaam geluid; hy loopt hier op, in zyn nagtgewaad,
naar beneden, en vindt, tot zyne verbaazing, dat zyne Vylen met elkander in oorlog
waren geraakt, en de eene bezig was de andere op eene onzagte wyze te wryven.
De vierkante Vylen waren in gevegt met de halfronde Duitsche; de platte
bastaardvylen waren aan den gang met de Zoetvylen, enz. terwyl de kleine kromme
rattevylen her- en derwaards liepen, en hunne kleine tandjes waagden tegen een
ieder, dien zy ontmoetten.
De verschrikte winkelier stopte zyne ooren, om zich tegen het onaangenaam
gekrysch te beveiligen. Voorts riep hy uit: Wat doet gylieden daar, gy die gemaakt
zyt om alles te beschaaven, om de klemste onesfenheden te doen verdwynen, en
dus de konstigste en kostbaarste werktuigen daar te stellen. Gy kostelyke Vylen,
welke de Hemel geschaapen heeft de eene getand, de andere gegroefd, gedeeltelyk
ruw en voorts zeer fyn, en dat wel om alles aan uwe wetten te onderwerpen, om
alle hinderpaalen te overwinnen, om dus onder anderen alle behoorlyke
eigenschappen te geeven aan de sloten en de sleutels, die de bewaardsters zyn
der zeldzaamste en kostbaarste schatten: gylieden gaat elkanderen de huid
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schuuren en uwe kostelyke tanden vernielen, om dezelve in een nietswaardig
roestpoeder te vermaalen! Gylieden hebt dus de grootheid uwer bestemming
vergeeten. In hoedanig een elendigen staat vind ik ulieden, na dit sraai gevegt?
Gyl. zyt zonder tanden en zonder kragt. Gyl zyt geen Vylen meer, maar oud yzer,
alleen goed om tot drekkarren en dergelyke werktuigen te gebruiken. Voorheen
moest het uitgelezendst staal aan uwe bevelen gehoorzaamen, en gyl. waart het
geliefkoosd werktuig van den Horo ogiemaaker. In 't vervolg zal uw lot afhangen
van hem, die u uit het slyk, waar in myn toorn u werpen zal, zal willen opraapen. ....
Hy hield zyn woord, en alle van hunne tanden ontblootte Vylen lagen in den modder
verspreid. De voddezoekers verwaardigden zich niet eens om ze op te raapen, en
een dikke roest maakte ze eerlang onkenbaar.
Schryvers van onze dagen, leest nog eens deze Vertelling!

De blinde schoolmeester van Pontremoli.
Eene Italiaansche Anecdote.
In een Italiaansch Werk, getiteld Il Passatempo Italico, te Londen uitgegeven, en
aangekondigd in het Monthly Review for October 1797, leest men de volgende
Anecdote, raakende de uitwerking der Dichtstukken van den beroemden FRANCISCUS
PETRARCHA, op een ouden blinden man, die niet vergenoegd konde sterven, zonder
dien grooten Dichter bezocht te hebben. Zy is ons voorgekomen waardig den Leezer
van ons Maandwerk medegedeeld te worden. Ten minsten de yver, de verrukkirg,
de goede smaak en het gezonde verstand van den Schoolmeester van Pontremoli
maakten by ons indruksels, welke, zo wy hoopen, veelen met ons zullen gevoelen.
PETRARCHA ging na Napels, aan het Hof van Koning ROBERT Vandaar vertrok hy
na Rome, alwaar hy tot Gelauwerd Dichter (Poëta Laureatus) gekroond werd; na
welke plechtigheid hy na Parma reisde. Toen nu een oud en blind Schoolmeester
te Pontremoli (eene Stad in Toscanen) hoorde, dat de Dichter na Napels was gegaan,
had hy, (zo yverig was hy, om, zo goed als hy konde, bekend te worden met den
Man, voor welken hy de hoogste achting en eerbied had opgevat,) den moed om
eene zo verre reis te onderneemen, en trok na Napels, ondersteund door zynen
eenigen Zoon. De Koning, van zyne komst hoorende, het hem in zyne
tegenwoordigheid komen. Verbaasd op het gezicht van deezen ouden man, die,
beladen met jaaren en ongemakken,
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eerder een metaalen standbeeld dan een leevend schepsel geleek, zeide hem de
Koning, dat, indien hy wenschte PETRARCHA te spreeken, hy zich haasten moest
denzelven te volgen; dewyl hy Napels reeds voor eenigen tyd had verlaten, en zich
gereed maakte om weder na Frankryk te keeren. De oude man gaf den Koning tot
antwoord, dat hy zulken Man wilde nareizen tot in de afgelegenste deelen van Indië.
De Koning, nog meer verwonderd over zyne volharding, onthaalde hem met eere,
en voorzag hem van alles wat hy noodig had om met gemak te reizen. De oude
man ging na Rome, vernam daar, dat PETRARCHA die Stad verlaten had, en keerde,
met groote droefheid, weder na Pontremoli. Hier, evenwel, hoorende, dat de Dichter
te Parma was, ondernam hy eene nieuwe reis; trok over het Apennynsche gebergte,
dat nog met sneeuw bedekt lag; kwam eindelyk te Parma, en werd geleid na het
huis, waarin PETRARCHA zyn verblyf had. Het is onmogelyk de verrukking te beschryen
van deezen ouden blinden reiziger, toen hy zich in de tegenwoordigheid van eenen
zo grooten man bevond. Hy deed zich door zynen Zoon en door eenen zyner
Schoolieren, die hem nu verzelde, beurtelings oprichten, om het hoofd te omhelzen,
dat zo schoone denkbeelden had gevormd, en duizendmaal de hand te kusschen,
die ze geschreven had. De goede oude man bleef drie dagen te Parma, gestadig
om PETRARCHA waarende. Veele menschen kwamen om zyne buitengewoone
vereering van den Dichter te aanschouwen. Op zekeren dag, bespeurende, dat hy
midden in eenen drom van volk was, zeide hy tot PETRARCHA: ‘Ik vreeze, dat ik u
lastig val; maar ik kan my nimmer verzadigen met u aan te zien; en het is niet meer
dan billyk, dat gy my een vermaak gunt, om welks genot ik zo ver gereisd heb.’ Toen
de blinde sprak van den Dichter aan te zien, borsten sommigen van het gezelschap
uit in een luid gelach: waarop hy, PETRARCHA aanspreekende, zeide: ‘Ik laat u zelven
oordeelen, of het niet waar is, dat ik, zo blind als ik ben, u beter zie, dan deeze
poetzenmaakers met hunne twee oogen?’ - Eene vraag, welke de Spotters
volmaaktlyk tot stilzwygen bragt.
Azzo, de Heer van Correggio, vol van verwonderinge over den yver en de
hoogachtinge voor zielsgaaven, welken deeze ongemeene oude man aan den dag
leide, liet hem eindelyk weder vertrekken, met betaamelyk eerbewys en belooningen.
Dit geval wordt door PETRARCHA zelven verhaald in eenen zyner brieven; doch
zal gewisselyk nieuw zyn voor verre de meesten onzer Leezeren.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bedenkingen over de belooningen der deugd en de straffen der
ondeugd in dit tegenwoordige leeven.
(Naar het Engelsch.)

Die afkeerig van harte is, zal van zyne wegen verzadigd worden; maar
een goed man van zichzelven.
SÀLOMO.

Een aantal Zedeschryvers hebben, zints lange, als een grondregel te nedergesteld,
dat de Deugd haare eigene Belooning met zich brengt, en de Ondeugd haare eigene
Straffe. Deeze grondregel werd met groote greetigheid aangenomen door de
zodanigen, die in 't begrip stonden, dat Hoop of Vrees, uit den Godsdienst ontleend,
niet zo geschikt waren om invloed op het Menschdom te hebben, als die
verwagtingen, welke van eenen tydlyken aart zyn; en die, zonder de eerste te
versmaaden, zich verbeeldden, dat zy door de laatste konden versterkt en bevestigd
worden.
Maar de ondervinding leeraarde een ander slag van Zedeschryvers, deezen
Grondregel als valsch aan te merken, en dus ongeschikt om aangedrongen te
worden: zy hielden het voor schandelyk, deugdzaame daaden en gevoelens aan
te pryzen door 't geen het voorkomen van bedrog hadt: want het moest, naar hun
zeggen, blykbaar weezen voor elken waarneemer van der menschen bedryven, dat
Deugd en Ondeugd zeer zelden beloond of gestraft wierden in dit leeven; dat zy
dikwyls bestonden, zonder deeze gevolgen te wege te brengen; dat een Deugdzaam
Man zyn geheele leeven
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lang met armoede en verdrukking worstelt, terwyl duizenden van Ondeugenden niet
weeten wat elende is, en in vol genot van allen tydlyk genoegen hunne dagen slyten.
Dit geschil tusschen twee Partyen, die in gedagten zo wyd uiteen loopen, is, nu
en dan, met eenige hef tigheid gevoerd, en de overwinning scheen op de zyde van
hem, die in staat was om het grootste getal leevende voorbeelden by te brengen
tot staaving van zyn gevoelen; - een bewystrant, die de perken van menschlyke
kundigheid zeer naauw doet worden; dewyl dezelve de zodanigen, die 'er zich van
bedienen, bepaalt tot den zeer engen kring, welken zy beschryven. Het is omtrent
even juist, als of iemand beweerde, dat 'er niets bestaat buiten de ruimte, waar over
hy heen ziet. Het oog der ziele zou als dan bevonden worden van zulk eene
verschillende sterkte te zyn als dat des lichaams; en de benaaming van kortzigtig
of byziende mag men met alle voeglykheid toepassen op de zodanigen, die niets
meer van het Menschdom weeten, dan de bepaalde plek gronds, welke zy bewoonen,
hun in staat stelt om te verneemen. 'Er is een tyd geweest, waar in de Chineezen
geloofden, dat zy het middelpunt des Heelals uitmaakten, en zich hoogst
verwonderden te hooren van Weezens, in eenig ander gedeelte des aardbodems,
die wandelden en spraken, even als zy deeden.
Het is bykans volstrekt overtollig aan te merken, dat een Christen in geenen deele
in dit geschil gemengd is, of de Deugd hier op aarde haare eigene Belooning en de
Ondeugd haare eigene Straffe met zich brengt; dewyl hy gelooft, dat de geheele
inhoud der Christlyke Leere 'er zich tegen verklaart, en het gezond verstand,
onafhanglyk van het Christendom, dit zelfde gevoelen grootendeels toestemt.
Maar by menschen van eenen anderen stempel, die zich gaarne bezig houden
met vraagstukken en wonderspreuken van hun eigen brein, en het der moeite
waardig oordeelen dit geschil gaande te houden, mag men in aanmerking neemen,
dat de Geschilvoerders in dit stuk zeer naby aan eene volkomene vereffening zouden
komen, indien zy geene zeer aanmerkelyke omstandigheid hadden overgeslaagen,
zonder welke het geheele geschil een woordenstryd wordt, en niets meer.
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De omstandigheid, op welke ik oog, is deeze. Wanneer zy beweeren of ontkennen,
dat de Deugd haare eigene Belooning en de Ondeugd haare eigene Straffe met
zich brengt, hebben zy niet bedagt ons te onderrigten wat zy verstaan door de
Belooning der Deugd, of wat zy meenen door de Straffe der Ondeugd. Indien zy dit
punt juist bepaald hadden, zou, myns agtens, de hoofdsom hier op zyn
nedergekomen, dat, schoon geen algemeene regel kan vastgesteld worden, Deugd,
nogthans, zeer dikwyls haare eigene Belooning met zich draagt, en altoos daar toe
strekt, en dat Ondeugd zeer dikwyls haare eigene Straffe medebrengt, en altoos
den pleeger in gevaar van dezelve te zullen moeten lyden.
Maar, schoon zy niet gekomen zyn om dit voorafgaand punt vast te stellen, waar
door zo veel verwarrings zou hebben kunnen vermyd zyn, is het zeer mogelyk uit
de voorbeelden, welke zy aanvoeren, ten voordeele hunner onderscheidene
begrippen, dat al de Belooning der Deugd, welke zy verwagten dat dezelve zou
volgen, in Rykdom bestaat, en dat al de Straffe, die de Boosdoeners te duchten
hebben, Armoede is; en, zo lang als dit hun gevoelen blyft, mogen zy het geschil
doen voortduuren tot het einde der dagen, zonder immer tot eene overeenkomst te
geraaken. Indien Ryk te weezen is Deugdzaam te zyn, en Arm te weezen ten bewyze
van Ondeugd strekt, moet de wereld tot twee Klassen gebragt worden, die ik denk,
dat men zal toestaan, dat geene evenredigheid tot elkander hebben; naamlyk de
bewooners van Paleizen, en die in Hutten zich onthouden. Dit moge, gelyk het
waarlyk is, een vry ongerymd voorkomen hebben; maar het is eene ongerymdheid,
welke alleen ter verantwoording komt voor de zodanigen, die Voorspoed of Geluk
aanmerken als verbonden aan de tegenwoordigheid of het afweezen der
Rykdommen.
Dewyl zommigen hebben leeren kennen wat het is Arm te zyn, veronderstelt men
het eene gemaklyke zaak te weezen, te weeten wat het is Ryk te zyn; doch ik
vertrouw, dat ik een groot aantal der Ryken aan myne zyde zal hebben, wanneer
ik beweer, dat 'er weinig leevensstanden zyn, meer door zorgen gekweld, meer
door gevaaren omgeeven, dan die van een Ryken, en dat, in stede van de
Rykdommen te stellen als de
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Belooningen der Deugd, men het als een grondregel, gegrond op de algemeene
ondervinding, mag aanneemen, dat het de grootste maate van Deugd vereischt,
met veiligheid Ryk te weezen - met veiligheid voor de verzoekingen, welke iemands
character en vrede der ziele in gevaar brengen, tot schande en knaaging vervoeren.
Ik geloof dat 'er geen Character meer misnomen wordt dan dat van een Ryk Man.
De eenige persoonen, die het door en door kennen en niet benyden, zyn diens
Dienstboden; nogthans beschouwen wy deezen als in een staat van slaaverny, en
hem als de oppermagtige Beheerscher. Van waar komt het, dat de Menschen, in
het algemeen, zo grof mistasten in het Character van een Ryk Man? Het ontstaat
daar uit, dat zy zich te vrede houden met het gezigt van het uitwendig vertoon. Het
heerlyk huis, de schitterende equipagie, de ruim en lekker voorziene tafel, zyn de
eenige kenmerken, waar op zy, in hunne oordeelvelling, afgaan: en waren deeze
de eigenlyke kenmerken, zy zouden een regtmaatig oordeel stryken: want deeze
dingen zyn, op zichzelve aangemerkt, niet te versmaaden - ik zeg meer: zy brengen
veele gemakken en aangenaamheden mede; maar zy maaken geen van de
bestanddeelen, (mag ik dit woord bezigen,) uit, welke de ziel van een Ryk Man
zamenstellen. Hy moet 'er van ontbloot weezen, eer gy hem kunt kennen, even als
een arm, die pyn heeft, om te weeten of dezelve gewond is, en den aart der wonde
te kennen.
Het geval, waar in de Arme Man zich bevindt, wordt niet veel beter begreepen.
Waarlyk, 'er zyn geene onderwerpen, te welker aanzien onze begrippen verwarder
zyn, dan die Armoede of Rykdom betreffen. Bezwaarlyk treft men 'er twee aan, die
overeenkomen in de bepaaling dier beide: om dat, wanneer de Menschen hun geluk
in den Rykdom stellen, men 'er naauwlyks twee vindt, die weeten aan de begeerte
daar toe paalen te stellen.
Men ziet, dat de Armoede een staat is, waar aan veel ontbreekt. Maar enkel iets
te ontbreeken, sluit niet in, dat het verkrygen daar van een geluk zou weezen. Buiten
de leevensnoodwendigheden, en, om eenen stap verder te gaan, om aan de
gesteldheid der wereld, zo als dezelve is, iets toe te geeven, buiten de ver-
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kwiklykheden des leevens, is het alles opvatting en inbeelding, welke zich onledig
houden met voorwerpen, die weinig voldoenings schenken, en waar van het bezit,
veeleer dan het gebruik, de heerschende zugt uitmaakt.
Indien wy zeggen, dat de Deugd niet beloond wordt in dit leeven, om dat zy zich
niet begiftigd vindt met zodanige zaaken, als wy laatst vermeldden; vormen wy zeker
zeer vreemde begrippen van de Belooningen der Deugd. Wy willen veronderstellen,
dat, in een geval als dit, de Menschen alleen op het bezit van schatten gesteld
waren, uit hoofde der bewustheid, dat hunne Deugd bykomende belooningen
verdiende; en dat de zodanigen, die Rykdommen verkreegen hebben door
verdrukking en bedrog, niet bedoelden eenig nadeel toe te brengen aan de
zodanigen, die zy beroofd en uitgeschud hebben, maar alleen zich voorstelden,
belooning te schenken aan die voortreflykheid en waarde, welke zy voelden te
bezitten, en die de wereld te traag was om te erkennen. Dit, nogthans, geloof ik, is
zeldzaam het geval, wat ook zommigen daaromtrent mogen zeggen. De Man, die
duizenden gewonnen heeft, door een gelukkig ryzen der Fondsen, denkt meer aan
zyn vooruitzigt dan aan zyne Deugd; en hy, die een leelyk oud vel trouwt, om de
schatten, welke zy ten huwelyk brengt, toont meer onbeschaamdheids dan Deugd.
De kruipende afhangeling, die een voordeeligen post verkreegen heeft, zal nooit
voorgeeven, dat hy minder ondeugden dan anderen hebbe; en hy, die Rykdommen
geschraapt heeft, de behoeftigen beroovende, door de streeken van bedrog en
opkooping, zal niet pochen, dat hy een Goed Man is, of het moest op de Beurs
weezen, en in den kring van lieden van zynen stempel, die schraapzugt onder de
Deugden plaatzen, en het Goud als een blinkenden Afgod dienen.
Om, derhalven, de gevoelens overeen te brengen van de zodanigen, die beweeren
of ontkennen, dat Deugd en Ondeugd haare eigene Belooningen of Straffen hebben,
is het noodig ons naauwkeuriger begrippen te vormen, zo van Belooning als van
Straffe. - Aan den eenen kant, kan knaaging des geweetens, veragting der wereld,
geduurige te onvredenheid en te leurstelling, jalousy, trots en toorn, geen ontzag,
dan 't welk in slaafschheid bestaat, geene liefde of agting, dan
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die gebouwd zyn op verwagting, - geene evenredige belooning der Deugd genoemd
worden, schoon deeze, in zo ontelbaar veele gevallen, den Rykdom vergezellen. Aan den anderen kant, kan men het gemis van den overvloed der aardsche
wellusten, die de ziel verslaaven, door haar te, onderwerpen aan de grilligheden
der Mode, geene Straffe noemen, schoon zulks het geval zy van allen, die zich, by
vergelyking gesprooken, in eenen armoedigen staat bevinden; en die, in vrede der
ziele, bedaardheid van gesteltenisse, geschiktheid tot opmerking, veiligheid voor
nyd, jalousy en naams-onteering, een grooter troost vinden, dan Eerzugt kan
opleeveren, dan Rykdom kan aanbrengen.

Geneeskundige verhandeling over warmte en koude. Door C.J.
Nieuwenhuys, Med. Doctor te Amsterdam.
De Schriften der vroegere Geneeskundigen leeren ons, dat Koude ten allen tyde
algemeen voor een der beste versterkende en antiseptische Medicamenten wierd
gehouden. Men zogt dit te staaven, onder voorgeeven, dat hier door de vezelen
geconstringeerd wierden; daar Warmte moest verzwakken, om dat zy dezelve
relaxeerde. - Tot BROWN's tyden toe, heeft men dit hardnekkig, zonder nader
onderzoek, aangenomen. Men vroeg niet: wat Warmte en Koude zy, noch welk een
onderscheid hier plaats had? daar 't toch eerst, na dit onderzoek, voor ons mogelyk
wordt, eenigzins te beoordeelen, welke werking Warmte en Koude op het levend
Organismus voortbrengen.
De benaamingen Warmte en Koude zyn voor ons relative begrippen, daar dezelfde
Temperatuur voor het een Individuum koud, voor het ander warm, en zelfs voor een
derde heet kan zyn. Warmte is dus niets anders, dan den indruk, dien de vrye
warmtestof veroorzaakt, wanneer deeze uit een ligchaam, dat haar in overvloed
bezit, in een ander levend overgaat - Koude, wanneer de Warmte, uit het voelend,
in een ander, daarvan minder bedeeld, ligchaam overgaat.
Heeft nu ieder Individuum zyne byzondere capaciteit, (eigen vatbaarheid voor de
vrye Warm-
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te,) is ook het zelfde Individuum, naar verschil der meerdere of mindere incitabiliteit,
met eene verschillende hoeveelheid warmte bedeeld; zo moet noodzakelyk de
warmte eene verschillende werking op de organische weezens ten gevolge hebben.
Het is nog onbeweezen, of Koude een absolut negatief begrip van Warmte is. BROWN
twyffelt hier met recht. Doch dit willen wy niet onderzoeken: het zal genoeg aan ons
oogmerk voldoen, Koude hier alleen, als eene vermindering van warmte, te
beschouwen. Dan afweezigheid van alle warmte kan door ons niet worden
waargenomen: wy zouden dan ophouden te leeven. Wat Metaphysisch hiervan
denkbaar is, valt buiten ons plan. Wy moeten ons, zo als gezegd is, vergenoegen,
hier alleen van den verschillenden graad der warmte te spreeken, om daaruit te
deduceeren, dat de levensverrigtingen door de warmte, en niet door de koude, (d.i.
den minderen graad van warmte) versterkt worden. Wy zullen dus de verschillende
gronden, die voor het versterkend vermogen der Koude schynen te pleiten, trachten
te wederleggen.
I. Het voornaamst bewys, dat men, tot verdediging van de versterkende kragt der
Koude, aanvoert, is, zo als ik reeds voorheen heb aangemerkt, 't volgende: ‘De
koude trekt de vezelen te zamen; warmte, daarentegen, verslapt dezelve. Daar nu
de sterkte der spieren in haare te zamentrekking bestaat, en haare verslapping
verzwakking veroorzaakt, zo versterkt de koude, en warmte verzwakt.’ - Het is waar,
de ondervinding leert, dat eenige ligchaamen door de warmte worden uitgezet, die
in de koude weder te zamen trekken; dat eenige, hoe digter zy zyn, ook zo veel
sterker zyn. Dan volgt nu daaruit, dat koude de levens-functien versterkt, en warmte
dezelve verzwakt? Dit schynt zig alleen by onbewerktuigde ligchaamen te bevestigen,
en zelfs niet by alle; want de ondervinding leert, dat veele ligchaamen zig in de
warmte te zamen trekken: b.v. vleesch neemt in de warmte in zyn volumen af; leder,
zo ook hout, krimpt in de warmte te zamen. Het is dus geene algemeen geldende
ondervinding, dat alle ligchaamen zig in de koude te zamen trekken, en in de warmte
uitzetten.
Al namen wy voorts voor zeker aan, dat de warmte de ligchaamen altoos uitzet,
en de koude dezelve
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te zamen trekt; en dat dit zelfde ook steeds by levende ligchaamen plaats had: zo
volgt daaruit nog niet, dat koude versterkt, en warmte verzwakt. De sterkte by levende
ligchaamen heeft haaren grond immers niet in hun volumen, d.i. in hunne mindere
of meerdere uitzetting, zo als by eenige onbewerktuigde plaats heeft; maar wel in
versterking der levensbeweging. De kragten der organische vezelen worden niet
naar haare te zamenzetting, maar naar de sterkte haarer zelfswerkzaamheid
berekend. Werkt nu, naar onze meening, de Warmte, als prikkeling, op ons ligchaam,
zo moet zy de plaats, daar zy onmiddelyk aangebragt wordt, het sterkst prikkelen:
daar nu dit de huid en uiterlyke vaten zyn, zo worden ook meer vogten daarheen
gevoerd en afgezonderd. Dit zien wy ook by die geenen, die in een al te warm bad
gaan, of te lang daarin vertoeven: hunne huid wordt scharlakenrood; ook vallen zy
dikwyls in flaauwte, omdat de innerlyke vaten van bloed ontledigd worden, doordien
het zig te zeer in de uiterlyke ophoopt. De Koude, daarentegen, die deeze prikkeling
vermindert, vermindert ook den toevloed der vogten; de vaten vallen zamen, en zyn
dus niet meer zo vervuld met vogten, als voorheen. Is dit nu eene te zamentrekking
der vezelen? - Het is slegts een lydelyke toestand. Wil men dit eene te zamentrekking
en activiteit noemen, zo moet de al te groote hette de ligchaamen nog meer te
zamen trekken. Men ziet immers dat by de sterkste hette het ligchaam droog is,
omdat de overgroote prikkeling het ligchaam, en byzonderlyk de huid en uiterlyke
vaten, (indirect) verzwakt heeft, en derzelver afzonderende werkzaamheid verhindert.
Het is dus klaar, dat de te zamentrekking geene vermeerderde kragt aantoont.
Vrees, schrik, en alle andere hevige aandoeningen, zouden dan ook, als bewyzen
eener vermeerderde kragt, kunnen aangemerkt worden: deeze trekken dikmaals
de deelen zo te zamen, dat b.v. ringen, die voorheen te naauw waren, by gelegenheid
(*)
van schrik, van den vinger vallen; waarvan ons WEICKARD eene merkwaardige
geschiedenis verhaalt. Het is veeleer een teken van zwakte; even als by aderlaten
of sterk purgeeren, waar by de zieke dikwyls in flaauwte valt,

(*)

WEICKARD's Entwurf, 2te Auflage, s. 170.
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het ligchaam zeer te zamen is getrokken. Zo hebben ook krampen en convulsien,
die zeker de sterkste te zamentrekking zyn, gewoonlyk zwakte tot grond. - Laatstelyk
heeft men voorbeelden, waar de koude de ligchaamen uitzet; b.v. by waare
ontsteekings-ziekten is niet zelden de huid droog, hard, en de transpiratie belet; hier
wordt deeze door koude week, vogtig, zo dat daarna de zieke begint te zweeten,
hetgeen voorzeker geen teken is van te zamentrekking, maar wel van uitzetting.
II. Eenigen willen, dat de koude kenbaar als een excitans werkt, en zeggen: ‘Welke
prikkeling voelt men niet by koude?’ Dit is egter juist een bewys voor de exciteerende
kragt van Warmte: daar ons door koude de warmte schielyk ontroofd wordt, zo
veroorzaakt zy, terwyl zy ons ligchaam verlaat, en door de huid gaat, eene prikkeling,
even als de Electrische materie, die wy op een isoleertafel door ons ligchaam laaten
(*)
stroomen. Zodanig kan ook afwisselende koude voor een oogenblik versterken .
III. Een algemeen begrip is nog: Dat des Zomers veele rotkoortzen en weinig
(†)
ontsteekings-ziekten voorkomen; doch dat deeze mening valsch is, hebben WOLNEY ,
(‡)
(§)
J. FRANK en RÖSCHLAUB getoond. WOLNEY zegt, dat in Egypten de pest altoos
des Winters heerscht; de anderen bewyzen, dat in hunne Hospitaalen, zo wel als
in hunne privaate practyk, des Winters meest ziekten, uit zwakte gebooren,
voorkomen; dat als dan de meeste recidiven ontstonden, en de ziekten zeer
hardnekkig waren; dat zelfs op dien tyd de longontsteekingen door de roboreerende
en exciteerende methode genezen wierden, en dit kan ik zelf door eigene
ondervinding ook getuigen. Doch gesteld eens, dit ware zo; zou dan daardoor de
inciteerende kragt der koude beweezen worden? Vergeeten wy hier niet, dat ook
de warmte, zo als ieder overmaatig excitans, door haare al te sterke prikkeling, eene
(indirecte) zwakte kan

(*)
(†)
(‡)
(§)

Vid. Introd. P. FRANK ad rat. institut. Clinic. Ticin. p. LXVII.
Reizen door Egypten.
Erläuterungen, § 23-26.
Pathogenie, 2ter Theil, § 986.
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veroorzaaken, en op deeze wyze gemakkelyk Typhi voortbrengen? - Hieruit laaten
zig dus de ontsteekings-ziekten des winters verklaaren: zy ontstaan gewoonlyk by
landlieden, die van hunnen zomerarbeid uitrusten, zig nu by hunne vuuren met
goede kost voeden, daar zy des zomers zeer slegte genoten. En dat hier deeze
voorheen ongewoone spyzen en levenswyze te sterk prikkelen, en ontsteekingen
kunnen veroorzaaken, is ligtelyk te begrypen. Ook hebben HUMBOLDT, GIRTANNER,
FONTANA en MEDICUS door proeven getoond, dat de warmte de incitabiliteit vermindert.
Bestaat nu de koude alleen in eene vermindering van warmte, zo moet die
eigenschap koude vermeerderen. Daar nu eene kleine prikkeling op eene opgehoopte
incitabiliteit versterkte levensverrigtingen voortbrengt, zo kunnen sterke lieden, die
aan de koude zyn blootgesteld geweest, en alzo incitabiler zyn geworden, door de
gewoonlyke of iets sterkere incitamenten, gemakkelyk Sthenische Ziekten bekomen.
IV. Eindelyk pleit de geheele Natuur voor het inciteerend vermogen der warmte.
In warme landstreeken zyn bloemen en vrugten vol geur en kragt; de geest- en
ligchaamsvermogens der menschen ontwikkelen zig daar eerder: terwyl de
Laplander, onvolkomen in beide, zyn geheel leven vast in ongevoeligheid doorbrengt,
en zig by eikels, distelen en doornen, de eenigste producten van zyn onvriendelyk
Vaderland, gestadig moet warmen. Ook zien wy eenige Dieren en Planten des
winters in eene zoort van asphyxie vervallen, en in de lente weder van nieuws
herleven.
V. Naauwlyks zal hier nog nodig zyn de antiseptische kragt der koude te
vermelden, die alleen van de doode Natuur ontleend is, en onvoorzigtig genoeg,
zonder op andere omstandigheden te letten, op de levende wordt overgedragen.
Het is waar, koude verhindert de verrotting der organische stoffen: de oorzaak is
deeze, dat zy opdroogt en de affiniteiten der elementen belet. En hoewel zy by
doode ligchaamen de rotting verhindert, kan zy daartoe by levende aanleiding geven.
Doch zo lange de levensvermogens werkzaam zyn, behouden de vaste en vloeibaare
deelen hunne eigene vermenging, en de kragt, om geduurig nieuwe stoffen af te
zonderen en de oude uit het ligchaam te scheiden. Wordt egter het levensvermogen
verzwakt,
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zo ondergaan de Elementen andere vermengingen, en naderen meer tot de doode
Natuur. Zwakte van het levensvermogen veroorzaakt bederf der vogten. Men ziet
dus, hoe nadeelig en verkeerd de aanwending der koude, in zogenaamde
rotkoortzen, zyn moet: daar hier immers alle de toevallen gevolgen van zwakte zyn,
zo moeten zy noodzakelyk door koude vermeerderd, daarentegen door warmte
verminderd worden.
De bewysgronden voor de versterkende kragt der koude, die men van de
verzwakkende werking eener al te groote warmte afleidt, zyn verwerpelyk: op dien
voet zou 'er immers geen versterkend middel in de geheele Natuur bestaan. Zo wel
warmte, als alle andere prikkelende en versterkende middelen, hebben dit met
elkanderen gemeen, dat zy, door een te grooten graad van prikkeling, die zwakte
veroorzaaken, welke BROWN de indirecte noemt, en die wel zorgvuldiglyk van de
directe moet onderscheiden worden.
Hoewel nu de warmte versterkende is, kan dezelve egter niet zo algemeen, als
andere innerlyke roboreerende middelen, aangewend worden. Daar warmte alleen
plaatzelyk aangewend kan worden, moeten wy ook op de secundaire werkingen
zien, die voornaamelyk in den antagonismus der innerlyke en uiterlyke deelen te
zoeken zyn. De warmte, die alleen op de huid aangebragt wordt, vermeerdert, door
haar zagt prikkelend vermogen, de werkzaamheid der huidvaten en der hun
omgeevende zenuwen; en de innerlyke deelen behouden hunne vorige temperatuur.
Door deeze vermeerderde activiteit der huidvaten, moet de circulatie in dezelve, en
alzo ook de secretie, vermeerderd worden, by gevolg het hart en andere inwendige
deelen in hunne werkzaamheid verliezen, en dus eene onevenredigheid van werking,
tusschen de innerlyke en uiterlyke deelen, ontstaan. Even zo worden, door de uiterlyk
aangebragte koude, de huidvaten en zenuwen zo verzwakt, dat zy hunne
werkzaamheid verliezen; het welk ten gevolge heeft, dat de circulatie en secretie in
de huidvaten vermindert, en in de innerlyke deelen vermeerdert. Daarom kan ook
zomtyds, by zwakte der innerlyke circulatie, uiterlyke koude voor een korten tyd van
nut zyn, b.v. by flaauwten, den schyn-
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dood, bloedvloeijingen, enz.; op deeze wyze is zy ook goed by ingeklemde breuken;
doch dat zy hier alleen palliative haare diensten doet, en, aanhoudend tot radicale
geneezing aangewend, in tegendeel meer na- dan voordeelig zyn moet, is ligt te
begrypen. Daarom verwerpt VOGELER ook haare aanwending by bloedvloeijingen,
omdat zy krampen veroorzaakt, en de bloedvloeijingen toch wederkeeren. Ook zeg
ik, voor een korten tyd; want lang aangewende koude moet, daar de warmte de
wetten van het evenwigt volgt, de inwendige warmte onttrekken, en dus algemeene
zwakte veroorzaaken: het zou alzo ongegrond zyn, koude in ziekten, b.v.
Rotkoortzen, te willen aanwenden, om de inwendige kragt van het hart te
vermeerderen. Doch met even weinig grond heeft BROWN, myns bedunkens, by
plaatzelyke ontsteekingen, koud drinken en koude omslagen aangepreezen, omdat
koude verzwakt. Men moet hier steeds de voorgemelde onevenredigheid, die daar
door ontstaan zou, in acht neemen. Dus moeten, by voorbeeld, koude omslagen
op de borst, by longontsteekingen en het zydewee, zeer nadeelig zyn; niet omdat
de koude de prikkeling en spanning vermeerdert, maar omdat zy ophoopingen naar
de ontstookene deelen veroorzaakt, en by gevolg de bezwaarlyke ademhaaling en
pyn vermeerdert: om dezelfde reden moeten koud drinken en omslagen by de
longeteering zeer nadeelig zyn.
Om de warmte op de evenredigste en beste wyze in het ligchaam te brengen, en
hiermede de nette maat te houden, is wel niets geschikter, dan warme baden, daar
wy hier ook nog het voordeel hebben, dat het ligchaam gezuiverd wordt. By de
aanwending dier baden moet egter niet alleen op de temperatuur van dezelve, maar
ook op het voorwerp, gelet worden. Warm kan een bad genaamd worden, wanneer
het den mensch, welke daarin gezet wordt, niets van zyne vrye warmte ontneemt;
heet, wanneer aan een mensch nog meer warmte gegeven wordt; koud, eindelyk,
als het hem van zyne vrye warmte berooft. Wy zien dus, dat de graad der warmte
zeer betrekkelyk is: wat voor den eenen heet is, kan voor een anderen koud zyn.
Zo is by schyn-bevrozenen het ys- of sneeuwbad in den beginne nog zeer warm.
Men moet hier op de
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gevoeligheid des voorwerps zien: zo haast hetzelve voor het voorhoofd zweet, is
het een teken, dat het voor hem te heet is.
(*)
De warme baden worden nu by de meeste Ziekten aangeprezen. MARKARD heeft
van eene groote menigte warme baden nooit verzwakking gezien; in tegendeel zyn
veelen daardoor versterkt. In het Hospitaal te Weenen, heb ik, onder mynen
waardiger Leeraar, P. FRANK, niet zelden, met groot voordeel, de warme baden, in
zogenoemde Rot- en Zenuwkoortzen, zien aanwenden. De Zieken bevonden zig
daarop veel vrolyker, en verlangden, met groote begeerte, weder naar dezelve. Ook
(†)
verzekert BRANDIS , dat, wanneer by Zieken, aan Zinkingkoortzen laboreerende,
de versterkende en exciteerende geneeswyze, in haaren geheelen omvang, zonder
nut, was gebruikt, hy dezelve door warme baden heeft genezen. Voornaamelyk
worden de warme baden aangeweezen, wanneer de zwakte in de oppervlakte des
ligchaams heerscht; want dewyl het bad daarop het sterkste werkt, zo moet hetzelve
hier door het best versterkt worden. Om dezelfde reden komt het ook te pas, wanneer
een Typhus met pyn in de leden, of in het lyf, vergezeld gaat. Daarentegen wordt
het bad nadeelig bevonden, wanneer de Zieke sterk daarop zweet, omdat hy door
deeze ontlasting meer verzwakt wordt, dan hem het bad heeft kunnen versterken.
Uit alle deeze daadzaaken kan men met recht besluiten, dat de warme baden de
levens-functien versterken, en dat dienvolgens de koude baden dezelve verzwakken.
(‡)
Dit schynt HIPPOCRATES reeds geweten te hebben, doordien hy zegt : ‘dat het koude
bad convulsie, regt-styvigheid (tetanus), enz. veroorzaakt; dat het schadelyk voor
de Zenuwen, Herzenen en Ruggenmerg, daarentegen warmte voordeelig is.’

(*)
(†)
(‡)

Ueber die natur und gebrauch der Bäder.
Journal der Erfindungen theorien, u.s.w.
HIPP. Aphorism. Sect. V. Aphor. XVII, XVIII.
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Eenige byzonderheden wegens de zeebeeren.
(Ontleend uit Mr. TOOKE's View of the Russian Empire, during the Reign of CATHARINE
the Second, and to the Close of the present Century.)
‘De Heer TOOKE, van wien wy deeze Byzonderheden, de Zeebeeren betreffende,
overneemen, schryft zelf ten dien opzigte, dat ze zo vreemd en zeldzaam zyn, dat
men de opgave voor een verdichtzel zou houden, ware dezelve niet bekragtigd en
voor egt erkend door een schrander en geleerd Waarneemer. Wy geeven dezelve,
gelyk wy ze aantroffen.’
By de Zeebeeren is de genegenheid der Moeder tot de Jongen verbaazend groot,
en zy poogen, tot wedervergelding, haar te vervrolyken, door veelerlei aartige spelen.
Wanneer men deeze spelen ziet, schynt het als of zy zich in het worstelen oefenen;
de een zoekt den ander te doen vallen; indien de Vader grommend daar by komt,
scheidt hy de worstelaars, vat den overwinnaar aan, en poogt dien ten gronde te
werpen; hoe meerder wederstands de laatste biedt, hoe meer hy de liefde der Ouden
schynt te verdienen, aan welken, anderzins, hunne traage of vreesagtige kinderen
weinig vreugde schynen te schenken.
Schoon de Veelwyvery by de Zeebeeren plaats, en zommigen een vyftigtal Wyfjes
hebben, past elk egter, met eene verregaande jalousy, op zyne afkomst, en betoont
zich zeer woedende, indien 'er een vreemdeling al te naby komt. Zelfs dan, wanneer
zy, by grooten getale, op den oever liggen, zyn zy altoos, Familiewyze, in hoopen
verdeeld; ook zwemmen zy in dier voege in den Oceaan.
De oude Zeebeeren, die niet langer Wyfjes hebben, leeven eenzaam, en zyn de
grimmigste van allen: dikwyls brengen zy eene geheele maand aan strand slaapende
door, zonder eenig voedzel te nuttigen; maar wanneer eenig mensch of beest hun
genaakt, vallen zy 'er met de grootste woede op aan.
Zomtyds voeren de Zeebeeren onderling bloedige oorlo-
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gen; de oorzaak der vyandschap is doorgaans de twist over de Wyfjes, of het
elkander betwisten van eene goede legplaats. In gevalle 'er één tegen twee vegt,
komen andere de zwakste party te hulpe; geduurende het gevegt steeken de
zwemmende toekykers de koppen boven de golven uit, en zien den stryd, voor
eenigen tyd, met bedaardheid aan, tot zo lange zy eene reden meenen te vinden
om zich in den stryd te mengen. Het gebeurt zomwylen, dat deeze strydende legers
van Zeebeeren een plek gronds van twee of drie Wersten op 't strand beslaan; de
lugt weergalmt als dan van hun schriklyk getier en brullen. Niet zeldzaam gebeurt
het, dat de strydende Partyen een wapenstilstand van een uur maaken, om,
geduurende dien tyd, de kragten te herzamelen. Zo lang deeze wapenstilstand
duurt, liggen zy vreedzaam, zonder eenig gevaar, by elkander. Vervolgens staan
de beide Partyen schielyk op, en hervatten het gevegt met verdubbelde woede. Dit
gaat zo verre, en loopt tot die hoogte, dat zy elkander in zee vervolgen; wanneer
de overwinnende Party de overwonnene na den oever sleept, en zo langen tyd byt
en mishandelt, dat hy verzwakt en kwynend nederlegt, en voorts afgemaakt wordt
door de klaauwen en snavels der rondsom zwervende Roofvogelen.
Het gezag, waar mede de Mannetjes de Wyfjes en het Kroost regeeren, wordt
menigmaal, op eene zeer dwinglandsche wyze, betoond. Wanneer de Wyfjes, door
de Jaagers aangevallen, de Jongen verlaaten, en uit vreeze de vlugt neemen, zo
dat de Jongen den Jaageren in handen vallen, staaken de Mannetjes terstond het
vervolgen van den gemeenen vyand, en vallen op het Wyfje aan, om 't zelve, als 't
ware, rekenschap af te vorderen wegens het geen van de verlaatene Jongen
geworden is. Zy vatten de Wyfjes met hunne tanden, en smyten ze met geweld
tegen de rotzen: de Wyfjes, door deeze behandeling geteisterd, werpen zich neder,
en kruipen voor de voeten van haaren dwingeland, doen allerlei liefkoozingen, ja
men wil dat zy een vloed van traanen storten. Terwyl het Mannetje voortvaart met
de strafoefening, gaat hy grommende heen en weder, de oogen rollen hem in den
kop, even als by de Landbeeren, wanneer dezelve toornig zyn; doch de woede
bedaard zynde, vangt ook het Mannetje aan met den dood of het gemis der Jongen
te beweenen.
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Slekkenvoeding in het canton van Appenzell.
(Ontleend uit de Schilderung der Gebirgsvölker der Schweitz, door JOHN GOTTFRIED
EBEL, M.D.)
‘Onder de Voedzels, waar van zommigen op het hooren van den naam walgen, en
die van anderen voor eene Lekkerny gehouden worden, mag men, met regt, de
Slekken tellen. In ons Mengelwerk voor den Jaare 1797, bl. 327, deelden wy
deswegen onzen Leezeren eene en andere byzonderheid mede. Wy vermeldden
van een Slekken-soep, in Spanje voor eene Lekkerny gehouden; van een
Slekkenfokkery, door een Spanjaard in Engeland, by Banstead in Surry, aangelegd:
wy willen hun niet onthouden, 't geen de Heer EBEL schryft, dat ook in Zwitzerland
hieromtrent plaats heeft. Hy vermeldt ons:’
(*)
Onder de veelvuldige wyzen van vlytbetoon in Innerooden , mag men het
Slekkenvoeden tellen. In de kleine Tuingronden, langs de Rivier Sitter, wordt in den
Zomertyd zulk een aantal Slekken gehouden en gevoed, dat men het knauwen op
den afstand van eenige schreden kan hooren. Men zamelt jonge Slekken op in de
omliggende streeken, en brengt ze zamen in de gemelde Tuinen, wier eigenaar
dezelve aldaar voedt, tot dat zy, by het naderen van den Wintertyd, zichzelven
opsluiten. - By het voedzel, 't welk zy aldaar op den grond aantreffen, en die de
Kerssenboom, in elken tuin geplant, hun verschaft, wordt die voorraad vermeerderd
met salade en koolbladen, en die van andere planten, waar door deeze Dieren
schielyk en verbaazend vet worden. - Eenigen tyd vóór de Vasten, pakken de
Eigenaars de geslootene Slekken in Vaten, en brengen ze te koop na de Kloosters
in Zwaben, Beyeren en Oostenryk, zelfs tot in Weenen toe, waar men ze als
Lekkernyen opkoopt. Door dien Slekkenhandel hebben zommigen, naar hun doen,
vry veel gelds gewonnen.

(*)

Het Canton Appenzell is verdeeld in Innerooden, of het binnenste gedeelte, en Ausserooden,
't welk de Landen begrypt, aan de grenzen gelegen.
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Leevensberigt van Anthony-Ashley Cooper, derde Graaf van
Shaftesbury.
(Uit het Engelsch.)

Aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
‘Wanneer ik verre genoeg in de Engelsche taal gevorderd was, om meer dan een
Nieuwsblad, of iets van dergelyken aart, te leezen, schafte ik my de Characteristics
des Graaven van SHAFTESBURY aan, en vond in het herhaald gebruik maaken van
dit Werk, zo vol verscheidenheids, een zonderling genoegen. 's Mans vrye denkwyze
en schryftrant was my vooraf van elders bekend. Veel bezwaars, daar tegen
ingebragt, had ik geleezen; en kan ik niet ontkennen, dat men eenige welgepaste
aanmerkingen op dezelve, in vroegeren en laateren tyde, gemaakt heeft. Dan deeze
Schryver trof ook zyne Voorstanders aan. - Het I Deel 2 Stuk van de Kerklyke
Geschiedenisse der achttiende Eeuwe, van den Hoogleeraar YPEY, in handen
krygende, was ik zeer nieuwsgierig, wat hy van deezen my voorlang bekenden
Schryver zou zeggen, dien ik gerangschikt vond onder de Grove Deisten, bl. 253-263,
en als zodanig in 't breede ontleed. My viel in, dat EPIPHANIUS, over de Ketters in de
vroegste Eeuwen des Christendoms schryvende, beschuldigd, en misschien met
veel regts beschuldigd wordt van overdreevenheid, om derzelver beeldtenissen in
den haatlyksten dag te zetten; zou dit, dagt my, ook niet wel het geval omtrent den
Graaf van SHAFTESBURY, in 't opgemelde Werk, kunnen weezen? - Ik besloot tot
eene herleezing van de Characteristics, met oogmerk om de daar uit aangetoogene
plaatzen na te gaan, en te bezien, of 'er al dat haatlyke, verkeerde, en den Christlyken
Godsdienst vyandige, in lag opgeslooten. Welhaast ondervond ik het moeilyke
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en omslagtige dier Beoordeeling, en staakte dien verdrietigen arbeid.
Dan onlangs een der beste Engelsche Maandwerken in handen krygende, vond
ik daar in een Leevensberigt deezes Mans, gevolgd van eene Beoordeeling zyner
Schriften: in beide deeze straalde, myns agtens, eene onpartydigheid in de opgave
van 't een en ander door; in beide deeze trof ik zo veel onderrigtends aan, dat ik my
niet kon wederhouden dezelve te vertaalen. Uw Mengelwerk, Medeburgers! dagt
my eene geschikte plaats, om het mynen Landgenooten te bieden. - Ten dien einde
zend ik UL. thans het Leevensberigt diens Graaven, met oogmerk, om, indien het
zo veel goedkeurings by UL. moge aantreffen, dat het geplaatst worde, ook het
(*)
andere te zenden. Ik blyf, enz. .
ANTHONY-ASHLEY COOPER, wien men onder de Geleerden en Wysgeeren geene
plaats kan weigeren, werd den zestienden van Sprokkelmaand des Jaars 1670, te
Exeterhouse, in Londen, gebooren. Dit was ten dien tyde het Stadsverblyf zyns
Grootvaders, den eersten Graaf van SHAFTESBURY, een Staatsman van groote
uitsteekenheid, maar van een zeer betwist Character. Zyn Vader was
ANTHONY-ASHLEY COOPER, naderhand tweede Graaf van SHAFTESBURY; tot Moeder
had hy Lady DOROTHY MANNERS, Dogter van JOHN, Graaf van Rutland.
Ten aanziene van zynen Vader is 'er zulk een diep stilzwygen in de
Geschiedenissen van dien tyd, en de Gedenkschriften der Familie, dat men daar
uit hoogwaarschynlyk moge opmaaken, dat hy een Man van een zeer weinig
beduidend Character geweest hebbe, of ten minsten geheel niet uitstak door
zielsvermogens. DRYDEN spreekt van hem met de diepste veragting, in zyn Absalom
en Achitophel, als een ongevederd tweevoetig ding, een gedaantlooze klomp, gelyk
Anarchy. Indien deeze taal betrekking heeft tot 's Mans uitwendige gedaante, is
dezelve geheel onregtmaatig; want,

(*)

Wy zien het verder beloofde van deezen onzen Begunstiger te gemoete.
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blykens de van hem overgebleevene schilderyen, is 's Mans gedaante eer schoon
dan leelyk geweest. Men heeft gesteld, dat zyn leevenseinde verhaast wierd, door
zyne begeerte, om een uitwas, 't welk zyn gelaat misvormde, te doen wegneemen.
Eene verkeerde toediening van geneesmiddelen bragt ongesteldheden voort, die
hem verzwakten, en welhaast het leeven deeden eindigen.
De derde Graaf van SHAFTESBURY was bestemd om in de wereld een geheel
andere figuur te maaken. Onmiddelyk naa zyne ter wereldkomste, vatte zyn
Grootvader eene zo groote genegenheid voor dit Kind op, dat hy de zorg zyner
opvoedinge op zich nam. Bewust van de groote voordeelen, welke ontstaan uit een
schat van letterkunde, oordeelde hy geen tyd te moeten verzuimen, om zynen
Kleinzoon vroegtydig daar in op te kweeken. Om deezen zo spoedig mogelyk de
letterbaane te doen intreeden, verkoos hy eene leerwyze, geschikt om hem, als 't
ware ongevoelig, met de oude Taalen bekend te maaken, door iemand by hem te
plaatzen, zo bedreeven in het Grieksch en Latyn, dat hy deeze beide taalen met
gemak en vloeiend sprak. Deez persoon was eene Vrouwe, Mejuffrouw BIRCH,
Dogter van een Schoolmeester in Oxfordshire of Berkshire: en eene Vrouw, die
deeze zeldzaame taak op zich nam en volvoerde, verdient met lof vermeld te worden
onder de geleerde Vrouwen van Engeland. Zo groot en gelukkig was de uitslag van
haar onderwys, dat haar Kweekeling, toen by slegts elf jaaren bereikt hadt, Grieksche
en Latynsche Schryvers, met gemak, kon leezen.
Die jaaren bereikt hebbende, zondt zyn Grootvader hem na eene byzondere
School, waar hy bleef tot diens dood. In 't einde van den volgenden Zomer, 1683,
werd hy door zyn Vader geschikt na de School te Winchester, toen onder de
bezorging van Dr. HARRIS. Hier werd onze jonge Edelman met vry veel
onverschilligheids behandeld, behalven door zynen Leermeester, en stond
veelmaalen ten doel van hoon en smaad, uit hoofde van zynen Grootvader, wiens
naagedagtenis zeer gehaat was by de yveraaren voor volstrekt gezag.
De onaangenaamheden, ASHLEY te Winchester aangedaan, bewoogen zynen
Vader om hem van die School te neemen, en zyns Zoons begeerte, om eene buiten-
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landsche reis te doen, in te willigen. In gevolge hier van ving hy zyne Reis in den
Jaare 1685 aan, onder het opzigt van Mr. DANIEL DENOUNE, een Schotsch Edelman
van groot verstand en braafheid, en in alle opzigten geschikt tot een toevoorzienden
Gids. De Leevensbeschryvers van deezen derden Graaf van SHAFTESBURY hebben
hem veelal doen voorkomen als voornaamlyk opgevoed door Mr. LOCKE. 'Er valt
niet aan te twyfelen, of deeze groote Wysgeer stelde veel belangs in het opkweeken
van den Kleinzoon zyns zeer hartlyken Boezemvriends, en het is
hoogstwaarschynlyk, dat diens gevoelen ingenomen en gevolgd wierd, ten opzigte
van de Opvoeding deezes jongen Edelmans. Maar dat de Heer LOCKE immer
rechtstreeks deel genomen hebbe in diens onderwys of opzigt, is een gevoelen,
zonder genoegzaamen grond aangenomen.
Naa een driejaarig verblyf buiten 's Lands, keerde Lord ASHLEY, in den Jaare 1689,
weder in Engeland; hem werd, van wegen eenige plaatzen, waar in zyne Familie
goederen hadt, eene plaats in het Parlement opgedraagen. 'Er waren nogthans
verscheide redenen, die hem bewoogen, deeze aanbieding, op dien tyd, niet aan
te neemen, en het geen hem meer dan iets anders bewoog om dit af te slaan, was
's Mans genomen besluit, om zich geheel en al op de Letteren toe te leggen, en
den voorraad zyner kundigheden, ten aanziene van de belangrykste onderwerpen,
uit te breiden. In deeze oogmerken slaagde hy by uitstek gelukkig, en lag den
grondslag om een Geleerde te worden, naar een uitgestrekt en teffens vry plan.
Bykans vyf jaaren lang zich met allen yver op de Letteren en Weetenschappen
toegelegd hebbende, werd hy, naa den dood van Sir JOHN TRENCHARD, voor Poole,
in Dorsetshire, tot Parlementslid gekoozen. Niet lang hadt hy in het Parlement zitting
gehad, of hem werd eene gelegenheid gebooren, om dien geest van Vryheidsmin,
welke hem tot het einde zyns leevens bybleef, en die zyn gedrag eenpaarig, by alle
gelegenheden, regelde, aan den dag te leggen. De gebeurtenis, welke wy op 't oog
hebben, viel voor ter gelegenheid van het inleeveren van een Bill, om de
Regtspleegingen te regelen in gevallen van Hoog Verraad. Een gedeelte van die
Bill in 't byzonder, 't welk een Raadsman toestaat aan den Gevangenen, werd door
de mees-
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te Vrienden der Vryheid aangezien als eene zaak van het uiterste aanbelang. Te
deezer oorzaake hadt Lord ASHLEY een Vertoog, ter beweeringe daar van, opgesteld,
't geen zy, aan wien hy het liet zien, zeer gepast te deezer gelegenheid keurden.
Maar, toen zyne Lordschap opstondt, om in het Huis der Gemeente het woord te
voeren, werd hy met zulk eenen schroom bevangen, door de menigte der
Toehoorderen, dat zyn geheugen faalde, en hy met geene mogelykheid, 't geen hy
ten oogmerke hadt voor te draagen, kon uitbrengen. Het Huis der Gemeente, hem
eenigen tyd gegund hebbende om zich te herstellen, begeerde volernstig dat hy
zou voortvaaren, 't geen hy deedt in de volgende bewoordingen: ‘Indien Ik, myn
Heer! (zich tot den Woordvoerder wendende,) die alleen opgestaan ben om myn
gevoelen te zeggen over de Bill, thans het voorwerp onzer beraadslaagingen,
zodanig ontsteld ben, dat ik my buiten staat bevinde om iets te zeggen van 't geen
ik voorhad mede te deelen - hoe moet dan de gesteldheid weezen van een Man,
die, zonder eenigen bystand, pleit voor zyn Leeven, onder de schrikbaarende
omstandigheid van hetzelve te zullen moeten derven!’ - Deeze vaardige wending
behaagde het Huis der Gemeente by uitstek, en men gelooft dat dezelve meer
uitwerkings baarde, dan een der overige bewyzen, ten voordeele daar van
aangevoerd.
Geduurende het overige van deeze Zitting des Parlements volhardde Lord ASHLEY
in dezelfde wyze van gedrag, altoos volyverig deel neemende in elke voordragt,
strekkende tot het verzekeren der Vryheid; en, schoon zodanige voordragten dikwyls
kwamen van lieden, met welken hy geen Staatkundige verbintenis hadt, en die
behoorden tot eene Party van eene andere benaaming, oordeelde hy het nogthans
zyn pligt, dezelve by te vallen en te ondersteunen, als hy begreep, dat de gedaane
voorstellen ten dienste des Ryks konden strekken. Zeer was het te bejammeren,
dat een Man, vervuld met deeze beginzelen en van die bekwaamheden, door de
zwakheid zyner gesteltenisse, niet in staat was om de bezigheden van het Huis der
Gemeente geregeld by te woonen. Deeze hadden zulk eene uitwerking op zyne
gezondheid, in weinig jaaren,
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dat zyn zwak gestel hem noodzaakte, naa de ontbinding des Parlements, in 1698,
hetzelve niet meer by te woonen.
Lord ASHLEY, nu in vryheid zynde om eene leevenswyze, meer met zyne
geneigdheid strookende, aan te vangen, toog rechtstreeks na Holland, waar hy zyn
tyd sleet in de verkeering met BAYLE, LE CLERC, en veele andere schrandere en
geleerde Mannen daar te Lande. Het vermaak en de leering, voortspruitende uit de
verkeering met deeze Geleerden, was voor zyne Lordschap zo groot, dat hy 'er
meer dan twaalf maanden bleef. Beslooten hebbende om niet gestoord te worden
in 't geen een zyner voornaamste bedoelingen was zyner reize na Holland, het
voortzetten zyner Letteroefeningen, hieldt hy zyn naam en tytel verborgen,
voorgeevende een Student in de Medicynen te weezen. Het was alleen onder dit
Character, dat hy eene gemeenzaame verkeering hieldt met BAYLE. Dan, kort vóór
zyn vertrek na Engeland by BAYLE bekend willende worden onder zyn eigen naam,
beschikte hy, dat de Heer BAYLE by een Vriend ten middagmaal zou genoodigd
worden om Lord ASHLEY te ontmoeten. Dien eigen morgen de Heer BAYLE toevallig
by zyne Lordschap zynde, en door hem gedrongen om te blyven, antwoordde hy,
dit in geenen deele te kunnen doen, dewyl hy een afspraak hadt om Lord ASHLEY
te ontmoeten, en stipt moest weezen in het houden van zyn woord. Het onderhoud
aan tafel veroorzaakte, by de ontdekking, gelyk men ligt kan denken, niet weinig
vermaaks; en die ontdekking bragt het haare toe, om den vriendschapsband, alreede
gelegd, te versterken en naauwer vast te haalen; en bleef die vriendschap, door
eene bestendige briefwisseling onderhouden, duuren tot BAYLE's dood.
Staande deezen tyd, was 'er te Londen eene zeer onvolkomene uitgave geschied
van Lord ASHLEY's Inquiry concerning Virtue. Het was steelswyze ontleend uit een
ruwe schets, door hem ontworpen, toen hy even twintig jaaren bereikt hadt. Zyne
Lordschap, daar over geheel te onvrede, kogt den geheelen druk op, eer 'er veele
van verkogt waren, en zette zich om dit Onderzoek wegens de Deugd te voltooijen,
gelyk het naderhand verscheen in het tweede Deel van zyne Cha-
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racteristics. De persoon, die hem deezen onvoeglyken trek gespeeld hadt, werd
schielyk ontdekt Mr. JOHN TOLAND te zyn, die, door dit bedryf, met ondankbaarheid
eenen zeer edelmoedigen weldoener slegt beloonde.
Korten tyd naa Lord AHSLEY's wederkomst in Engeland, werd hy, door het overlyden
zyns Vaders, Graaf van SHAFTESBURY. Naardemaal hy de voorzigtigheid hadt van
het oog op zyne eigene zaaken te houden, vondt hy zich met zulk eene menigte
van bezigheden overkropt, by het aanvaarden der op hem verstorvene goederen,
dat hy belet wierd in het Huis der Lords te verschynen, geduurende de eerste Zitting
naa dat hy tot de Graaflyke waardigheid was opgeklommen. - Ook verscheen hy
niet in dat Huis by de tweede Zitting, tot dat zyn Vriend Lord SOMMERS hem door
een Boode deedt weeten, dat zyne tegenwoordigheid noodig was, uit hoofde van
het Verdeelings-Verdrag, ten dien dage by het Parlement in overweeging. Dit was
in Sprokkelmaand des Jaars 1700. De Graaf van SHAFTESBURY vertrok onmiddelyk
na Londen; en schoon Lord SOMMER's Brief hem gebragt werd op een tyd, dat hy
zich boven Bridgewater, in Somersetshire, bevondt, en zyne lichaamsgesteltenisse
hem niet toeliet eene buitengewoone vermoeie is uit te staan, reisde hy met zulk
een spoed, dat hy den volgenden dag zich in het Huis der Lords bevondt; dus een
blyk van spoed opleverende, welk in die dagen zeldzaamer was, en bezwaarlyker
te verrigten, dan tegenwoordig. - Geduurende het overige van die Zitting volvoerde
hy zyne Parlements-verrigtingen zo veel zyn zwakke staat van gezondheid gehengde,
zich een ernstig voorstander betoonende der maatregelen van Koning WILLIAM, toen
bezig met het vormen van het groot Verbond. Niets kon, volgens het oordeel van
SHAFTESBURY, die onderneeming meer begunstigen, dan de keuze van een goed
Parlement. Hy stelde, derhalven, alle zyne kragten te werk, om dit oogmerk te
volvoeren; en zodanig was de uitslag, by de verkiezing van een nieuw Huis der
Gemeente, (daar de Partyen op dien tyd genoegzaam gelyk stonden) dat de Koning
hem betuigde, dat hy de schaal hadt doen overslaan. Zo hoog was het denkbeeld,
't welk de Koning zich vormde van 's Graaven bekwaamheden en character, dat
hem de aanbieding gedaan werd om den

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

348
post van Secretaris van Staat te bekleeden. Dit, egter, was eene aanbieding, welke
zyn afneemende staat van gezondheid hem niet toeliet te aanvaarden. Maar, schoon
hy zich buiten staat bevondt om die loopbaane van Staatsbezigheden in te treeden,
vondt hy zich in staat om zyne Majesteit met zynen raad te dienen, die hem dikwyls
over zaaken van het hoogste aanbelang raadpleegde. Ja, men heeft vernomen, dat
hy een groot aandeel hadt in het opstellen der laatste aanspraak van Koning WILLIAM,
overgeleeverd op den 31 van Wintermaand des Jaars 1701.
By de komst van Koninginne ANNA op den Throon, keerde Lord SHAFTESBURY tot
zyne afgezonderde leevenswyze weder; diens raad werd, ten opzigte van
Staatszaaken, niet langer ingenomen. Ten zelfden tyde werd hy ontzet van het
Vice-Admiraalschap des Lands van Dorset, welk geduurende drie opeenvolgende
geslachten in zyne Familie geweest was. Deeze ontzetting, schoon eene zaak van
weinig beduidenis, was de éénige, welke hem kon worden aangedaan; zynde dit
het alleen, wat hy immer van de Kroon gehad hadt.
Met den aanvang des Jaars 1703 deedt de Graaf eene tweede reize na Holland,
waar hy tot omtrent het einde des volgenden jaars bleef. Niet lang daar naa
veroorzaakten de Fransche Propheeten eene groote beweeging onder het volk,
door hunne geestdryvende buitenspoorigheden; en zommigen waren van oordeel,
dat men, om dien tuimelgeest te onder te brengen, de toevlugt tot maatregelen van
gestrengheid moest neemen. Dit gaf gelegenheid tot 's Graaven schryven van diens
Letter concerning Enthusiasm. Deezen Brief over de Geestdryvery zondt hy aan
Lord SOMMERS, toen ten tyde Voorzitter in den Raad. Dezelve werd, naa goedkeuring
van dien Edelman en andere Heeren, in den Jaare 1708 uitgegeeven, schoon zonder
des Schryvers naam, of den naam van den Persoon, aan welken dezelve was
ingerigt. - 's Graaven Moralist, a Philosophical Rhapsody, being a recital of certain
Conversations, on natural and moral Subjects. - De Zedeleeraar, een Wysgeerig
Mengelmoes, of een verhaal van zekere Gesprekken over Natuurkundige en
Zedelyke Onderwerpen, verscheen in Louwmaand des Jaars 1709, en in Bloeimaand
daar op volgende zyn Sensus Communis, an
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Essay, upon the Freedom of Wit and Humour, in a Letter to a Friend. - De Algemeene
Gewaarwording, eene Proeve over de Vryheid van Vernuft en Geestigheid, in eenen
Brieve aan een Vriend. Drie Werkjes, te Londen gedrukt.
Ten gemelden jaare tradt hy in 't Huwelyk met Mejuffrouwe JANE EWER, jongste
Dogter van THOMAS EWER, Esq. van Lee in Hertfordshire. By deeze Vrouwe, die
hem in Bloedverwantschap bestondt, hadt hy een Zoon, de geweezen Graaf van
SHAFTESBURY. Het is zeker, dat deeze Miss EWER het eerste voorwerp niet was van
zyne genegenheid, en dat hy niet dagt om eenen Huwelyksvoorslag by haar te doen,
voor dat hy in zynen toeleg op eene andere Lady, van grooter middelen en
aanzienlyker afkomst, niet geslaagd was. In het aangaan van dit Huwelyk schynt
hy voornaamlyk op het aanraaden zyner Vrienden afgegaan te weezen: zeker tradt
hy in die Egtverbintenisse niet met zeer hoogvliegende denkbeelden van liefde en
geluk.
's Graaven Soliloquy, or Advice to an Author. Alleenspraak, of Raad aan een
Auteur, verscheen met den Jaare 1710 in 't licht. Terwyl hy zich deezerwyze onledig
hieldt met Letterkundige opstellen te vervaardigen, nam zyne gezondheid dermaate
en zo schielyk af, dat hem geraaden werd een hulpmiddel in eene zagter lugtstreeke
te zoeken. Daar toe een besluit genomen hebbende, nam hy, by brieven, afscheid
van verscheide zyner kennissen: onder deezen was ROBERT HARTLEY, Graaf van
Oxford, onlangs tot die waardigheid verheeven. Hy vertrok in Hooimaand des Jaars
1711 na Napels, en den weg over Frankryk neemende, was hy genoodzaakt door.
het Leger des Hertogs van BERWICK heen te trekken, toen aan de grenzen van
Piedmont liggende. Hier werd hy op het allervriendlykst onthaald door dien Generaal,
en kreeg hy allen bystand om veilig op het grondgebied des Hertogs van Savoyen
te komen.
SHAFTESBURY's reis na Italie was van geen vrugt tot herstel van zyne gezondheid;
want naa omtrent anderhalf jaar te Napels zich onthouden te hebben, zag hy het
einde zyner dagen, op den vierden van Sprokkelmaand, O.S. 1712, in het
twee-en-veertigste jaar zyns ouderdoms.
De eenige Schriften, welke hy voltooide, naa dat hy
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in die Stad kwam, waren The Judgement of Hercules, Het Oordeel van Hercules,
en The Letter concerning Design, Een Brief over de Tekenkunst. Deeze
laatstgemelde werd gevoegd in de Uitgave van de Characteristics van den Jaare
1732. In het Jaar 1711 kwam de Uitgave van de Characteristics, in de orde als wy
dezelve thans hebben, aan den dag. Dan deeze Uitgave niet geheel aan zyne
Lordschap voldoende, besteedde hy het laatste gedeelte zyns leevens om van zyne
Schriften eene fraaijere Uitgave te bezorgen. Met deeze werd de wereld kort naa
's Schryvers dood, in den Jaare 1713, begiftigd. De verscheidene Prentverbeeldingen,
eerst in die Deeltjes verspreid, waren allen door hem uitgevonden, en getekend
onder zyn opzigt: ten dien einde gaf hy zich de moeite om eenige zeer naauwkeurige
voorschriften op te geeven; van deeze wordt het Handschrift tot heden in de Familie
bewaard. Ten einde 'er geene drukfeilen in het Werk mogten weezen, nam de Graaf
zelve de moeite van de Proeven na te zien. In de drie Deelen onder den Tytel
Characteristics of Men, Manners, Opinions and Times - Charactertrekken van
Menschen, Zeden, Begrippen en Tyden - begreep hy het geheel van zyne Werken,
welke hy der wereld onder het oog wilde brengen.
Niet lang vóór zynen dood hadt hy een plan gevormd om eene Verhandeling te
schryven over de Schilder-, Beeldhouw- en andere beeldende Kunsten. Dit zou,
indien hy hadt mogen blyven leeven om het te voltooijen, een aangenaam en nuttig
Werk hebben opgeleeverd, naardemaal hy een kieschen smaak bezat, ten aanziene
van onderwerpen van deezen aart: dan zyn vroegtydige dood belette hem, ten dien
opzigte, eenige vorderingen van aanbelang te maaken.
Met den Jaare 1716 zagen te Londen het licht, Several Letters, written by a noble
Lord to a young Men at the University. - Verscheide Brieven, geschreeven door een
Edelen Lord aan een jong Heer op de Universiteit. Vyf jaaren laater, in 1721, zag
men eene andere Verzameling van denzelfden aart, getyteld: Letters from the right
hon. the Earl of SHAFTESBURY, to ROBERT MOLESWORTH, Esq. now Lord Viscount of
that name; with two Letters written by the late Sir JOHN CROPLEY, to which is prefixed
a larger Introduction by the Editor. - Brieven van den Graaf van SHAFTESBURY, aan
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Esq. nu Markgraaf van dien naam; benevens twee Brieven
van wylen Sir JOHN CROPLEY, voor welke een breeder Inleiding gevoegd is door den
Uitgeever. Deeze Uitgeever was Mr. TOLAND, die, in het tegenwoordige, zo wel als
in het voorige geval, zich eene vryheid aanmaatigde, der Familie niet zeer
aangenaam. Naar derzelver oordeel, waren die Brieven, als meest van eenen
bepaalden toeleg en aan iemand byzonder gerigt, niet geschikt ter openbaare
uitgave. Doch, wat daar van ook zyn moge, zy zetten 's Graaven braafheid in een
allerbevalligst licht. Wat Mr. TOLAND's Inleiding betreft, dezelve is op gissingen
gebouwd, en veele daar in voorkomende zaaken zyn volstrekt valsch.
De Graaf van SHAFTESBURY hadt hoogagting voor de Werken der beste Engelsche
Godgeleerden. Een aanmerkelyk voorbeeld heeft hy daar van gegeeven, met een
Voorreden te schryven voor Dr. WICHCOT's Sermons, in den Jaare 1698. Afschriften
van deeze Leerredenen waren onder het uitspreeken gemaakt, en de Graaf hadt
'er een zo hoog gevoelen van, dat hy ze niet alleen met gezegde Voorreden ter
wereld in deedt treeden, maar ze liet drukken onder zyn byzonder opzigt. In zyne
Brieven aan een jong Heer op de Universiteit, spreekt hy van Bisschop BURNET, en
Dr. HOADLEY, met veel goedkeurings, en hy heeft regt laaten wedervaaren aan de
verdiensten van TILLOTSON, BARROW, CHILLINGWORTH en HAMMOND, als de
voornaamste pylaaren der Kerke, om dezelve tegen Geestdryvery te onderstutten.
Maar welk eene hoogagting zyne Lordschap ook mogt koesteren ten opzigte van
eenige onzer Godgeleerden, het waren de Schriften der Oudheid, die 's Mans
bewondering meest trokken. Zy maakten het hoofdvoorwerp uit van zyne
Letteroefeningen; uit dezelve ontleende hy zyn stelzel van Wysbegeerte, die men
Burgerlyk, Maatschaplyk en Theistisch mogt heeten. Zyne meestgeliefde Boeken
waren de Zedelyke Werken van XENOPHON, HORATIUS, EPICTETUS en MARCUS
ANTONINUS. Deeze Schryvers voerde hy altoos op zyne Reizen met zich, en zy zyn
nog in zyne nagelaatene Boekery voorhanden, doorgaande met kanttekeningen,
overwyzingen en verklaaringen, eigenhandig geschreeven. Men mag by deeze
Boekenlyst ongetwyfeld PLATO voeROBERT MOLESWORTH,
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gen, een Schryver door den Graaf van SHAFTESBURY niet alleen naarstig geleezen,
maar hoogst bewonderd en yverig nagestreefd. - Van SIMPLICIUS sprak hy, blykens
zyn Brief aan een Student, met veel goedkeurings. - In het Supplement tot de
Biographia Brittannica wordt LUCIANUS vermeld als een der oude Schryveren, waar
mede zyne Lordschap hoog liep. Dan dit is zeker een misslag; want het blykt, in
tegendeel, dat hy een byzonderen afkeer van dien Schryver hadt.
Betreffende zyns Lordschaps Broeder MAURICE ASHLEY COOPER mogen wy
aanmerken dat hy de Vertaaler was van XENOPHON's Cyropoedia. Van deeze
Overzetting getuigt wylen Mr. JAMES HARRIS: ‘dezelve is gemaakt met al de zuiverheid
en eenvoudigheid van het oorspronglyke; de Overzetter heeft 'er eene recht
wysgeerige Opdragt voor gevoegd aan myne Moeder, eene zyner Zusters. Ik agt
het eene eer, deezen Schryver myn Oom te mogen noemen; niet zo zeer van wegen
diens Rang, maar veeleer om zyne Geleerdheid en onbesmette deugd;
hoedanigheden, welke de zugt tot een afgezonderd leeven (waar in hy dagt dat
dezelve best konden worden aangekweekt) hem aanzette om ze veeleer te bedekken
dan 'er mede te voorschyn te treeden.’
Het éénig Kind, door den derden Graaf van SHAFTESBURY nagelaaten, was
ANTHONY-ASHLEY COOPER, de vierde Graaf; een Edelman, ten wiens opzigte men
aangemerkt heeft, dat 'er nimmer iemand leefde van grooter goeddaadigheid,
zedelyke waarde, en waare Godsvrugt: terwyl hy diepgaande hoogagting hadt voor
zyns Vaders Character, en diens Schriften hoog waardeerde, stemde hy met zynen
Vader niet zamen in die gedeelten, waar in hy zich als een Twyfelaar, ten opzigte
van den Christlyken Godsdienst, voordoet.
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Kort verslag van de algemeen heerschende begrippen der Turken,
over de starrekunde, de aardrykskunde, de oude geschiedenis,
en de dichten letterkunde.
(Ontleend uit ETON's Survey of the Turkish Empire.)
Wanneer ik hier spreek van de algemeen heerschende Begrippen des Turkschen
Volks, hebbe men daar door niet alleen te verstaan de heffe des Volks, maar ook
de zodanigen, die voorgeeven Geleerden in hun geslachte te weezen.
Starrekunde. Van den Mufti tot den Boer is het een algemeen aangenomen
gevoelen, dat 'er zeven Hemelen zyn, van welke de Aarde onbeweeglyk hangt aan
een lange keten; dat de Zon een zeer groote Vuurbal is, ten minsten zo groot als
het geheele Ottomannische Ryk, enkel geschikt om licht en warmte te geeven aan
de Aarde; dat de Maanverduisteringen veroorzaakt worden door een grooten Draak,
welke dat Hemellicht dreigt te verslinden; dat de Vaste Starren aan ketenen van
den hoogsten Hemel afhangen. - Deeze ongerymdheden worden voor een goed
deel ondersteund door getuigenissen van den Koran. De Starrekundigen, zo als zy
genaamd worden, hebben allen zeer veel op met de Starrewichelaary. Deeze
Voorzegkunde is by de Turken in een zo hoog aanzien, dat het Hof een bezoldigden
Starrewichelaar heeft, en de meeste Ryksgrooten houden 'er eenen.
Aardrykskunde. Van de betreklyke ligging der Landen tot elkander zyn de Turken,
tot het belachlyke toe, onkundig, en alle hunne verhaalen van vreemde Volken zyn
opgevuld met de bygeloovigste verdichtzelen.
Vóór dat de Russische Vloot in de Middellandsche Zee kwam, wilden de
Staatsdienaars van de Porte niet gelooven, dat het voor eene Russische Vloot
mogelyk was, Constantinopole te naderen, dan door de Zwarte Zee. De Capitein
Pasha, of Groot Admiraal, beweerde, dat die Vloot over Venetie zou kunnen komen.
Uit dit en duizend andere dergelyke, door goede
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getuigenissen bekragtigde, berigten, is hunne onkunde, wegens de ligging der
Landen, openbaar. In 't algemeen gelooven zy, dat Indie een verafgelegen Land is,
waar men Diamanten, fyn Lynwaat en groote Rykdommen vindt; doch dat het Volk
weinig bekend is; dat het meerendeel uit Mohammedaanen bestaat, doch die het
Kalifat van hunnen Sultan niet erkennen. Zy houden het daar voor, dat de Persiaanen
een snood Volk zyn; dat zy alle veranderd zullen worden in Ezels, en dat de Jooden
in de hel op dezelve zullen ryden. Zy stellen vast, dat de Europische Volken alle uit
slegte Ongeloovigen bestaan, bedreeven in de kunst des Oorlogs, die somtyds
gevaarlyk is; doch dat zy alle, met den tyd, zullen overwonnen en aan den Sultan
onderworpen worden; dat men hunne Vrouwen en Kinderen gevanglyk moet
wegvoeren, hun geen woord houden, en dooden, 't welk, indien zy weigeren
Mohammedaanen te worden, een verdienstlyk werk is. - Nogthans loopt 'er onder
hun eene Voorspelling, dat de Zoonen der Yellowness, door welken zy de Russen
verstaan, Constantinopole zullen inneemen: de Russen houden zy voor het magtigst
Volk, en zy staan by hun bekend onder den naam van de Groote Ongeloovigen.
Het denkbeeld, dat Russen de Hoofdstad ten eenigen tyde zullen bemagtigen, is
zeer algemeen; zy weeten zelfs de poort aan te wyzen, door welke die
Overmeesteraars zullen intrekken, naar luid dier oude Voorzegginge. De Grooten
zyn zo verre van die zwak- en bygeloovigheid tegen te gaan, dat zy den Asiatischen
oever aanzien als de veilige wykplaats om de woede dier Ryksvermeesteraaren te
ontwyken. - De Engelschen houden zy voor magtig ter Zee, de Franschen en
Duitschers te Land.
Oude Geschiedenis. De Turken hebben gehoord van eenen ALEXANDER, die de
grootste Monarch en Vermeesteraar was, de beroemdste Held in de geheele wereld.
De Sultans vergelyken zich dikwyls met hem, in hunne Schriften. Sultan MOHAMMED
DE IV noemt zich, in eenen Brieve aan Czaar ALEXIUS MICHAILOVITCH, ‘Heer van 't
Heelal, en gelyk in magt aan ALEXANDER DEN GROOTEN.’ Steeds spreeken zy van
ALEXANDER als een Held, wiens voorbeeld moet gevolgd worden; doch zy weeten
niet, wie hy was. - SALOMO, zeggen zy, was de wysste Man en de grootste
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Tovenaar, die immer bestondt. Palmyra en Balbek beweeren zy dat gebouwd werden
door Geesten, op het bevel van Koning SALOMO.
Dichtkunde en Letterkunde in 't algemeen. By de Turken vindt men weinig Dichters.
Hunne Opstellen zyn meest kleine Gezangen en Balladen; maar in deeze
Dichtwerken, zo wel als in hunne Geschriften in ondicht, verschillen zy hemelsbreed
van de eenvoudigheid der Arabieren, dewyl zy vol zyn van verkeerde begrippen;
de taal is een jammerlyk mengzel van Turksch, Persiaansch en Arabisch. Dit zal
het best in 't oog vallen, als wy veronderstellen, dat, in het volgend voorbeeld, het
Latyn Arabisch, en het Fransch Persiaansch is: dan zou een Turksch Mufti, als het
Nederduitsch zyne Moedertaal was, in deezer voege schryven. - ‘Ik wil niet deplorare
vitam, als veelen, en ii docti saepe fecerunt. Ik beklaag my niet geleefd te hebben,
dewyl ik ainsi vecu, dat ik niet frustra me natum existimem. Ik beweer niet, dat
taedium vitae meer ontstaat uit gebrek aan vastheid in onzen waaren Godsdienst,
dan van atra bilts. Indien een man zich zelven om hals brengt, is hy of insanus en
een heilige Gek, of met een Demon bezeten, of hy is un Athée - een Ongeloovige
of een Frank. Bidt Deum, dat hy u bewaare tegen de zodanigen, die blaazen op
nodos sunum, en in 't oor fluisteren.’
(*)
Taal van een Turkschen Dichter. ‘De oogen van l'abbreuveuse maaken my meer
dronken dan le vin, en ses fleches doordringen la moele des mes os schielyker dan
die van een boog.’ Dit is het eerste couplet van een Zang in zuiver Arabisch, (door
een Arabier opgesteld) 't welk ik in deezer voege geschreeven heb, om te toonen,
hoe een Turk het zelfde denkbeeld ten opzigte van de Taal zou uitdrukken: de
oorspronglyke Turksche stukken zyn vol belachlyke grootspraak.
Men hebbe hier by in aanmerking te neemen, dat weinigen onder hun, die hunne
Geschriften of Gesprekken in deezer voege doorspekken met Arabische en
Persiaansche woorden en spreekwyzen, in deeze taalen zeer bedreeven zyn; maar
zy hebben eenige zeer algemeen in zwang gaande woorden en spreekwyzen
geleerd, en weeten de betekenis, zonder elk woord op zichzelven te verstaan, of
eenig denkbeeld van de Spraakkunst te bezitten.

(*)

Dit wil zeggen: Zy die den Wyn schenkt.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

356

De daadlyke wysgeer.
(Naar het Fransch.)
My eenigen tyd in een der Districten van Frankryk onthoudende, deed ik eene
wandeling in een bosch, niet verre van de plaats myns verblyfs gelegen. Naa in 't
zelve eenen geruimen tyd omgedoold te hebben, verlangde ik op myn ouden weg
weder te keeren; maar, naa verscheide poogingen, ontdekte ik den weg verlooren
te hebben; ik kon dien niet wedervinden: dit bragt my in verlegenheid; ik zag niets
dan boomen, en hoorde niets dan het gezang der vogelen, die, met den vallenden
avond, na de nesten wederkeerden.
De langduurigheid myner wandelinge, gepaard met de onzekerheid waar ik zou
belanden, bragt de grootste vermoeijenis te wege. In 't einde bereikte ik een uitgang
uit het bosch, en ontdekte een Man, twee koeijen voor zich heenen dryvende. Ik
vroeg hem, of ik verre was van het Dorp, waar ik myn intrek genomen had? - ‘Gy
zyt 'er meer dan twee mylen van verwyderd,’ gaf hy ten antwoord, ‘en ik vrees dat
gy 't zelve vóór het donker wordt niet zult bereiken, indien gy den weg derwaards
niet weet.’ - Hier over myne ongerustheid te kennen geevende, vroeg hy my, ‘of ik
het Huis zag, eenzaam staande op den top van eene kleine hoogte? ’ Dit met ja
beantwoord hebbende, voer hy voort: ‘Volg my dan; gy zult 'er een bed en eenige
ververschingen aantreffen.’
Dit aanbod aanvaardende, wandelden wy voort. Ik nam onder het gaan het geheele
voorkomen myns Leidsmans op. Zyne openhartigheid, zyn vaste en gepaste tred,
zyne wyze van uitdrukken, de voegelykheid zyner kleedinge, gaven my alle stoffe
tot verwondering. Niets zag ik aan hem, 't welk den armen Veehoeder aanduidde.
By de huisdeur gekomen, verzogt hy my zyn Vee te mogen bezorgen, en keerde,
dit verrigt hebbende, oogenbliklyk te rug. Een venster openende, 't welk in den tuin
uitzag riep hy driemaalen den naam van LOUISA. Terstond kwam 'er eene
Jonge-dogter te voorschyn, en schoon zigtbaar eenigzins verwonderd en ontsteld
van my te zien, groette zy my met eene zedige houding, en vroeg haar' Vader, of
hy iets verlangde. Hy sprak: ‘Ja, myn Kind! gy moet uw best doen om deezen
Vreemdeling, die van den weg was afgedwaald, te onthaalen.’ - Onmiddelyk zette
zy de tafel aan; toen
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ik haar hier in behulpzaam wilde weezen, weigerde zy het met een lieven lach, my
verzoekende myn gemak te houden. Terwyl zy met alle deeze werkzaamheden
bezig was, kon ik niet nalaaten de vaardigheid en bevalligheid haarer beweegingen
te bewonderen. In een oogenblik was de tafel aangerigt; op dezelve stonden de
aangenaamste ververschingen, room, koekjes, en eene verscheidenheid van
uitgeleezene vrugten. Aan tafel schikkende, gebruikte ik met grooten smaak het my
voorgezette; zigtbaar was op het gelaat van den Vader en van LOUISA de voldoening,
dat my dit onthaal zo zeer geviel. In de ruimte daar van genuttigd hebbende, kon ik
niet nalaaten myn Gastheer toe te voegen: ‘De Hemel bewaare u, dat gy niet dikwyls
zulke zwervende en verdoolde Reizigers krygt; gy zoudt meer voordeels hebben
met hun een wegwyzer te bezorgen.’ - ‘Ik zal,’ hervatte hy, ‘my altoos gelukkig
rekenen hun hier te te brengen, indien zy zyn gelyk gy my voorkomt; en gy moogt
u verzekerd houden, dat, zo lang de Natuur haare milde gaven aan my schenkt, het
my geen bezwaar kan verwekken, zulk een onthaal te geeven.’
Dusdanig een antwoord verwekte in my een mengzel van dankbaarheid en
bewondering, en ik verlangde meer te weeten van dit verschynzel, 't welk
eenvoudigheid en grootheid te zamen paarde. Hoe kan het, dagt ik by my zelven,
mogelyk weezen, dat een Man van zulk een voorkomen, van zulke gevoelens,
deezen laagen Leevensstand verkoozen hebbe? Waarom woont hy in eene
Landhutte? En zyne Dogter, die zo veele bekoorlykheden in haar persoon vereenigt,
kan die alleen aan de Natuur die voordeelen verschuldigd zyn? Vanwaar mag zy
dit zo bevallig, zo zedig, zo inneemend voorkomen ontleend hebben?
Deeze denkbeelden waren ter loops mynen geest doorgevlogen, wanneer myn
gastvrye Vriend (want zo durf ik hem vrylyk noemen) dus voortvoer: ‘Gy moet niet
verwagten hier op een bed van dons te zullen rusten, noch dat gy den dageraad
zult zien aanbreeken door kostbaare bedgordynen; volg my egter, en zie de rustplaats
voor u bestemd.’ - De bekoorlyke LOUISA stondt op, nam een licht in de hand, en
bragt my, met haaren Vader, in een zeer net kamertje, vercierd met eenige fraai
getekende Landschappen; aan den wand hangende. Het huisraad bestondt uit
eenvoudige kamerbehoeften. - ‘Hier,’ sprak myn Gastheer, ‘willen wy u laaten om
te rusten; uw slaap zy zo gerust als de plaats uws verblyfs.’ - ‘Wonderbaare Man!’
riep ik uit, zyne hand drukkende, ‘uw gedrag verrukt my. Indien gelukzaligheid in
de deugd bestaat, moet gy de gelukkigste aller stervelingen weezen!’ - LOUISA
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en haar Vader gingen heenen, en lieten my in eene verwarring van denkbeelden
over de geheele ontmoeting, voor my onontknoopbaar. Ik voelde my geheel vervuld
met hoogagting, met deelneeming in de behoorlyke Dogter en haaren Vader. 'Er
straalde eene ontzagwekkende grootheid door in de eenvoudigheid van beider
zeden en leevenswyze.
Toen ik in den morgen ontwaakt uitkeek, zag ik den gastvryen Man bezig met in
den tuin te arbeiden. Ik vervoegde my te hemwaards, bedankte hem voor de
verleende huisvesting, met bygevoegde verklaaring van myn oogmerk om heenen
te gaan; maar hy wilde niet toestaan, dat ik zou vertrekken, zonder eenige
verversching genomen te hebben. 's Mans beminnelyke Dogter vertoonde zich nog
schooner, nog inneemender, dan in den voorleden avond; de vrolykheid der onschuld
was op haar gelaat te leezen. - ‘Ik heb éénmaal in myn leeven,’ riep ik vol verrukking
uit, ‘het beeld van goedheid en geluk aanschouwd! - Ja,’ vervolgde ik, myne oogen
rondsom heenen wendende, ‘hier is haar Tempel!’
‘Helaas!’ sprak hier op myn Vriend, ‘Ik koesterde ten eenigen tyde de gevoelens,
die de menschen algemeen omhelzen; myne dwaaling kostte my de beste jaaren
myns leevens. Misschien,’ voegde hy 'er nevens, ‘zult gy niet ongaarne verneemen,
hoe ik tot het besluit kwam, om deeze eenzaamheid tot myne woonplaats te kiezen,
en welke middelen ik by de hand neem, om de verveeling te ontgaan, welke u mag
voorkomen hier onvermydelyk te weezen.’ - Ik verzekerde hem, dat ik dikwyls in
bekooringe gekomen was om hem juist deeze vraagen te doen.
‘Ik werd gebooren,’ hervatte hy hier op, ‘in die groote Stad onzes Lands, waar de
misleidingen der hoope zo veelen elendig maaken. Myn Vader hadt langen tyd, met
veel roems, eene Overheidsplaats bekleed: zyne al te groote gemaklykheid van
aart, en eene begeerte om het voorkomen van een ryk man op te houden, deedt
welhaast vry groote middelen en derzelver inkomsten opkorten. Naa eene lange
worsteling met schaarschheid aan geld, stierf hy met schulden overlaaden. Myne
Moeder gaf het grootste gedeelte haarer bezittingen, om de eischen der
schuldvorderaaren te voldoen, en de eer van haaren overleden Egtgenoot op te
houden. Maar zy overleefde hem niet lang, en liet my, nog een Kind zynde, aan de
zorge van een Voogd over, die zo zeer voor zich zelven waakte, als hy onagtzaam
was ten mynen opzigte. Men zondt my na een Leerschool, en ik moest binnen kort
voor my zelven zorgen. Men hieldt my voor oogen, welke heer-
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lyke vooruitzigten de loopbaan der Regtsgeleerdheid opende; maar het is niet
genoeg, bekwaamheden te bezitten om in de pleitzaal te schitteren; de gelegenheden
om ze ten toon te spreiden heeft men noodig. Toen ik meerderjaarig werd, bragt
myn Voogd my in rekening wat hy voor my hadt uitgeschooten; dit ontzette my van
myne geringe bezitting.
Eene Vrouwlyke Bloedverwante stierf ten dien tyde, en liet my twaalfduizend
Franken naa: met deeze bezitting wendde ik vernieuwde poogingen aan, om een
beroemd Regtsgeleerde te worden. Maar te onvrede over de vreedzaame geaartheid
in den geheelen kring myner kennissen, deedt my dit van plan veranderen, en ik
gaf my over aan de Geneeskunde, besteedde tweeduizend Kroonen om in die kunst
de noodige bekwaamheden op te doen. Ik streelde my met het vooruitzigt, dat ik
welhaast in de Stad zou ryden, gezeten in een heerlyke koets; maar ik zag in mynen
kring geene andere dan gezonde aangezigten en vrolyk huppelende Dames, die
over myn ernsthaftig voorkomen lachten. Geene dan Vriendschapsbezoeken af te
leggen, was myne bezigheid. Op een deezer werd ik verliefd op eene jonge Juffrouw
van geene middelen, maar ryk van zielsbegaafdheden; ik zogt en won haare
wederliefde. - Het Huwelyksleeven diende alleen om myne zorgen te
vermenigvuldigen. Ik had het geluk van Vader te worden; maar ik verloor de Moeder
van myn Kind.
Te midden van dien ramp zag ik de aannadering van behoefte, en beefde op het
verneemen van de verhaasting haarer schreden; doch ik wist geen raad om haar
te ontwyken. Eerlykheid en bekwaamheden stellen ons menigvoud voor die
schroomlyke aanvallen meest bloot. Te vergeefsch breidde ik den kring myner
kennissen uit, en toonde mynen yver om de lydende menschheid te hulpe te komen:
niemand bekreunde zich over myne bevordering; de Vrouwen van de mode spraken
nooit hoog van myne geneeskundige bekwaamheden. De arme ongelukkigen riepen
my alleen ter hulpe, en het gezigt van de eene elende was genoegzaam om my
kwyt te maaken, 't geen ik van de redding eens meerder vermogenden ontvangen
had.
Myne Dogter, onder myn oog opgevoed, werd my van dag tot dag dierbaarder;
haare kinderlyke vrolykheid, haare onschuldige liefkoozingen, deeden by wylen de
donkere wolken, welke rondsom my heenen dreeven, verdwynen, en strekten tot
verzagting van myne zorgen: dan, te midden van dit alles, was het Geld, door
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my geërfd, bykans ten einde, en ik had geen uitzigt, hoegenaamd, om weder dergelyk
een toeslag te krygen: niets deedt zich aan mynen geest op, den schande, armoede
en volslaagen gebrek, en daar in met myne Dogter te sterven. - In deezen
allerkommerlyksten toestand sprak ik by my zelven, myn Kind aan myn hart
drukkende: Neen! gy zult zo niet sterven. Uw Vader zal brood uit de aarde delven,
om u en zichzelven te onderhouden!
Dit besluit genomen hebbende, liet ik, zo min heuls in de verkeering met het
Menschdom genooten hebbende, zat van myne onbeantwoordde vooruitzigten,
myne gedagten gaan op een nieuw daar mede overeenkomstig leevensplan. Ik
maakte my af van zodanige Huiscieraaden, als nutloos of te fraai waren voor myn
bedoelden staat van afzonderinge, en verliet Parys, toen de verblyfplaats van
slaaverny en weelde.
Ryker op het land met drieduizend Livres, dan ik immer met veel meerder schats
in de Hoofdstad geweest was, kogt ik deeze Landwooning, en bragt dezelve in den
tegenwoordigen stand; de hof, dien ik met eigen handen bearbeid, brengt zo veel
vrugten voort als wy noodig hebben, en meer; myn Vee verschaft my overvloed van
melk, en een Boer uit de nabuurschap verkoopt ons overschot in de naastbygelegene
Stad. Myne Dogter besteedt haaren tyd in vrouwlyke handwerken, die ter Stede
zeer gezogt zyn; dit maakt ons bestaan ruim.’ - Deeze woorden uitende, lachte hy
zyne Dogter toe, die zich in zyne armen wierp. - ‘Zie,’ vervolgde hy daarop, ‘hoe ik
vrede en geluk, die ons scheenen te ontvlieden, verkreegen heb. Geloof my, met
mannenmoed te besluiten, en dit door te zetten, is alleen genoeg om een Mensch
gelukkig te maaken. Bemind by myne nabuuren, die ik niet raad en daad, in gevallen
van ziekte, bystand verleen, benoemen zy my menigmaal tot scheidsman in hunne
geschillen; en ik heb het geluk, de pleitgedingen te voorkomen, die, of wel of kwalyk
uitvallende, hun ongelukkig zouden maaken.’
‘Maar,’ zeide ik, ‘wanneer de Winter komt, hoe houdt gy u dan bezig, of waar gaat
gy heen?’ - ‘Kom hier,’ antwoordde de Wysgeer, ‘en zie hoe ik de strengheid van
het Wintersaisoen braveer.’ - Dit zeggende bragt hy my in een klein vertrekje, waar
een draaibank stondt, met het daar toe behoorende en verder timmergereedschap.
- ‘Hier,’ sprak hy, ‘kunt gy verneemen hoe ik de ledigheid verdryf, door my met nutte
zaaken bezig te houden. Ik voorzie myn huis van kleine
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benoodigdheden, en vervaardig de werktuigen tot het tuin werk noodig; zomtyds
neem ik iets dat meer moeite kost ter hand. Hier is een klavecimbaal, 't welk ik heb
poogen te herstellen: het is my gelukt, en myne Dogter betaalt my de moeite, daar
aan besteed, door de airtjes, die ik vervaardigd heb, voor my te speelen. In dien
hoek ziet gy eenige Boeken; het leezen daar in kort ons den avond.’ - Ik zag ze in;
zy kwamen my voor met goeden smaak gekoozen.
Vervolgens bragt hy my in den tuin: in het heenen gaan zag ik verscheide
Byenkorven; het werk dier yverige Diertjes bragt hem voordeelen aan. Ik bewonderde
de kunst, waar mede hy de natuur overal, als 't ware, dwong om hem schattinge te
geeven, of het oog te verlustigen. Boomen met vrugten belaaden, Wynstokken vol
druiven, en schuttingen met Perziken en Abricoosen, tekenden overvloed van
verkwikkingen, en beduidden meer dan beelden, vaazen en andere nutlooze
hofcieraaden. Alles was met voordeel aangelegd, overdaad nergens te zien.
Naardemaal ik verlangde na de plaats myns verblyfs weder te keeren, verzogt ik
van mynen gastvryen Vriend verlof om afscheid van zyne Dogter te neemen. Toen
ik haar naderde, lag zy haar naaldwerk neder, en wilde my uitgeleide doen tot de
deur van de wooning, waar zy haare dagen in de bevalligste onschuld sleet. - Haar
Vader zeide, dat hy na het veld ging om zyn Vee te bezien, en begaf zich met my
op weg
Op eenigen afstand van het huis verwyderd, voerde ik hem te gemoete: ‘Hoe
gelukkig zyt gy, op uwe wederkomst eene Dogter zo beminnelyk als uwe LOUISA
t'huis te vinden!’ - Hy hervatte daar op: ‘Uwe aanmerking is welgegrond; myne
Dogter is het geluk myns leevens, maar misschien is zy het, die my zomtyds vrees
en onrust baart. Elke dag daagt voor my onbewolkt, en de zon schynt alleen onder
te gaan om my tot rust te noodigen. Wanneer ik my op de hoogte des bergtops
bevind, die over deeze geheele vlakte heenen ziet, bemerk ik niemand boven my.
Het vertoon van eenig ander mensch verschaft my geene stoffe tot vernedering. Ik
geef aan myn Vaderland de verschuldigde schatting, zonder murmureeren; doch
de MAAKER DER NATUURE is het éénig Weezen, voor 't welk ik my verneder. Ik vrees
niet voor de Magt van dat Weezen, dewyl ik weet dat het Regtvaardig is. Ik bid niet
om rykdommen of overvloed; maar ik bid dat hy myne Dogter bescherme, en haar
bewaare voor de dikwyls deerlyke uitwerkzels van die geweldige drift, welke, te veel
botgevierd, traanen en elende met zien brengt. Zy bevindt zich thans in die
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jaaren, dat zy de betoverende stem der Liefde zal hooren. Zy zal zich dan misschien
verre van haaren Vader verwyderen; zy zal iets verveelends in deeze afzondering
vinden; dit Landleeven zal voor haar niets bekoorlyks hebben. Gy ziet, deeze geheele
Landstreek is alleen en schaars bewoond door Land- en Werklieden; geene geschikte
Persoonen voor myne Dogter. Wanneer ik my niet meer onder de leevenden bevinde,
zal zy na de Stad keeren, en aan de Inwoonderen bekoorlykheden vertoonen, in
ydele hoope verwelkt. Dit vooruitzigt stoort menigmaal myne vreugde, en breekt
myne gelukzaligheid af!’
Onder dit gesprek bereikten wy den weg, die tot het Dorp leidde, werwaards ik
heen moest. Afscheid van deezen daadlyken Wysgeer neemende, beloofde ik hem,
zo het schikte, meermaals te bezoeken, om zyne door daaden versterkte lessen te
hooren. Dan, eenige dagen daar naa, vorderden myne zaaken dat ik na Parys zou
gaan. Te midden van de vermaaken en uitspanningen, welke deeze Stad aanboodt,
kon ik niet nalaaten het lot van deezen Wysgeer te benyden. Hoe veel vernederings,
hoe veel boezemsmerts, zouden veelen der ongelukkigen, daar als opeengehoopt,
ontwyken, indien zy by de Natuur dat geen wilden zoeken, 't welk de Ryken en de
Trotschen aan hunne hoope ontzeggen! Wilden deeze menschen hunne eigene
waarde kennen, de schoonheid en kragt der onafhanglykheid gevoelen, en hun
aanweezen door slaafschheid niet verlaagen! Heeft hy Vrouw en Kinderen, dat hy
voor geen veelvuldig gebrek en holoogde behoefte vreeze. De Aarde zal hem en
de zynen uit haaren schoot voeden: die onderstand kan dan alleen ophouden,
wanneer vlytbetoon ophoudt.
In deeze korte Geschiedenis van den daadlyken Wysgeer, vindt de Leezer het
afbeeldzel van den Man, dien veelvuldig kwalyk gegeeven naam waardig; den Man,
die door lessen en voorbeeld toonde, dat de waare Rykdom bestaat in gemaatigde
begeerten, door Natuur en Deugd geregeld, en gepaard met aanhoudend vlytbetoon.

De arbeid, het genoegen en de gezondheid.
Eene Allegorie.
De Arbeid, Zoon der Noodzaaklykheid, en Vader van de Gezondheid en het
Genoegen, leefde gelukkig met zyne Kinderen in eene kleine hut, op het hangen
van een' berg, op een' geruimen afstand van Londen. Zy hadden nooit met de
Grooten verkeerd, en kenden geen ander gezelschap dan dat
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der Boeren, hunne nabuuren. Maar op zekeren dag kregen zy lust om de waereld
te bezien, en, verlatende hunne Vrienden en hunne vreedzaame woning, begaven
zy zich op weg. De Arbeid ging langzaam zynen weg; hy had aan zyne rechterhand
de Gezondheid, wier levendige gesprekken en vrolyke liedjes de moeilykheden van
den weg verminderden; aan zyne linkerhand ging het Genoegen, wiens vrolykheid
zyn' Vaders schreden ondersteunde, en de levendigheid zyner Zuster scheen te
vermeerderen.
Zy gingen dus door Bosschen, Steden en Dorpen, en kwamen eindelyk in de
Hoofdstad van het Koningryk. By hunne intrede in de groote Stad gebood de Vader
zyne Kinderen hem nimmer uit het oog te verliezen; ‘want het is de wil der Goden,’
zeide hy, ‘dat onze scheiding onzen gesamentlyken ondergang moet naar zich
slepen.’ Maar de Gezondheid was te ligtzinnig om aan zulke wyze raadgevingen
geloof te slaan: zy liet zich verleiden door den Overdaad, en baarde de Ziekte,
waarvan zy in het kraambed stierf. Het Genoegen bezweek, in de afwezigheid zyner
Zuster, voor de aanlokselen der Ledigheid, en het welhaast niets meer van zich
horen. De Arbeid, ondertusschen, die zonder zyne Kinderen niet leven kon, ging
hen overal zoeken; maar onderwegen overvallen door de Vermoeidheid, stierf hy
in de armen van het Gebrek.

De bril en de gordel.
De Moeder der Goden, de oude CYBELE, lag eens een bezoek af by de Moeder der
Bevalligheden. Hoedanig was het oogmerk van dat bezoek? Ongetwyffeld de
begeerte om te berispen, de gewoone kwaal des ouderdoms.
MARS was zo even weggegaan, en de Godinne van Paphos was glansryker dan
ooit. Men begrypt hieruit wel, dat het bezoek kort was, en men kan den toon der
redekaveling gemakkelyk gissen. Kwaadaartige verwytingen van de oude knorrepot,
spotterny en uitvluchten van de ligtekooy: het gaat op den Olympus ongeveer gelyk
hier beneden.
CYBELE had haare Bril een weinig ter zyde gelegd, om zich minder te kwellen over
het gezicht eener schoonheid, die haar wanhoopig maakte. Weggaande, vergat de
Godin haare konstoogen, en liet dezelve leggen op de kaptafel van VENUS, naast
dien kostelyken Gordel, welke, zo men verzekert, het geheim der bevalligheden,
en der konst van zich beminnelyk te maaken, bevat, dien JUNO telkens ter leen
vroeg, wanneer zy een ontrouw geworden Echtgenoot weder aan zich wilde
verbinden. De Gordel, trots op zyne verhevene eigenschappen, nam deeze
nabuurschap
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zeer kwalyk. ‘Elendige metgezel van den ouderdom en der zwakheid,’ zeide hy,
‘hoe durft gy verschynen aan de zyde van het betoverend zinnebeeld der jeugd en
des vermaaks?’
‘Zagt wat,’ antwoordde de Bril, ‘laat u niet te veel voorstaan op uwe gewaande
voortreffelykheid. Zo 'er onderscheid is tusschen ons, vanwaar komt dat? Alleen
van het verschil der geene, tot welke wy behooren. Het zyn de bevalligheden van
VENUS, die u verheffen; en het is de ouderdom van CYBELE, die my vernedert. Maar
zo het de jeugd eens in het hoofd kwam, om my in de mode te brengen, aan wiens
kant zou dan het voordeel zyn? De schoonheid deelt, in haaren bloei, haare
bevalligheden mede aan alles, dat onder haar bereik valt; en de belagchlykste
dingen zelfs behaagen, wanneer jeugd en schoonheid zich daarmede willen
opschikken. Rondsom den dikken buik van CYBELE zoudt gy al uwen glans verliezen,
en maar een dagelyksche sjerp zyn. Doch zo ik geplaatst was op het bevallig neusje
van VENUS, zou ik alle hoofden op hol helpen.’

Byzondere trek van weldaadigheid.
De Heer JOSEPH WILCOCKS, in het jaar 1791 in Engeland overleden, was een man
van ruime middelen, van een geoefend verstand, van waare geleerdheid, en, hetgeen
hem meer dan dit alles tot eer verstrekt, van ernstige Godsvrucht en uitgebreide
Weldaadigheid. Van hem wordt getuigd, dat hy jaarlyks een derde, zo niet de helft
van alle zyne inkomsten, ter somme van meer dan 2000 pond. sterl., aan
Liefdewerken besteedde, behalven nog den opbreng van één byzonder Landgoed,
welken hy geheel daartoe schikte. Boven dit alles wist hy nog sommen te vinden
ter aanmoediginge van Konsten en Weetenschappen, enz.
Sommigen oordeelden wel eens, dat hy zynen mededogenden bystand al te
onbedacht uitstrekte tot de onwaardigste voorwerpen. Een Vriend, die by hem was,
wanneer een persoon van dien stempel zich voor hem vertoonde om deel te hebben
aan eene uitdeelinge, konde zich niet wederhouden van uit te roepen: ‘Mynheer,
die kaerel is een van de grootste deugnieten, welken wy in het kerspel hebben!’
WILCOCKS zeide op dat oogenblik niets; maar zond eenigen tyd daarna om den man,
tot welken men hem hoorde zeggen: ‘Naar ik bevind, hebt gy u zo slecht gedragen,
dat gy geenen vriend in de waereld hebt: daar is eene halve guinje om u tegen
onmiddellyk gebrek te beveiligen; en doe nu uw best om u beter te gedraagen’ - Uit
het leeven van den Heere JOSEPH WILCOCKS, voor de tweede Uitgaave van deszelfs
Roman Conversations.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bedenkingen over het vermogen en de bronnen van
kloekmoedigheid, ten aanzien van de rampen deezes leevens.
Een rein geweeten, vry van klaagen,
Mag tegen alle harde slagen,
Mag tegen duizend duizend rampen.
Een hart, in God gestyfd van binnen,
Wat kan daar 't bros geval op winnen?
Zyn pyl moet stomp te rugge schampen.

Wanneer wy een algemeenen oogslag laaten gaan over het doorgaande menschlyke
leeven, mogen wy daaruit een gevolg trekken, vol van vertroostinge, in de meest
treffende omstandigheden; naamlyk, dat het Ongeluk zelve niet zo scherp en hard
is in smert te veroorzaaken, als de Mensch schrander en vaardig bevonden wordt
in het uitdenken van middelen om dezelve te verzagten. Konden wy de geheele
ondervinding onzer Medemenschen raadpleegen, hoe gering zou het aantal niet
weezen van de Leevensonheilen, welke wy niet te boven kunnen komen; hoe weinig
de kwaalen, tegen welke wy geen Geneesmiddel zouden vinden!
Ziekte, de minste onder alle menschlyke onheilen, dewyl dezelve alleen het
lichaam aantast, is misschien de éénige, welke wy niet gereed zyn met gelaatenheid
te ontmoeten en met kloekmoedigheid te draagen. De rede, waarom het hiermede
zodanig gesteld is, mag men vry zoeken in de wyze, op welke deeze ons overkomt.
De Ziekte overvalt ons, wanneer wy gelukkig, en ongewillig zyn dien staat van geluk
te verlaaten; wanneer wy schynbaar gezond leeven, en onbewust van den ramp
der beroovinge van dit pand; wanneer wy jong zyn, en 'er niet aan kunnen denken,
om de
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vermaaken, aan dien leeftyd eigen, vaarwel te zeggen, wanneer wy ons in de drukte
en woelingen der wereld gestooken, en plans gemaakt hebben, die schielyk verydeld
staan te worden; of wanneer wy oud zyn, en door hebbelykheid aan het leeven vast
gehegt. - Ziekte is bovenal onwelkom, dewyl wy haar niet genoodigd en tot het
ontvangen daarvan geene toebereidzels gemaakt hebben: deeze kwam niet in het
plan onzer veelvuldige berekeningen; zy overvalt ons, indien als een vriend, wanneer
wy denken zodanig een vriend niet noodig te hebben; indien als een vyand, wanneer
wy niet bereid zyn tot het bieden van wederstand. De Ziekte staat in geene betrekking
tot onze vroegere ondervinding, waartoe wy dezelve begeeren te brengen. - Wy
weeten, dat Ziekte en Dood het algemeen lot des Menschdoms zyn; maar wy streelen
ons met de hoope, dat wy langen tyd die beide ontgaan zullen; en dat, indien ons
overkomt 't welk allen menschen beschooren is, zulks zal gebeuren, wanneer wy
des leevens zat, en tot die standsverwisseling volkomen toegerust zyn; wanneer
onze dagen ons ten last verstrekken, van welken wy gaarne ontheeven worden;
wanneer onheilen onze denkbeelden kommerlyk maaken, onze vooruitzigten
verdonkeren, en begeerig doen worden na dat verblyf, ‘waar de snooden ophouden
van onrust aan te rigten, en de vermoeiden rusten van hunnen arbeid.’
Zodanig zyn, over 't algemeen genomen, de aandoeningen en gewaarwordingen
der Menschen, ten opzigte van Ziekte; en mogen wy 'er byvoegen, dat, behalven
de te onpasse komende stoorenis, welke dezelve veroorzaakt in het verdonkeren
onzer blyde vooruitzigten, de Menschen de Ziekte nog te minder genegen zyn in
een gunstig licht te beschouwen, omdat dezelve niet alleen een voorbode is van
eene mogelyk zagte ontbinding, maar niet zelden vergezeld gaat met pyn en smert,
in eene maate, dat wy het draagen daarvan onmogelyk agten, en tot welker
wegneeming, of verzagting zelve, de kunst geene middelen aan de hand geeft.
Dan geheel anders is het met ons menschen gelegen, wanneer ons eenig ander
onheil wedervaart. Hier moet onze verwondering ten top klimmen, by de overweeging,
dat de Mensch zo veel en zo geduldig kan
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verdraagen; dat hy een held is, te midden van een heirleger vyanden, en eene
kloekmoedigheid ten toon spreidt, wanneer hem alle verdeedigingsmiddelen schynen
ontnomen te weezen. Wat, in de daad, zou van de wereld worden, indien dit het
geval niet ware? Wat zouden wy hooren in elke Stad, in elk Dorp, in elke Straat,
dan de hartbreekende klagten van schreiende armoede, dan het grommend gemor
van te leur gestelde eerzugt, dan diepgehaalde snikken van gevallene grootheid?
In stede hiervan, is de diepgaandste verontwaardiging kortstondig; het gejammer
der smerte wordt maar eens gehoord; eene bedaardheid en standvastigheid ziet
men rampen te boven komen, die, in den eersten opslage, onherstelbaar scheenen,
en Menschen met dit leeven verzoenen, die, als 't ware, gereed stonden om zich
aan 't zelve met een snoode hand, door zelfmoord opgeheven, te ontrukken.
'Er blykt in 's Menschen ziel een groote kragt te huisvesten, om de aanvallen des
rampspoeds het hoofd te bieden: een onophoudelyk werkzaam vernuft om middelen
uit te vinden tot verzagting van den last, en, eene gelukkige vergetelnis van 't geen,
steeds herdagt, ons bestendig ongelukkig zou maaken. In de daad, wanneer wy de
menigte van menschlyk onheil beschouwen, vergrooten wy dezelve door misvatting.
Wy vestigen het oog op eenige dingen, als de éénige oorzaaken van geluk, en
denken, dat allen, die deeze derven, ongelukkig moeten weezen. Dus wordt een
algemeen gevoelen van medelyden verwekt, 't welk geen zigtbaare oorzaak heeft;
en wy betoonen ons onvoldaan over het lot der menschlyke natuure, zonder eene
in 't oog loopende oorzaak. Onze waardeering van menschlyk Geluk is veelal valsch,
dewyl wy redenkavelen uit hetgeen wy ons verbeelden dat ons gelukkig zou maaken;
en nogthans gaan wy in die berekening voort, tot dat wy ons verward vinden door
de ingewikkeldheid der somme, en niets kunnen onderscheiden, dan hetgeen
ongelukkig, duister en heilloos is.
Maar dit is de waare staat der dingen niet. Laaten wy slegts een enkel stuk in
overweeging neemen, 't welk in 't algemeen als een ongeluk wordt aangemerkr,
Armoede. Het is zeker, dat de menschen, in de eerste plaats, niet overeenstemmen
wat weezenlyk Armoede

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

368
is, noch, in de tweede plaatze, of dezelve te regt als een ongeluk konne aangemerkt
worden. De meerderheid, hoe onnaauwkeurig zy ook in derzelver begrippen omtrent
dit onderwerp zyn moge, spreekt steeds van iets, 't geen dezelve Armoede noemt,
en voor een groot ongeluk houdt. Indien wy eenige weinige honderden in een Land
uitzonderen, die, om de gewoone spreekwyze te gebruiken, ryk gebooren zyn, dat
wil zeggen, gebooren tot het erven van Schatten, door hunne Voorouderen
verkreegen, zullen wy steeds ontwaaren, dat menschlyke vlyt 'er altoos op uit
geweest zy, om het kwaad der Armoede af te weeren. Allen worden wy gelyk en
even arm gebooren; maar wy beginnen niet te denken of werkzaam te weezen, of
wy bezigen onze bekwaamheden en kragten om Rykdommen te verkrygen. De
oneindige moeite, arbeid, en de veelvuldige gevaaren, welke de menschen neemen
en ondergaan ter bereiking van dit oogmerk, zyn met de daad verbaazend. Wy zien
menschen uit den laagsten leevensstand, door geduld, door arbeid, onvermoeiden
yver, tot eene hoogte van Rykdom opklimmen, welke hun in staat stelt om uit te
strooijen tot het heil van anderen - en dit alles zonder eenige blykbaare
uitsteekenheid in talenten of verdiensten. - Verdiensten, 't is waar, zyn wy zeer
ongenegen aan Rykaarts toe te schryven; maar het zou niet rechtmaatig gehandeld
weezen, hun de verdiensten te betwisten van het verkrygen der bezittingen, voorheen
hun deel niet, en 't geen anderen hebben poogen te verkrygen, zonder daarin te
slaagen.
Die zelfde volstandigheid, dat zelfde geduld, die zelfde moed, noodzaaklyk om
de elenden der Armoede af te weeren, zien wy steeds werkzaam in het verminderen,
of afweeren, van alle andere soorten van leevensrampen. Het verlies van
rykdommen, van vrienden, van rang, zyn alle groote rampen. Wy denken onder
dezelve te zullen bezwyken, en nooit weder tot eenigen gelukstaat op te klimmen,
indien dit ons overkome. - Maar hoe groot is de bedrieglykheid van zulk eene
veronderstelling! Wy overleeven dezelve, wy komen ze te boven; wy herkrygen de
verloorene rykdommen; wy krygen andere vrienden, in stede van de verloorenen;
en wy leeren het zeer wel stellen zonder dien rang, welke wy nu ontdekken dat het
voor-
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werp was eener te verregaande en daarom dwaaze eerzugt.
Wanhoop is den Mensch niet natuurlyk. Het is wonderbaar, dat, onder zo menige
duizenden gevallen van diepe elende, welke wy zeker weeten dat elken dag
voorvallen, wy zo weinig voorbeelden van Wanhoop ontmoeten. Zeldzaam, in de
daad, komt dit voor, dan by lieden, die zich wanvoeglyke denkbeelden van de
Godheid gevormd hebben, of met de afschuwelykste misdryven overlaaden vinden,
welker volle overtuiging hun onmogelyk te draagen viel.
Dit alles is wonderbaar; doch waarom? omdat wy de Leevensrampen, van welke
wy geene ondervinding hebben, in onze verbeelding vergrooten. Hoe gereed is de
mensch, die zich in het daadlyk genot bevindt van al het geluk, 't welk overvloed,
vriendschap, huislyk geluk, en vryheid kan opleeveren, om eene gevangenis met
den diepgaandsten afschrik te beschouwen, als eene plaats, waarin hy zich geen
maand, geen week, geen dag, zou kunnen onthouden! Maar is dit daadlyk het geval
in die verblyfplaatzen van wee? Zien wy 'er niet veelen, die het boven beschreeven
Leevensgeluk bezaten, en daaruit in eene gevangenis geworpen, bedaard, en veel
getrooster dan iemand zou verwagten?
Vanwaar dit verschynzel? Vanwaar anders dan uit die oorzaake, welke wy
dagelyks zien werken, te weeten, dat wy altoos veel bezwaarender over Onheil
denken, dan 't zelve verdient, en dat niemand kan zeggen, welk een last van onheil
hy konne draagen, eer het der Voorzienigheid behaage hem 't zelve te laaten
overkomen. Menschen, die zich in het vol genot van aardsche gelukzaligheid
bevinden, en als 't ware nooit uit den bitteren kelk der wederwaardigheid eene teug
gedronken hebben, te hooren spreeken, hoe zy zich dan zouden aanstellen, brengen
enkele klanken van geene beduidenis voort. Een man in volkomene wapenrusting
berekent niet, hoe groot zyne magt zou weezen, als hy zich volkomen naakt bevondt.
Kunnen wy ons van lachen wederhouden, wanneer wy de menschen hooren pochen,
hoe zy zouden handelen, indien zy door dieven overvallen wierden; naardemaal de
ondervinding ons leeraart, dat wy de verdeediging niet kunnen berekenen, zonder
den aart des aanvals te weeten?
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Nog dwaazer is de gewoonte om te spreeken van eenig onheil als voor ons
ondraaglyk. Geen der Stervelingen weet, welk een vragt van rampspoed zyne
schouderen kunnen torschen.
Laaten zy, die vermeenen naauwkeurig de som van hunne kragten, ten deezen
aanziene, berekend, en hunne kloekmoedigheid in eene weegschaale opgewoogen
te hebben, die zich verzekerd houden wat zy al kunnen draagen, wat niet, laaten
die berekenaars de verhaalen leezen van eenen BLIGH, van eenen TRENCK, van
eenen DE LA TUDE, en dan bepaalen wat een Mensch kan verduuren, welke gevaaren
hy kan braveeren, hoe langleevend het taai geduld is, hoe onuitputtelyk het vernuft,
en hoe groot de maate van kloekmoedigheid. De Mensch leevert altoos een
schouwspel van verwondering op. De Mensch, in gevaar, in nood, is een toonbeeld
van verbaazing.
De Natuur heeft ons een beginzel ingedrukt van sterkte, een beginzel, waarvan
veelen altoos onkundig blyven, ter oorzaake van den zagten, effenen en eenpaarigen
weg, welken zy bewandelen. Zy weeten zeldzaam, of nooit, wat de ingeschaapene
zugt tot zelfbehoud en zelfverdeediging inboezemt, hoe taai de liefde tot het leeven
is. In de daad, de ondervinding leeraart, dat wy alle onze kragten inspannen, om
hetzelve te verdeedigen tegen de ruwe en onverwagte aanvallen van gevaar en
onheil, onder veelerlei schrikbaarende gedaanten rondsom ons heen waarende. Wy weeten dat wy gebooren zyn om te sterven; maar schielyk te sterven, ten prooi
te strekken aan geweld en dwinglandy, valt niet onder onze gewoone berekening,
en wy vinden ons voorzien met een sterk vermogen om die onverwagte deerlyke
lotgevallen te verdraagen. - De Schriften door de verbeelding ingegeeven, en voor
de verbeelding geschreeven, vertoonen veelal den Mensch als bezwykende onder
de elenden en de teleurstellingen; dan men mag vrylyk van deeze Schriften zeggen,
dat ze niet gegrond zyn op de kennis der menschlyke natuure.
Vanwaar ontstaat dan die Kloekmoedigheid? Vanwaar komt het, dat de Mensch,
schynbaar een zo zwak schepzel, meestal zo ten aanziene van het lichaam, te
meermaalen zo ten opzigte van den geest, zodanige gevaaren en zwaarigheden
kan overleeven, als hy, in
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eenen aardsch gelukkigen staat, niet zonder afschrik zich kan voor den geest stellen?
Wat, behalven de Christlyke Godsdienstleere, kan zulk eene Kloekmoedigheid
inboezemen, door de Hoop op den bestmogelyken grondslag te vestigen, door de
menschen te overtuigen om te vertrouwen op die Magt, welke nooit de verdrukten
en onschuldigen verlaat? - Men moet toestemmen, dat allen, die voorbeelden
opgeleeverd hebben van die Kloekmoedigheid, over welke ik spreek, misschien
zich niet aangedreeven gevoelden door de Hoope, welke de Christlyke Godsdienst
schenkt. Ja, wy treffen voorbeelden van Kloekmoedigheid aan, langen tyd vóór dat
dit Stelzel geopenbaard was door den Godlyken Leeraar, en by Volken, die nimmer
den naam van JESUS hoorden. Doch deeze voorbeelden, met de andere vergeleeken,
zyn veelal eer aan te merken als de uiterste poogingen des dierlyken leevens, dan
als de uitwerkzels van dat vast en volkomen vertrouwen op een middel van
behoudenisse; schoon wy ook voorbeelden, die ons met regt verbaazen, aantreffen,
en de schemeringen van Hoop op een Toekomend Leeven, by de zodanigen, die
van de Christlyke Openbaaring onkundig waren, welke somtyds, te midden van
grievenden druk, de taal der Kloekmoedigheid deeden hooren. De Dichters der
Oudheid hebben die taal te meermaalen uitgeboezemd, en op eenen toon van een
(*)
Toekomend Heil gezongen, welke ons met rede verbaast .
Wat laateren betreft, dwaalen wy dikwyls, aan het Christendom niet toeschryvende
al het goede, 't welk 't zelve in de wereld gedaan heeft. De indrukken daarvan, die
zich van geslacht tot geslacht hebben voortgezet, zyn niet geheel verlooren geraakt.
De menschlyke natuur is 'er grootlyks door beschaafd, schoon veelen zich ongenegen
toonen om te erkennen, vanwaar zulk een heil ontsproot, en 't geen men aan de
Openbaaring heeft dank te weeten, aan de daardoor niet onderschraagde Rede
willen toeschryven. Men

(*)

Wy roepen hier tot getuige in, een groot gedeelte der Vertaalde Fragmenten uit oude Dichteren,
betrekkelyk op den Staat der Ziele naa die Leeven; in de Gedichten van PIETER NIEUWLAND,
bl. 87, enz.
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laate zich door zulk eene verkeerde afbeelding niet begochelen. Menschlievenheid,
Goedwilligheid, Vergiffenis van ongelyken, Vredelievenheid, zyn rechtstreeksche
gevolgen van de verkondiging der Christlyke Leere; en nooit ontbreeken die Vrugten,
dan waar dit Leerstelzel niet gepredikt, of, verkondigd zynde, uit verscheidenerlei
oorzaaken in veragting gekomen is.
Maar, terwyl wy met verbaazing den grooten moed des Menschdoms beschouwen
in het verdraagen van ontelbaare rampspoeden deezes leevens, hebbe men nimmer
uit het oog te verliezen eene allergewigtigste en noodzaaklykste bedenking dat de
grondslag van die Kloekmoedigheid alleen Onschuld kan weezen - Onschuld alleen
is het, die ons boven de aanvallen des Onheils kan verheffen. Eene schuldige ziel
is vol van laaghartigheid; haare sporrelingen, indien zy 'er eenige maakt, zyn de
stuiptrekkingen van wanhoop, kwalyk bestuurd, blind, en ongelukkig. Doch in
Onschuld is eene aangeboorene waardigheid, rechtpassend gevoel, en eene
vastheid, genoegzaam niet alleen voor de algemeene lotgevallen deezes leevens,
maar zelfs voor buitengewoone gebeurtenissen. Het is de ydelheid zelve, soortgelyke
uitkomsten van tegenovergestelde oorzaaken te verwagten. Het is te vergeefsch,
zich te verbeelden, dat een onderdrukker zyn' val met moed, dat een snood
eerzugtige zyne teleurstelling met koelheid, of dat hy, die een bedrog gesmeed, of
eene verleiding beoogd heeft, met bedaardheid zyne hoop verydeld, en zyne plans
omvergeworpen ziet. Deezen zyn de Mannen geenzins, die de aandoenlyke
vertooning opleeveren van een Mensch, worstelende met tegenspoed. Waarop
kunnen zy zich verlaaten, daar zy het gevoelen der verstandige en braave wereld
tegen zich hebben, daar verontwaardiging hun steeds op de hielen volgt, en zy niet
in zichzelven kunnen treeden om ernstig na te denken, of het eerste denkbeeld
dient te hunner beschaaming en veroordeeling?
Den zodanigen blyft geen andere troost over, dan die der wanhoope, en daaruit
voortvloeijende euveldaaden. Mannen van opregtheid en braafheid hebben weinig
te vreezen van het ergste, 't welk hun op deeze wereld kan treffen, en alles te
verwagten van de hoop op een beteren staat. Hunne ondervinding behoort ons te
overtuigen van 't geen zy door hun voor-
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beeld bekragtigen: dat, naamlyk, de Rampen en Onheilen deezes leevens in de
daad veel minder zyn dan in de verbeelding, en nimmer kunnen verzwaard worden,
dan door de bewustheid van misdryf, het opvolgen van ten snoode losgelaate drift,
en het verwaarloozen van die Wysheid, ‘wier wegen lieflykheid, en wier paden Vrede
zyn!’

Bericht, aangaande de geneezing eens zeer hardnekkigen uitslags,
vooral in het aangezicht. Door den Heer Siebold, Hofraad te
Wirtzburg.
Een volbloedig, sterk en gezond meisje, achttien jaaren oud, 't welk nooit eene
huidziekte had gehad, kreeg in Hooimaand van 1796 aan haar linker beneden-arm
een klein waterblaasje, 't geen zy meende het gevolg te zyn eener kwetzuur met
een naald, of van den beet van eenig vergiftig diertje, zonder dat zy echter
daaromtrent iets met zekerheid kon bepaalen.
Dit in den beginne verwaarloosde blaasje breidde zich in drie maanden tyds uit
tot de grootte van een daalder. Uit deszelfs oppervlakte vloeide eene menigte van
helder water, en dewyl het van tyd tot tyd grooter wierd, hield men het voor eene
zoort van Kwaad-zeer (Herpes); hoopende men steeds, dat het, zonder gebruik van
uit of inwendige middelen, van zelven zou verdwynen. Daar intusschen, na verloop
van zes maanden tyds, steeds verergering van dit ongemak wierd bespeurd, vond
men eindelyk noodig, daar over een Heelmeester te raadpleegen, die het ongemak
met plaatzelyke middelen behandelde, en de oppervlakte der huid, op de aangedaane
plaats, deed wegbyten, door middel van Zoutgeest, helschen Steen, enz. in hoope,
dat hy dus, na het vernielen der sponsachtige oppervlakte, gezond vleesch zou
kunnen bekomen. Dit, echter, mislukte volkomen; want, na het afvallen der doode
korst, kwam het vuil vleesch even sponsachtig en lekkende voor den dag, als
voorheen; ten bewyze, dat het ongemak niet enkel plaatzelyk, maar aan eene
inwendige oorzaak was toe te schryven. Een
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Geneesheer, dien zy vervolgens raadpleegde, ried haar Bockelter - water te drinken,
en haar arm dikwyls in koud water te baaden: hier door wierd het vel droog, en de
vloeijing van het vogt bleef, geduurende eenige dagen, achter, doch keerde ras,
met verdubbelde woede, weder. Wat laater maakte de Lyderesse, uit eigene
beweeging, gebruik van den gewonnen Weener purgeerdrank, die haar, zonder
eenige beterschap, ruime ontlastingen bezorgde. Daarentegen bespeurde zy, dat
'er op haar aangezicht eene menigte van jeukende puistjes voor den dag kwam, 't
geen by haar eene geweldige bekommering verwekte voor het verlies haarer
schoonheid, en haar dus ten sterksten aanzette om elders hulp te zoeken.
In Herfstmaand van 1797 door dit meisje geraadpleegd zynde, schreef ik haar
zuurtemperende Zwavelpoeders voor, benevens eene wassching uit Roozewater,
Loodzuiker en Zwavelmelk. Door deeze geneeswyze hoopte ik de Lyderesse te
geneezen, dewyl ik door middel derzelve eene vyftigjaarige vrouw, die een
gelykzoortigen hardnekkigen uitslag in haar gezicht had gehad, grondig had hersteld.
Ik wierd intusschen in myne verwagting bedroogen; want niettegenstaande ik de
gemelde middelen, van den vyfden van Herfstmaand, tot aan den eenëntwintigsten,
onafgebrooken liet aanwenden, bespeurde ik niets dan verergering, dewyl de
kwaadzeerige uitslag zich thans over het geheele lichaam verspreidde, en het
aangezicht met korsten bedekte, eveneens als by den Dauworm der kinderen plaats
heeft. Thans liet ik de poeders achter, en deed het lichaam weder eenige keeren,
door een verkoelend purgeermiddel, zuiveren, om vervolgens van een warm bad
gebruik te maaken, in het welk Zwavellever was ontbonden: terwyl ik, tot een
dagelykschen drank, een afkookzel voorschreef uit Graswortel, Heemst en Zoethout.
Edoch, in plaats van hier door iets te winnen, bespeurde ik niets dan verergering.
Gezicht, armen en handen, wierden thans door eene afschuwelyke kwaadzeerige
korst overdekt, waarby zich eerlang sluipkoortzen en slaapeloosheid voegden, 't
geen den toestand der Lyderesse vry bedenkelyk maakte.
Vervolgens viel ik op het denkbeeld, of niet dit ongemak iets van den aart des
Dauworms had, waarom
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ik myne toevlucht nam tot de zo geroemde Jacea, of driekleurige Vioolbloemen. Dit
middel wierd, geduurende zes weeken, onophoudelyk voortgebruikt, zonder dat
echter eenige schyn van beterschap wierd vernomen. Integendeel namen de
etterende korsten, de vermaagering, de slaapeloosheid, en de sluipkoortzen, by
aanhoudenheid toe, zo dat de Lyderesse wanhoopig, en haar toestand waarlyk zeer
bedenkelyk wierd.
Thans was goede raad duur; ik gaf echter geenzins den moed verlooren, maar
nam thans myne toevlucht tot de vereeniging van Kwikzilver met Zwavel en
Spiesglas, en schreef het volgend poeder voor:
℞. Flor. Sulph.
Aethyop. Mineral.
Aethyop. Antimon. ãã ℥β.
M.F. Pulv.

S. Dagelyks drie reizen zo veel van in te neemen, als met een mespunt kan
worden opgevat.
Nadat dit middel geduurende veertien dagen was gebruikt, begonnen de korsten
in het aangezicht te droogen en af te vallen. Twee weeken laater gebeurde zulks
over het geheele lichaam, en nadat 'er nog een week of zes verloopen waren,
hadden wy het genoegen, ons, tot verbaazing der geenen, die haar voorheen gezien
hadden, over eene volkomene herstelling te kunnen verheugen.
Van hoedanig eenen aard deeze scherpte der vogten geweest is, zal ik hier niet
nader onderzoeken, dewyl ik my toch tot enkele gissingen zou moeten bepaalen.
Zeker is het, dat wy de herstelling van deezen zonderlingen en byna hoopeloozen
toestand alleen aan dit middel hebben te danken gehad, en dat hetzelve dus, in alle
dergelyke gevallen, die zich tegen de gewoone ontlastende middelen verzetten,
verdient beproefd te worden.

Byvoegzel van den Heer hufeland.
Zo wel de Minerale als de Antimoniale Aethyops hebben my veelmaalen in
Huidziekten de voortreffelykste diensten beweezen, en in dergelyke gevallen zyn
zy myne geliefdste middelen. Ik begryp niet, waarom deeze middelen by zo veele
Artzen geheel in het ver-
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geetboek zyn geraakt; en zo ik niet mis hebbe, is de leege van de werkeloosheid
derzelve, op het menschelyk lichaam, alleen gegrond op eene valsche scheidkundige
onderstelling, en geenzins op de ondervinding. Meermaalen heb ik door deeze
poeders huidziekten geneezen, die niet luisterden naar de middelen van Plummer,
en zelfs niet naar den Sublimaat: waarby men nog het voordeel heeft, dat men
deeze middelen, vooral by kinderen, veel veiliger kan gebruiken, dan de scherpere
kwikmiddelen. Ondertusschen moet men niet al te bekrompen zyn in de giften deezer
poeders. Kinderen van twee jaaren moeten dagelyks ten minsten van acht tot tien
greinen gebruiken; kinderen van meerder jaaren kunnen 'er ook ruimer giften van
verdraagen, en aan volwassenen geef ik die poeders dikwyls dagelyks tot een vierde
lood.

Bedenkingen over de middelen om de hette te bepaalen en te
geleiden.
(Ontleend uit Count RUMFORD's Experimental Essays, Political, Economical and
Philosophical.)
Het bepaalen der Hette is, met de daad, niets anders, dan het uitkomen daarvan
uit het heete lichaam, waarin dezelve bestaat, en waarin men verkiest dezelve te
behouden, te beletten; en dit kan alleen geschieden door het heete Lichaam te
omringen met eenig bekleedzel, zamengesteld uit eene zelfstandigheid, waardoor
de Hette niet kan heen gaan, of waardoor dezelve zeer bezwaarlyk eenen uitgang
vindt. Indien men een bekleedzel kon aantreffen, volstrekt voor de Hette
ondoordringbaar, hadt men grond om te gelooven, dat een heet Lichaam, daardoor
geheelenal omgeeven, de Hette voor altoos zou behouden; doch wy kennen geene
zodanige zelfstandigheid, en het is niet waarschynlyk dat 'er zulk eene bestaat.
Zodanige Lichaamen, in welke de Hette vrylyk of schielyk doorgaat, noemt men
Conductors of Geleiders der Hette; zodanige, door welke dezelve met groote moeite
of zeer traaglyk doordringt, noemt men Non-conductors, Niet-geleiders, of slegte
Conductors van
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Hette. De bynaamen goed, slegt, onverschillig, uitmuntend, enz. worden onverschillig
gebruikt, zo ten aanziene van Conductors als van Non-conductors. Een goede
Conductor, by voorbeeld, is zodanig een, welke de Hette vrylyk doorlaat; een goede
Non-conductor zulk een, waardoor de Hette met groote moeite heenen komt; en
een onverschillig Conductor mag, zonder eenige onvoeglykheid, een onverschillig
Non-conductor heeten.
Zodanige Lichaamen, welke de slegtste Conductors, of liever de beste
Non-conductors van Hette zyn, mogen wy de best geschikte keuren, om dekzels
tot het bepaalen of bewaaren der Hette uit te leveren.
Alle Metaalen zyn uitsteekend goede Conductors van Hette. - Hout, en in 't
algemeen alle ligte, drooge en sponsagtige lichaamen zyn Non-conductors. - Glas,
schoon een zeer hard en vast lichaam, is een Non-conductor. - Kwik, Water, en
vloeistoffen van allerlei soort zyn Conductors; doch Lugt, en in 't algemeen alle
veerkragtige vloeistoffen, damp zelf niet uitgezonderd, zyn Non-conductors.
Eenige Proeven, die ik onlangs genomen heb, doen my vermoeden, dat Water,
Kwikzilver, en alle andere onveerkragtige vloeistoffen, niet toelaaten dat de Hette
door dezelve heen gaat van deeltje tot deeltje, gelyk dit ongetwyfeld geschiedt by
het gaan door vaste Lichaamen; maar dat derzelver schynbaar geleidend vermogen
weezenlyk afhangt van de uitsteekende beweeglykheid der deeltjes: met één woord,
dat zy veeleer de Hette overdraagen, dan 'er een doortocht aan verleenen. - Maar
ik wil thans niet vooruitloopen, ten aanziene van een stuk, 't geen ik my heb
voorgesteld, in vervolg van tyd, breedspraakiger te verhandelen.
Het geleidend vermogen van eenig vast Lichaam in een vasten klomp is veel
grooter, dan dat van het zelfde Lichaam tot poeder gestooten, of in veele kleine
stukjes verdeeld. Een yzeren staaf of een yzeren plaat, by voorbeeld, is een veel
beter Conductor van Hette dan vylzel van yzer; en zaagzel een beter Non-conductor
dan hout. Drooge asch van hout is een beter Non-conductor dan beide; en zeer
drooge houtskool, tot poeder gestooten, is een der beste Non-conductors, tot nog
bekend; en dewyl houtskool geheel onbrandbaar is, als dezelve zich beslooten vindt
in eene plaats, waartoe de versche lugt geen toegang kan hebben, kan dezelve
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wonder wel tot een middel dienen om de Hette te bepaalen, wanneer de Hette, die
men voorheeft te bepaalen, sterk is.
Maar order de verscheidene zelfstandigheden, van welke men zich kan bedienen
tot het vervaardigen van beschutzelen om de Hette te bepaalen, is 'er geen, 't welk
met meer voordeels kan gebruikt worden, dan de gewoone Dampkringslugt. Van
dezelve bedient zich de Natuur tot dat oogmerk; en wy kunnen niets beters doen
dan de Natuur te volgen.
De Warmte van de Wolle of het Bont der Beesten, en van de Vederen der Vogelen,
moet ongetwyfeld toegeschreeven worden aan de Lugt, in derzelver tusschenruimten
begreepen: deeze Lugt, sterk aangetrokken wordende door die zelfstandigheden,
wordt bepaald, en vormt een afschutzel, 't welk niet alleen belet dat de koude winden
het lichaam van het Dier naderen, maar teffens een bykans onoverkomelyken
hinderpaal stelt aan het uitlaaten der Hette van het Dier in den dampkring. - Op
dezelfde wyze dient de Lugt in de Sneeuw om de Hette der Aarde in den Winter te
bewaaren. - De Warmte van alle soorten van kunst-kleeding, kan men aantoonen,
dat van dezelfde oorzaak afhangt. En, was deeze byzonderheid algemeener bekend,
of werd dezelve meer algemeen in agt genomen, het zou niet kunnen missen, of
daaruit zouden zeer groote verbeteringen in de behandeling der Hette ontstaan.
Een groot gedeelte onzes leevens besteeden wy in onszelven te beschutten tegen
de uitersten van Hette en Koude, en in werkzaamheden, waarin wy het gebruik des
Vuurs niet kunnen missen; en nogthans, hoe weinig vorderingen heeft men gemaakt
in de nuttigste en belangrykste kunst - het Bestuur der Hette!
Dubbele Vensterraamen zyn, zints veele jaaren, in de meeste der Noordlykste
deelen van Europa in gebruik; en derzelver groote nuttigheid, om de Huizen,
daarmede voorzien, warm en genoeglyk in den Wintertyd te maaken, wordt algemeen
ondervonden en eenpaarig erkend - maar ik heb nimmer gehoord, dat het iemand
in den zin gekomen is, om van dusdanige dubbele Vensterraamen gebruik te
maaken, ten einde de vertrekken koel te houden in den Zomer - nogthans, gemaklyk
en natuurlyk is de overbrenging en toepassing van eene zo eenvoudige en nuttige
uitvinding! Indien dubbele

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

379
Glas- of Vensterraamen kunnen beletten, dat de Hette, welke in een vertrek is, daar
uitgaat, zou men denken, dat 'er geen groote inspanning van geest noodig is, om
te ontdekken, dat dit middel even kragtdaadig zou werken, om te beletten, dat de
Hette, van buiten komende, in een kamer indringe. - Dan, hoe natuurlyk dit besluit
ook moge voorkomen, geloof ik dat het tot nog niemand inviel; ten minsten houde
ik my ten vollen verzekerd, dat ik nimmer dubbele Vensterraamen gezien heb in
Italie, of in eenig ander heet Gewest door my bezogt.
Maar de nuttigheid van dubbele Vensterraamen en dubbele Muuren, zo in heete
als in koude Landen, is een stuk van zo veel nuts en aangelegenheids, dat ik ten
oogmerk heb, daarover ten eenigen tyde myne nadere aanmerkingen mede te
deelen. Intusschen merk ik tegenwoordig alleen aan, dat het de besloote Lugt is,
tusschen die dubbele Vensterraamen vervat, en niet de dubbele Glasruiten, welke
den doorgang der Hette zo zeer bezwaarlyk maakt. Was dit enkel aan de
vermeerderde dikte van het Glas toe te schryven, dan zouden Glasruiten, van
tweemaal dikker glas dan het gewoone gemaakt, dezelfde uitwerking baaren; maar
de vermeerderde dikheid van het glas bevindt men niet dat eenige merkbaare
uitwerking te wege brengt, om een kamer warmer te doen worden.
Dan de Lugt is niet alleen een Non-conductor van Hette; maar dit niet geleidend
vermogen kan men grootlyks vermeerderen. Ten einde in staat te weezen om zich
een denkbeeld te vormen van de wyze, op welke de Lugt een slegter Conductor
van de Hette kan worden, of, hetgeen hetzelfde is, een beter Non-conductor daarvan,
dan in den natuurlyken onbeperkten staat, is het noodig in aanmerking te neemen,
de wyze, waarop de Hette door de Lugt heen gaat. Het blykt uit eene menigte van
(*)
Proeven, ten dien einde genomen , dat, schoon de deeltjes der Lugt, ieder deeltje
op zichzelve, Hette kunnen ontvangen van andere Lichaamen, of dezelve aan
andere mededeelen, 'er nogthans geene gemeenschap van Hette plaats hebbe,
tusschen het eene

(*)

Deeze zyn voorhanden in de Philosophical Transactions, for 1792.
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Lugtdeeltje en het andere Lugtdeeltje. En hieruit volgt, dat, schoon de Lugt de Hette
wegvoere, en de Hette overbrenge van de eene plaats of van het eene lichaam tot
het andere, gelyk dit kan geschieden, en met de daad gebeurt, nogthans een kolom
van Lugt in een staat van rust, of van welke alle de deeltjes in rust zyn, kon dezelve
in dien staat blyven, volstrekt ondoordringbaar voor Hette zou weezen; of dat zulk
een kolom van Lugt een volkomen Non-conductor zou opleveren.
Indien nu de Hette in een kolom van Lugt enkel indringe in gevolge van de
beweeging, die dezelve in de Lugt veroorzaakt, wanneer zy door deezen hinderpaal
in haaren loop wordt belemmerd, is het, in dat geval, klaar, dat alles wat tegenstand
kan bieden, of de inwendige beweeging van de Lugt verhinderen, teffens moet
strekken om het geleidend vermogen daarvan te verminderen. - En dit heb ik
bevonden, dat met de daad het geval is. De ondervinding leerde my, dat eene zekere
hoeveelheid van Hette, die in staat was door te gaan door eene zekere hoeveelheid
beslooten Lugts een half duim dik, in 9⅗ minuuten, 21⅖ minuuten noodig hadt, om
door dezelfde hoeveelheid door te dringen, wanneer de inwendige beweeging van
die Lugt belemmerd wierd, door een 1/56 gedeelte van de plaats te vullen met Dons,
of met zeer fyn hair, of zyde zo als dezelve van den Zydeworm komt.
Maar, wanneer men Lichaamen met Lugt vermengt, ten einde de inwendige
beweeging te verhinderen, en dezelve geschikter te maaken om de Hette te
bepaalen, moet men alleen zodanige Lichaamen kiezen, als uit eigen aart
Non-conductors van Hette zyn; anderzins zullen zy meer kwaads dan goed doen.
Dit heeft my de Ondervinding getoond; wanneer ik, in stede van Dons, Bontwerk,
of fyne Zyde te gebruiken, om de inwendige beweeging der beslootene Lugt te
verhinderen, eene gelyke menigte van zeer fyn geplet zilverdraad gebruikte; (ik nam
de ravels van gouden of zilveren kant:) de doorgang der Hette door deezen gestelden
hinderpaal, wel verre van te verminderen, werd aanmerkelyk hierdoor vermeerderd;
de Hette heen gaande door dit zamenstel van Lugt en dunne draaden van Metaal,
geschiedde veel sneller, dan geschied zou zyn door de Lugt alleen.
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Anekdote in de natuurlyke historie.
Hoewel van soortgelyke voorvallen, als 't geen ik nu gaa verhaalen, veelligt, meer
voorbeelden voorhanden zyn, vertoont zich, egter, daarin iet zeer opmerkelyks, als
behelzende eene keurige bydraage tot de afwykingen van de Natuur, en een blyk
van zeldzaame zorgedraaging in de dierlyke schepping, strydig met het algemeen
Instinkt, en der opmerkinge des Natuurkenners niet onwaardig. De Heer H. hadt
twee jonge haazen, zeer klein van gestalte, in de nabuurschap van zyn Landgoed
gevonden, en hem ten geschenke gebragt. Overleggende, wat met dezelven te
doen, en wenschende dat men ze in hun leger hadt gelaaten, wierden ze in de
keuken nedergezet. Een kat, die onlangs gejongd hadt, doch welker jongen, op één
na, verdronken waren, kwam op dat pas in het vertrek, en hen ziende, in stede van
hun eenige vyandlykheid aan te doen, zo als men hadt verwagt, naderde zy met
blyken van goedwilligheid. De jonge haazen scheenen zeer bevreesd, weezen haare
vriendlykheid van de hand, en maakten de mine van te willen ontvlugten. Doch de
kat wist, door aanhoudende vriendschapsbetooning, dien tegenzin te verdryven, en
bragt de jonge haazen tot staan. Men vatte ze vervolgens op, en bragt ze in het
nest by de jonge kat. Thans begonnen ze zich wederom bevreesd aan te stellen,
hoewel hun van het klein katje, dat nog niet zien kon, geen leed wedervoer. De
moeder steeds met haare liefkoozingen aanhoudende, moedigde het aangenomen
gezin aan, om te gader met haar eigen kind deel te neemen aan het voedzel, welk
zy hun aanboodt, zo als geschiedde. Opgroeiende volgden zy hunne voedstermoeder
telkens door het huis, nevens het jong katje, en, zo wel als dit, zuigende, en met
elkander speelende, terwyl de Oude aan de eene boven de andere geene de minste
voorkeuze liet blyken. Toen nu de haazen bykans volwassen waren, wierdt de eene
te raade, uit eigen beweeging, zyne liefhebbende zoogmoeder te verlaaten, en zich
veldwaarts te begeeven. Den anderen liet de Heer H. kort daarna insgelyks loopen,
en hadt gelegenheid, om hem, verscheiden maanden lang, dik-
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maals in zyne velden te zien. Wy mogen hier uit besluiten, dat, door het zuigen aan
de borsten van een vleescheetend dier, hunne natuurlyke geaartheid niet was
veranderd.

Brief van den divisie-generaal Dugua, aan den geneesheer Des
Genettes, over eenige Egyptische byzonderheden.
Dewyl gy uw verlangen betoond hebt, om eenig bericht te bekomen, aangaande de
ontdekkingen, welke ik, aan het hoofd eener Commissie van Geleerden, heb gedaan,
in den omtrek van Cairo en in de Provincie van Gyzéh, vind ik my verplicht, u het
volgende in een kort bestek te melden.
Wy vertrokken van Cairo op den 5 December 1799, om den Berg Mokatam en
den zogenaamden Rooden Berg te bezichtigen. Wy bevonden dat de eerstgenoemde
bestond uit horizontale laagen van schelpsteen, hardsteen en kley, tusschen welke
verschillende delfstoffen, crystallen van gyps, zwaare spath, enz. verspreid lagen.
Onze Natuurkenners beschreeven dit alles naauwkeurig, gelyk ook de gekorvene
en de kruipende dieren, die wy op dit onvruchtbaar gebergte vonden.
De zogenoemde Roode Berg heeft onze nieuwsgierigheid niet minder gaande
gemaakt. Dezelve is eene verzameling van hardsteenbergen, in 't midden van rotzen,
gevestigd op kalksteen. Dit gebergte heeft een omtrek van een uur gaans in het
rond. Reeds voor veele eeuwen maakte men van hetzelve gebruik, om 'er steenen
uit te hakken, tot het oprichten van aanzienlyke gebouwen; gelyk ook, tot het
vervaardigen van mortieren, molensteenen, en andere steenen werktuigen;
kanonskogels niet uitgezonderd, die men in laater tyden daar uit heeft doen houwen.
Dit gebergte is van alle kanten steil afgewerkt, waar door onze Wysgeeren, die
hetzelve moesten beklimmen, om hunne driehoeken, noodig tot het vervaardigen
eener naauwkeurige Kaart van Egypte, te vervolgen, veel moeite hadden, om 'er
boven op te komen. In de groeven
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vonden onze Kruidkundigen eenige belangryke planten, vooral de roos van Jericho,
en eene byzondere zoort van zuuring. De hier aangrenzende valey, welke een
gedeelte uitmaakt der woestyne van Birketel-Hadjy, is bezaaid met agaatkeijen en
versteend hout.
Op den 11 December deszelfden jaars trok de Burger GIRARD, met eene
aanzienlyke bedekking, naar de ruïnen van Heliopolis, werwaards ik, ten volgenden
dage, by hem kwam. Hy had reeds op twee plaatzen, in 't midden der ruïnen, laaten
graaven: te weeten, by den grooten Obelisk, en op honderd roeden afstands van
denzelven. Deeze onderzoekingen beweezen ons overtuigende:
o
1 . Dat de grond deezer vlakte eertyds door afgebrokene gebouwen was
opgehoogd.
o Dat de Obelisk was opgericht boven op die ophooging.
2 .
o
3 . Dat de grond deezer vlakte naderhand, door het bezinkzel van het jaarlyks
overloopend Nylwater, nog zes voeten hooger was geworden; 't geen
overeenstemt met hetgeen men dienaangaande by de Colossus-beelden van
Thebe en op het Eiland Raoudah heeft waargenomen.

Ondertusschen is Heliopolis eene dier oude Egyptische Steden, in welke men weinig
kentekenen van haare aloude grootheid vindt overgebleeven. Een der
merkwaardigste dingen waren de overblyfzels der Stads buitenmuur van gebakken
steen, die op zommige plaatzen nog wel vyftig voeten dikte bezat.
Van hier begaven wy ons naar Sakkara, om door de openstaande put in de
galeryen te gaan, in welke de mummien der vogelen te zien zyn. Wy bevonden ons
aldaar in eene verbaazend groote onderaardsche ruimte, en zagen daar een
onberekenbaar aantal potten, gevuld met de overblyfzels der vogelen, die weleer
door de Egyptenaaren wierden aangebeden. Voorts gingen wy rondwandelen in de
valey, in welke de galeryen der mummien gegraaven zyn. De uitgestrektheid van
deezen grond, dien men, met de Pyramiden van Gyzéh, kan beschouwen als het
kerkhof van Memphis, beslaat eene uitgebreidheid van tien uuren gaans in het rond.
Wy vonden in dit dor aardryk niets, dan keisteenen, doodsbeenderen en gebrokene
lykbussen.
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Na hier alles te hebben opgenomen, kwamen wy te Methaïne, welk Dorp, een myl
van Sakkara gelegen, volgens alle ingekomene berichten, op den grond van het
aloude Memphis gebouwd moest zyn. Dat hier de vermaarde Hoofdstad van Egypte
gezocht moest worden, begreepen wy ook ras zeer overtuigende, uit de menigvuldige
blokken van granietsteen, die alomme verstrooid lagen, en met allerhande
hieroglyphische beelden vercierd waren, op eene vlakte, vol ruïnen, van drie uuren
gaans in den omtrek. Zo 'er intusschen nog eenige reden had bestaan, om hier aan
te twyffelen, zouden wy een overtuigend bewys, voor de waarheid onzer meening,
kunnen afleiden uit de hier door ons gevondene overgebleevene stukken van een
der Colossaale beelden, die, volgens het getuigenis van HERODOTUS, door Koning
SESOSTRIS, voor den Tempel van VULCAAN, waren opgericht geweest. Volgens de
evenredigheden der deelen des menschelyken lichaams, tot het geheel, moeten
wy uit een der vuisten van deeze Colossen, welke de Burger JACOTIN gemeeten
heeft, opmaaken, dat zodanig een geheel Standbeeld vyf en veertig voeten hoog
is geweest.
Geduurende de vier dagen, in welke wy deeze Reis volbragten, zagen wy geene
zwervende benden van Arabische rovers; maar toen wy, op onzen terugtogt, aan
de Pyramiden van Gyzéh kwamen, klaagden ons de inwooners der Dorpen
Chabramint en Zahouéh, dat een vyftigtal dier rovers hun vee had weggenomen.
Ik gaf den Adjudant-Generaal BOYER last, om hen met vyf en twintig mannen te
paard te vervolgen. Na verloop van anderhalf uur, haalden zy de rovers ook in, die,
geen lust hebbende om te vechten, den gemaakten buit in den loop lieten, en zich
ten spoedigsten wegmaakten. Dus bekwamen die arme lieden alles te rug, dat hun
ontstoolen was.
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Verslag van alle tegenwoordig in Londen bestaande openbaare
inrichtingen voor godsdienst, opvoeding, zedelykheid, opklaaring
(*)
en weetenschap, philantropie en gerechtsoefening .
I. Plaatsen voor openlyke Godsdienstverëering; te samen 502, en wel
1. Kerken voor den heerschenden Godsdienst, (of Bisschoplyke Kerken,) 246,
daaronder 1 Kathedraale Kerk van den heil. Paulus, 1 Abtdy Westmunster, 114
Parochiekerken, 130 Kapellen.
2. Godsdienstige Verzamelplaatsen voor Dissenters 207; namelyk Kapellen voor
Non-conformisten en Presbyteriaanen 82, voor Independenten van verscheidene
classen 56, voor Baptisten 23, voor Kwakers 32, voor zulken, die den vastgestelden
eed weigeren, (dat is van de Bisschoplyke Kerk in Schotland) 3, voor Muggletonianen
4, voor Roomsch-Katholyken 4.
3. Kapellen en Godsdienstige Verzamelplaatsen voor vreemden 43, als: voor
Fransche Protestanten 8, voor Hollandsche 6, voor Zweedsche 3, voor Deensche
4, voor Helvetische 4, voor Roomsch-Katholyke 6, voor die van de Russische of
Grieksche Kerk 4.
4. Joodsche Synagogen 6.
II. Gestichten voor Opvoeding en Onderwys; te samen 4050.
Gerichtshoven en Cancelaryen voor die geenen, welke zig op de
Rechtsgeleerdheid toeleggen, 16. Collegien 5; namelyk voor de vorming van jonge
Geestelyken; voor Theologie en Astronomie, Greshams-Collegie genoemd; voor
Artsen; voor de studie van de Burgerlyke Wet, en de Wapenkunde.
Schoolen, of openbaare Seminarien, 16, van welken de voornaamsten zyn, die
van Westmunster,

(*)

Overgenomen uit A Treatise on the Police of the Metropolis, by a Magistrate, (Coulquehem)
p. 374, naar de vierde uitgave, die, in 't zelfde jaar met de eerste, in 1797, ten bewyze van
goed vertier, is verschenen.
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(*)

van St. Paulus, van Martius, en de Blaauwroksschool ; in welke allen te samen
ongeveer 5000 jonge lieden opgevoed worden.
Schoolen, die tot de onderscheide Parochiekerken behooren, 237, in welke
omstreeks 9000 kinders, van het mannelyk en vrouwelyk geslacht, in leezen,
schryven en rekenen, onderweezen worden.
Byzondere Schoolen voor de onderscheidene takken der mannelyke en vrouwelyke
opvoeding, 3730; daaronder begreepen eenige inrichtingen voor dooven en stommen.
III. Tot bevordering der zedelykheid:
1. Het Genootschap, gesticht 1787, om de Proclamatie van den tegenwoordigen
Koning van Engeland, tegen ondeugd en zedeloosheid, in werking te brengen.
2. Het Genootschap tot bevordering van Christelyke kennis, gesticht 1699.
3. Het Genootschap tot uitbreiding des Euangeliums in vreemde Landen, 1750.
4. Het Genootschap tot bevordering van Godsdienstige kennis, door uitdeeling
van boeken onder de Armen, 1750.
5. Het Genootschap tot bevordering der Vry-schoolen in Ierland(†).
6. Het Genootschap tot Godsdienst-onderwys voor de Negers in West-Indiën, in
't jaar 1793.
7. Het Genootschap tot verhoeding van het Steelen, door de vervolging van alle
soorten van bedriegers, valsche speelers, gaauwdieven, enz. 1776.
8. Het Britsche Genootschap tot aanmoediging der Huisgezinnen, 1792.
IV. Voor nuttige en schoone Kunsten.
1. Het Koninglyk Gezelschap tot bevordering van nuttige kennis, opgericht 1663.
2. Het Genootschap tot de Oudheden behoorende, 1751.

(*)
(†)

Dus genoemd, omdat de Kinderen van dit Huis in 't blaauw gekleed gaan. Zie WENDEBORN,
staat van Groot-Brittanje, II Deel, bl. 200.
Opgericht in 1730, en door een Vrybrief van GEORGE II, in 1733, bevestigd. Zie WENDEBORN,
ter aangeh. pl. III. 48.
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3. Het Genootschap (of wel de Opzienders, Trustees) van het Britsche Museum,
1753.
4. Het Genootschap van Kunstenaaren in Groot-Brittanien, 1765.
5. Koninglyke Academie der Kunsten, 1773.
6. Genootschap tot bevordering der Geleerdheid.
7. Genootschap tot bevordering der Kunsten, Manufaktuuren en den Handel.
8. Medicynsche Societeit.
9. Genootschap tot verbetering der Scheepsbouwkunst.
10. Het Veterinarisch Collegie.
V. Milde Stichtingen.
1. Voor Armen, 122.
Armenhuizen, 107; in welke te samen 1352 oude mannen en vrouwen
onderhouden worden. De voornaamsten zyn het Trinitäts-Armhuis, voor 28
uitgediende Scheepsmeesters; Bancrofts-Huis, voor 24 arme mannen;
Mordents-Collegie, voor ongelukkige Kooplieden, enz.
Het Londensche Werkhuis, voor oude gebreklydende mannen; Hospitalen;
Weeshuizen; Vluchtplaatsen voor verlaatenen, reizenden, kinders, soldaten, arme
verleide zwangere vrouwspersoonen, (Magdalen Hospital van 1769,) enz. te samen
14.
2. Ziekenhuizen 30, voor verschillende Districten en Gemeenten, onderscheidene
standen, ziekten en gebreken.
3. Menschlievende Genootschappen 705, tot wegneeming en verligting van allerlei
gebrek, lyden en gevaar. Deze milde stichtingen bedraagen jaarlyks samen de
(*)
uitgave van 750,000 pond st. (dat is 4,500,000 Ryksd.) .
VI. Tot Gerechtsoefening.
Gerichtshoven in de Hoofdstad, te samen 41, by welke 753 amptenaaren, en
buiten die nog 7040 als gevolmagtigden, bedienden, onderbedienden, enz.
aangesteld zyn.

(*)

By alle deze in het Engelsche Werk opgenoemde stichtingen kan nog gevoegd worden het
Samaritaansch Genootschap, 1793 opgericht, tot verzorging en ondersteuning van vreemden
en andere armen, die uit de Hospitalen komen. Het heeft den naam van Samaritaansch
Genootschap aangenomen, met eene edele toespeeling op dien weldaadigen Samaritaan,
in de schoone gelykenis van Jesus, welke zig over eenen gewonden reiziger, niet alleen op
die plaats zeer weldaadig erbarmde, maar ook voor zyne, na de eerste toegebragte hulp, nog
overige behoefte zorgde. ‘Verzorg hem, en, zoo gy meer doet, zal ik het u betaalen!’ Dit is
het Symbolum van deze eerwaardige philantropische stichting.
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Gevangenissen 18, en Verbeterhuizen 4. Het getal der gevangenen heeft, in 't jaar
1795, 7137 bedraagen.
Alle deze inrichtingen zyn het naast voor de inwooners der groote Stad, dat is
voor eene menigte menschen bestemd, die, naar de nieuwste bereekening, twee
millioenen en vyftig duizend beloopt. Zeker vindt men nergends in de waereld eene
dergelyke groote en milde aanwending van krachten, tot bevordering van het
gemeene welzyn, voor de opvoeding, voor de zedelykheid, en tot verligting van de
moeilykheden des menschelyken leevens, en voorts om gemak en algemeene
veiligligheid te bezorgen, als in deze Stad; en desniettemin vertoont zig de uitwerking
daarvan nog niet, naar evenredigheid van de verwachting. 'Er is integendeel ook in
geene Stad der waereld een dieper verval der zedelykheid, voornamelyk onder de
groote huizen, zoo zigtbaar als in Londen; in geene Stad meer gebrek en armoede,
en minder gemeene veiligheid, als hier. De oorzaak der onvruchtbaarheid van alle
zulke poogingen ligt ontwyfelbaar in de verspilling, en het misbruik der krachten,
aan het gebrek van een algemeen, het geheele lichaam bestierend, toezicht, en
aan de veronachtzaaming van alles, 't geen Volks-opvoeding heet.
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Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 310.)
Het gedwongen vertoeven van DE LA PêROUSE, te Port de Français, deedt hem zyn
plan van vaart langs de kust van America veranderen. Alle zyne beschikkingen
waren ondergeschikt aan de volstrekte noodzaaklykheid om op het einde van January
1787 te Manilla te zyn, en in February in China, ten einde den volgenden Zomer te
kunnen besteeden aan het bezoeken der kusten van Tartaryen, van Japan, van
Kamtschatka, tot aan de Aleutiene Eilanden. Hy zag met leedweezen, dat een plan,
zo uitgebreid, hem niet toeliet dan de voorwerpen ter vlugt te beschouwen, en geene
gelegenheid gaf om eenigen twyfel op te klaaren; verpligt om de Moussons in deeze
Zeeën waar te neemen, moest hy of een jaar verliezen, of te Monterey den tienden
of vyftienden van September aankomen, en aldaar niet meer dan zes of zeven
dagen vertoeven tot het inneemen van water en hout, en vervolgens, op de
schielykste wyze hem mogelyk, den grooten Oceaan oversteeken, op eene ruimte
o

van meer dan 120 lengte, of byna tweeduizend en vierhonderd Zeemylen.
De Zeereis volbragt LA PêROUSE juist in den tyd, dien hy zich hadt voorgesteld.
Op den dertienden van September ontdekte hy een zeer dik beneveld land. Schoon
hy, uit veele verkenningen, zich verzekerd hieldt, dat hy zich in de Baay van Monterey
bevondt, kon hy het Spaansche Kasteel door den zwaaren nevel niet zien. By het
vallen van den avond hieldt hy van land af, en 's volgenden daags, onder een dikke
mist, weder na land; deeze klaarde niet voor 's middags op. Dit gaf hem gelegenheid
om de kust digter te nade-
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ren; in den naamiddag ontdekte hy het Kasteel en twee Sterkten, aan drie masten,
op de reede geplaatst. Tegenwinden veroorzaakten, dat zy niet vóór den vyftienden
het anker konden laaten vallen. Het was opmerkelyk, dat in die reis, te midden van
de dikste misten, beide de Schepen zo naby elkander bleeven, dat men van het
een het ander beroepen kon, en dezelve zich niet verder verwyderden, vóór dat
PêROUSE aan het andere Schip last gegeeven hadt, om den ingang van de Baay
van Monterey te gaan opneemen.
Monterey is een der voornaamste plaatzen van Noord-California. In het berigt
van dezelve ontmoeten wy een vry breed verslag van de Spaansche Zendelingen,
hun Godsdienstig bestuur, en den opgang daar gemaakt. Men zal wel eenige
inschiklykheid willen gebruiken omtrent de wyze, waarop onze Schryver van die
Godsdienstige Inrigtingen spreekt; en is 'er geen reden om te twyfelen aan de
waarheid zyns berigts, wat de daadzaaken betreft. Vooraf willen wy onze Leezers
berigten, dat 'er in Noord-California tien Presidencies; de oudste derzelve jaartekent
zich eerst in 't Jaar 1769, en de Franciscaansche Zendelingen rekenen het getal
hunner Bekeerlingen onder de Indiaanen op vyfduizend éénhonderd en drie en
veertig.
Dan laaten wy het Reisberigt op deeze Reede van naderby volgen. Op den
veertienden van Herfstmaand ankerden wy op twee mylen afstands van het strand,
in 't gezigt van de Presidency, en van de twee Schepen, op de reede liggende. Zy
hadden alle vierendeel uurs geschooten, om ons de ankerplaats te doen weeten,
welke de mist voor ons oog mogt verbergen. 's Avonds ten tien uuren kwam de
Capitein van de Corvette la Favorite met zyn groote boot aan myn Schip,
aanbiedende onze Schepen ter haven in te lootzen. De Corvette la Princesse hadt
desgelyks met de groote boot een Loots aan boord van de Astrolabe gezonden. Wy ontdekten, dat deeze beide Spaansche Schepen waren, onder bevel van Don
ESTEVAN MARTINEZ, Luitenant op een Fregat van het Departement St. Blas, in de
Provincie van Guadalaxara. Door het Spaansche Landbestuur wordt eene kleine
Zeemagt in deeze Haven gehouden, onder bevel des Onderkonings van Mexico;
dezelve bestaat uit vier Corvetten van twaalf stukken, en één Golette; derzelver
byzondere bestem-
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ming is, de Presidencies van Noord-California van het noodige te voorzien. Deeze
zyn dezelfde Schepen, die de twee laatste Spaansche Tochten deeden op de
Noordwest-kust van America; zomtyds worden zy mede als Paketbooten gezonden
na Manilla, wanneer het noodig geoordeeld wordt, bevelen van het Hof spoedig
derwaards over te brengen.
's Morgens ten tien uuren ligtten wy het anker, en kwamen op den middag ter
reede. Met zeven kanonschoten werden wy verwelkomd, die wy met even zo veele
beantwoordden. Ik zond een Officier aan den Gouverneur met den Brief van den
Spaanschen Minister, my vóór myn vertrek uit Frankryk gegeeven. Dezelve was
ongezegeld, en gerigt aan den Onderkoning van Mexico, wiens gezag zich uitstrekt
tot Monterey, schoon elfhonderd mylen te land van zyne Hoofdstad af gelegen.
De Heer FAGES, Bevelhebber van het Fort der twee Californias, hadt reeds bevel
ontvangen, om ons dezelfde beleefdheden te bewyzen als aan Schepen van zyn
eigen Volk. Deeze bevelen werden, op de verpligtendste wyze, volvoerd, en
verdiende de ontmoeting onzen hoogsten dank. Het bepaalde zich niet by heusche
en verpligtende woorden; Ossen, wortelen, groenten en melk werden ons in
overvloed aan boord gezonden. Dezelfde vuurigheid om ons dienst te doen
betoonden om stryd de Bevelhebbers der twee Corvetten; elk poogde den ander
en den Bevelhebber van het Fort voorby te streeven in het verzorgen van onze
behoeften; en wanneer wy de rekening zouden sluiten, was het noodig hun te dringen
om geld te ontvangen. Wortels, groenten, melk, vogels, de arbeid der Krygsbezetting
om ons te helpen in het water en hout haalen, hadden wy voor niet: de ossen,
schaapen, en het koorn van verscheidenerlei soort, werden gesteld op een zo zeer
maatigen prys, dat het blykbaar doorstraalde, hoe zy ons een rekening gaven omdat
wy 'er op hadden aangedrongen.
De Heer FAGES voegde by deeze edelmoedige daaden het verpligtendst gedrag;
zyn huis was het onze, en alle zyne Dienstbaaren stonden te onzer beschikking.
De heilige Vaders der Missie van St. Carel, twee mylen van Monterey af woonende,
kwamen welhaast
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aan die Hoofdplaatze. Even zeer verpligtend als de Officiers van het Fort en der
twee Fregatten, noodigden zy ons by hun ten maaltyd te komen, en beloofden ons
berigt te zullen geeven van de regelen huns Zendelingschaps, van de wyze waarop
de Indiaanen leeven, van hunne kunsten, van hunne nieuw aangenomene zeden,
en kortom van alles wat de nieuwsgierigheid van Reizigers mogt verlangen. Wy
namen gaarne deeze aanbiedingen aan, omtrent kundigheden, die wy, waren wy
zo heusch niet voorgekomen, zouden verlangd hebben te vraagen. Men kwam
overeen, dat wy hun zouden bezoeken.
De Heer FAGES verzogt ons te mogen vergezellen, en nam het op zich ons paarden
te bezorgen Naa een kleine vlakte, bedekt met kudden vees, en waarop alleen
eenige weinige boomen stonden, om deeze dieren tegen den regen of te sterke
hitte te beschutten, overgetrokken te zyn, beklommen wy het gebergte, en stonden
versteld op het gelui van verscheide klokken, die onze komst aankondigden; van
deeze waren de Monniken verwittigd door een man te paard, door den Gouverneur
vooraf heen gezonden.
Wy werden ontvangen als Heeren van een Landgoed, wanneer zy 'er voor de
eerste maal komen. De Voorzitter der Missie, gekleed in zyn Kerkgewaad, met de
wykwast in de hand, wagtte ons aan de Kerkdeur; de Kerk was verlicht, even als
op hooge Feesten: hy geleidde ons tot voor het hoog Altaar, waar het Te Deum
werd aangeheeven, ter dankbetuiging voor het gelukkig vervorderen van onze Reis.
Eer wy ter Kerke intraden, waren wy eene plaats overgegaan, op welke de
Indiaanen van beiderlei sexe in een rei geschaard stonden: hun gelaat kondigde
niets aan, waaruit bevreemding te leezen was; en het bleef ons twyfelagtig, of wy
het onderwerp van hun gesprek vervolgens op dien dag uitmaakten. De
Parochie-Kerk is zeer net, schoon met riet gedekt; dezelve is toegeheiligd aan St.
Carel, en vercierd met vry goede Schilderyen, Copyen van Italiaansche Stukken.
Onder andere zagen wy 'er eene Schildery van de Hel, waarin de Schilder een
weinig van de verbeelding van CALLOT scheen ontleend te hebben; maar dewyl het
volstrekt noodzaaklyk is, op de zinnen deezer nieuw bekeerden te werken, houd ik
my verzekerd, dat eene
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dergelyke vertooning nooit meer diensts in eenig land gedaan heeft, en dat het
volstrekt onmogelyk zou weezen voor de Protestantsche wyze van
Godsdienstoefening, welke beelden en bykans alle andere plegtigheden onzer Kerke
verbiedt, eenigen opgang onder dit Volk te maaken. - Ik twyfel zeer, of de Schildery
van het Paradys, welke tegenover de afbeelding van de Hel hangt, op hun zo veel
uitwerkings baart. De staat van rust, welke dezelve verbeeldt, en die stille
weltevredenheid der gezaligden, welke den throon des Allerhoogsten omringen,
zyn denkbeelden, te verheeven voor de begrippen deezer onbeschaafde lieden;
dan het was noodig, de Belooningen tegenover de Straffen te stellen, en een
Godsdienstige pligt, geene de minste verandering te maaken in de afbeelding van
het geluk der gezaligden, 't welk de Catholyke Godsdienst belooft.
Wy gingen, ter Kerke uitkomende, door dezelfde rei van Indiaansche Mannen en
Vrouwen, die, geduurende het zingen van het Te Deum, hunnen post niet verlaaten
hadden. De kinderen alleen waren een weinig verwyderd, en vormden groepen
rondsom het huis der Zendelingen, 't welk tegenover de Kerk staat, gelyk ook de
verscheidene Voorraadshuizen. Aan de regterhand is het Indiaansche Dorp,
bestaande uit omtrent vyftig hutten, die tot woonplaatzen verstrekken van
zevenhonderd en veertig persoonen van beiderlei sexe, de kinderen daaronder
begreepen, welke tot de Zendelingen van Monterey behooren.
Deeze hutten zyn de jammerhartigste, welke men by eenig Volk aantreft. Dezelve
zyn rond, zes voeten over 't kruis, en vier voeten hoog. Eenige staaken, ter dikte
van een arm, in den grond vastgezet, en aan den top boogswyze elkander
naderende, maaken 'er het timmerwerk van uit: agt of tien bossen stroo, vry slegt
over deeze staaken gelegd, beschutten de bewoonders, zo goed of slegt mogelyk,
tegen regen en wind; en meer dan de helft van zodanig eene hut blyft open by goed
weêr: de éénige voorzorg, welke zy draagen, bestaat hierin, dat 'er by elke hut twee
of drie bossen stroo by de hand zyn, om des noods te kunnen dienen.
Alle de aanmaaningen der Zendelingen hebben geene verandering in die
algemeene bouworde kunnen te we-
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ge brengen by de Californiaanen. Zy zeggen, dat zy genoegen scheppen in de vrye
lugt; dat het hun zeer wel komt, den brand te kunnen steeken in hunne wooningen,
wanneer zy daarin als opgeëeten worden door eene te groote menigte van vliegen;
en dat zy, in minder dan twee uuren, eene andere kunnen vervaardigen. De
onafhanglyke Indiaanen, die, als jaagers, zeer dikwyls van woonplaats veranderen,
hebben daartoe een nog sterker beweegreden.
De kleur deezer Indiaanen is die der Negeren. Het huis der Zendelingen, hunne
pakhuizen van steen gebouwd en met kalk bestreeken, de vloer van aarde, op
welken zy het graan bergen; de ossen en paarden; met één woord, alles herinnerde
ons aan de Inwoonders van St. Domingo en andere West-Indische Eilanden. - Wy
vermelden het met leedweezen, dat de gelykvormigheid zo volkomen is, dat wy
(*)
mannen en vrouwen met ketenen belaaden, anderen in den stok geslooten zagen,
en ook het gekletter hoorden van de zweep; welke straf hier ook plaats heeft, schoon
dezelve niet met veel strengheids wordt uitgevoerd.
De Monniken gaven ons, in hunne antwoorden op onze vraagen, wegens de
inrigting en het bestuur van deeze soort van Godsdienstig Landbestuur, het
volkomenste onderrigt. Godsdienstig Landbestuur, schryf ik; want geen andere
naam mag met welvoegelykheid gegeeven worden aan de Wetten hier in zwang.
Die Geestlyken zyn de Oppermagten, zo in 't geestlyke als in het tydlyke; de
voortbrengzels des lands staan geheel onder hunne beschikking. - Zeven uuren op
den dag zyn bestemd tot den arbeid; twee uuren tot het gebed; en vier of vyf op
Zon- en Feestdagen, welke geheel der ruste en Godsdienstverrigtingen gewyd
worden. Lyfstraffen worden zodanige Indiaanen van beiderlei Sexe aangedaan, die
deeze Godsdienstverrigtingen verzuimen; en verscheide zonden, welker straffe

(*)

De Stok is een boom, in de lengte doorgezaagd, met eene holte, ter grootte van eens mans
been; een yzeren hengzel vereenigt een der einden; het andere is open, om 'er het been in
te steeken; waarop het straftuig wordt digtgeslooten; en de daarmede beladene moet in een
zeer pynlyken staat blyven liggen.
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men in Europa aan de Godlyke Regtvaardigheid overlaat, worden hier met ketenen
of den stok gestraft. In 't kort, om in geene verdere vergelykingen te treeden, van
het oogenblik af, dat de Bekeereling gedoopt is, verkeert hy in denzelfden staat als
hy, die eene gelofte voor altoos gedaan heeft. Indien hy wegloopt, om tot zyne
Bloedverwanten weder te keeren, in de onafhanglyke Dorpen woonende, daagen
zy hem tot drie keeren op; als hy niet gehoorzaamt, vorderen zy den bystand van
den Gouverneur, die Soldaaten zendt om hem uit het midden zyner Bloedverwanten
(*)
te haalen , en weder te brengen tot het Genootschap, waar hy verweezen wordt
tot zweepslagen. - Deeze lieden zyn zo zeer van moed ontbloot, dat zy nimmer den
minsten wederstand bieden aan drie of vier Soldaaten, die, ten hunnen opzigte, het
regt der Menschen zo zeer schenden. En deeze gewoonte, waartegen de rede met
luider stemme zich zo duidelyk verklaart, blyft in stand; dewyl deeze Godgeleerden
beslist hebben, dat de Doop, in goeden gemoede, niet bediend kon worden aan
lieden zo wankelbaar, in gevalle het Gouvernement niet eenigermaate
verantwoordelyk wierd voor hunne volharding, door zich als Doopvaders te stellen.
De Heer PHILIP DE NEVE, de Voorzaat van den Heer FAGES, voor omtrent vier
jaaren overleeden, Bevelhebber der binnenlandsche Provincien van Mexico, een
man van groote Menschlievenheid, en met Christen-wysbegeerte bezield, heeft zich
tegen die gewoonte verklaard. Hy was van oordeel, dat de prediking des Geloofs
veel meer opgangs zou maaken, dat de gebeden der Indiaanen het Opperweezen
veel welgevalliger zouden zyn, indien zy ongevergd geschiedden. Hy begeerde
eene Inrigting, min op den leest der Monniken geschoeid, welke meer Burgerlyke
Vryheid aan de Indiaanen verleende, en minder willekeurigheids overliet aan de
uitvoerende magt der Presidencien; welker bestuur kon vallen in de handen van
geldgierigen en wreedaartigen. Hy oordeelde het ook noodig om derzelver gezag
te beperken, door het daarstellen van eene Magistraat, ten dienste der Indiaanen,
met genoegzaam ge-

(*)

Wanneer deeze Volken met hunne nabuuren in oorlog zyn, kunnen zy zich op geen verder
afstand dan van twintig of dertig mylen begeeven.
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zag bekleed om hun tegen mishandelingen te dekken. Deeze regtvaardige Man
hadt zyn land, van zyne jeugd af, gediend, doch was vry van de vooroordeelen, aan
zynen stand meestal verbonden; hy wist, dat een Krygsbestuur tot veele
ongelegenheden aanleiding geeft, indien hetzelve niet gemaatigd wordt door eenige
tusschen beiden komende magt: dan hy zou egter ondervonden hebben, hoe veel
moeilykheids het in heeft, om de botzing van drie Magten, in een landschap op zo
groot een afstand van het algemeen Gouvernement van Mexico, te weeren;
naardemaal de Zendelingen, die zo godvrugtig en agtbaar zyn, zich reeds in
openbaaren twist bevinden met den Gouverneur, die, zo het my voorkomt, een
Krygsman is, getrouw aan zyn post en pligt.
Wy begeerden tegenwoordig te weezen by de Spysuitdeelingen, welke by ieder
maaltyd geschieden; en dewyl de eene dag, volgens de hier standgrypende
inrigtingen, gelyk is aan den anderen, kunnen onze Leezers, met een dag te weeten,
het beloop van een geheelen jaarkring opmaaken.
De Indiaanen, zo wel als de Zendelingen, staan met het opkomen der Zonne op,
gaan na het Gebed en de Misse; dit duurt een uur. Staande 't zelve wordt 'er, op 't
midden van het plein, in drie groote ketels, een pap gekookt van geroosterd meel;
de Indiaanen noemen deeze spys Atole; zy zyn 'er zeer op gesteld, schoon 'er zout
noch boter inkome, en dezelve voor ons geheel smaakloos zou weezen.
Uit elke hut zendt men derwaards, om het bescheiden deel te haalen voor alle
de bewoonders, in een vat van boombast gemaakt: by de uitdeeling heeft geen de
minste ongeregeldheid of verwarring plaats; en wanneer de ketels genoegzaam
ledig zyn, wordt het overschot gegeeven aan zodanige kinderen, als hunne lessen
of catechismus best opgezegd hebben.
Deeze maaltyd duurt drie vierendeel uurs: naa denzelven keert elk tot zynen
arbeid; eenigen gaan den grond met ossen ploegen, anderen spitten den grond om;
met één woord, elk is bezig in verscheide huislyke verrigtingen, en altoos onder het
opzigt van een of twee der Zendelingen.
De Vrouwen worden met weinig zaaken belast, dan met het zorgen voor de
huishouding en de kinderen, met
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het roosten en maalen van de onderscheide graanen. Dit laatste werk is vry langwylig
en zwaar, dewyl zy geene andere wyze van maalen hebben, dan om met een rol
op een steen het graan te verpletteren. De Heer DE LANGLE, deeze wyze van
bewerking ziende, gaf zynen Handkoornmolen ten geschenke aan de Zendelingen;
een grooter dienst kon hun niet wel beweezen worden, naardemaal door dit middel
vier vrouwen op één dag zo veel konden maalen als anderzins honderd, die dan
den tyd overhielden om de wol der schaapen te spinnen en grove stoffen daarvan
te vervaardigen. Tot duslang hebben de Monniken, meer bezig met de belangen
des Hemels, zo zy waanen, te bezorgen, dan om het tydlyk welvaaren hunner
onderhoorigen voort te zetten, het invoeren van algemeen nuttige kunsten
verwaarloosd. Zy leiden zelfs een zo gestreng leeven, dat zy geene stookplaatzen
in hunne kamers hebben, schoon 'er de winter zomtyds vry koud valt: de meest
(*)
onthoudende woestyniers leefden niet voorbeeldlyker .
Op den middag werd de eetenstyd aangekundigd door het luiden der klok. De
Indiaanen staakten hunnen arbeid, en zonden om hun aandeel van spyze, even als
's morgens by het ontbyt. Dit tweede kookzel was dikker dan het eerste; 'er was
koorn, maiz en boonen in; de Indiaanen noemen het Pousole. Zy keeren weder na
hunnen arbeid ten twee uuren, en werken tot vyf uuren; vervolgens woonen zy de
avondgebeden by, die omtrent een uur aanhouden. Hierop volgt weder een
opschaffing van Atole, gelyk aan die tot het morgenontbyt. - Deeze drie uitdeelingen
van spys zyn genoegzaam voor dit aantal Indiaanen, en die onkostbaare soup zou
misschien by ons, in jaaren van schaarsheid, met veel vrugts kunnen gebruikt
worden: iets prikkelends zou 'er dienen bygedaan te worden. - De geheele kunst
der kookery bestaat in de kunde om het graan te roosten, eer het tot meel gemaalen
wordt. Naardemaal de Indiaansche Vrouwen geen aarden of metaalen

(*)

Vader FIRMIN van Suen, de President der Zendelingen in Nieuw California, is een der agtbaarste
mannen, die ik ooit ontmoette; zyne zagtaartigheid en liefde omtrent de Indiaanen is
onbeschryflyk groot.
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vaten hebben tot die bewerking, verrigten zy dezelve in groote bakken van boombast,
boven gruis van brandende houtskool. Zy schudden die houten bakken met zo veel
behendig- en snelheids, dat zy het zwellen en barsten der graankorrels te wege
brengen, zonder die bakken te branden, schoon vervaardigd van zo ligt vlamvattende
stoffe; en ik moet betuigen, dat de best gebrande koffy niet beter gebrand is, dan
dit koorn door die vrouwen gebrand wordt. Een voorraad van hetzelve wordt haar
elken morgen gegeeven; en op de minste oneerlykheid, welke ontdekt wordt by de
wedergave, staat de geesseling met zweepslagen; doch zeer zeldzaam is dit het
geval.
Deeze straffe wordt volvoerd door Indiaansche Overheidspersoonen, Caciques
genaamd. By elke Zending vindt men drie deezer, gekoozen door het Volk, uit de
zodanigen, die door de Zendelingen niet zyn uitgemonsterd. Maar, om een regt
denkbeeld te vormen van deeze Amptenaaren, of, zo gy wilt, Overheidspersoonen,
moeten wy zeggen, dat die Caciques, even als de Opzieners van Plantadien, lydelyke
weezens zyn, blinde uitvoerders van den wil der hoogere Magt, en dat hunne
voornaamste bezigheid bestaat in als oppassers in de Kerk te dienen, daar goede
orde te houden en het waarneemen der welvoeglykheid te bevorderen. - De Vrouwen
worden nimmer in 't openbaar met de zweep gestraft, maar in eene beslootene en
dikwyls afgelegene plaats, misschien opdat haar geschreeuw geen al te sterk
medelyden zou opwekken, en de mannen tot opstand aanzetten. De strafoefening
aan de Mannen geschiedt, in tegendeel, voor 't oog van alle hunne medeburgers,
opdat dezelve ten afschrik diene. Doorgaans smeeken zy om vergiffenisse; in welk
geval de volvoerder der opgelegde straffe de felheid zyner slagen vermindert; doch
van het opgelegd getal wordt nooit afgegaan.
De belooningen, voor deeze Indiaanen geschikt, bestaan in kleine uitdeelingen
van koorn, van welke zy kleine dunne koekjes bakken, over gloeiende koolen. Op
groote Feestdagen krygen zy eene bedeeling ossenvleesch. Veelen hunner eeten
't zelve rauw, inzonderheid het vet, 't geen zy gelyk stellen met de beste boter of
kaas. Zy villen alle Dieren met de grootste behendigheid; en als dezelve vet zyn,
maaken zy, ge-
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lyk de raavens, een geschreeuw van vreugde, eetende, als 't ware, de beste deelen
met greetige oogen op.
Dikwyls wordt het den Indiaanen vergund, voor zichzelven te jaagen of te visschen.
By de wederkomst doen zy doorgaans een geschenk van wild of visch aan de
Zendelingen; doch zy regelen altoos de hoeveelheid naar 't geen zy oordeelen voor
zichzelven volstrekt noodig te hebben, teikens zorg draagende om dit geschenk te
vermeerderen, indien zy verneemen dat de Zendelingen gasten gekreegen hebben.
- De Vrouwen voeden Vogels by haare wooningen; de eijeren geeven zy aan de
kinderen. Deeze Vogels zyn een eigendom der Indiaanen, gelyk ook hunne kleederen
en andere huishoudelyke noodwendigheden, alsmede het jaag- en vischtuig. 'Er is
geen voorbeeld dat zy elkander bestoolen hebben, schoon het éénig slot aan hunne
hutten bestaat in een bos stroo, schuins voor den ingang gezet, wanneer de
Inwoonders van huis zyn.
(Het Vervolg hiernaa.)

Tweede vervolg van aanmerkingen over eenige nieuw ingevoerde
wyzen van spreken en schryven.
(Zie bladz. 31 en 255.)

8. Lag voor legde, legde voor leide, leide voor leidde, en voor leed.
Daar zyn vier soorten van Werkwoorden, die, hoe zeer van zin verschillende, echter
vry naby elkander komen in spelling en in zin. Zy zyn dezen: 1) liggen, 2) leggen,
3) leiden, 4) lyden, vooral in hunne buigingen. Welk eene verwarring, of liever
nieuwerwetschheid, in dezen thans plaats hebbe, zal de eenvoudige onderscheiding
hunner beteekenis, en buiging in den onvolmaakten tyd en in het Deelwoord, van
zelfs aanwyzen. De beteekenis
1) liggen (Lat. jacere, positum esse) is Onzydig, en beduidt eene geruste en
lydelyke plaatzing van een onderwerp; die Stad ligt aan de zee; ik lig gerust te
bedde.
2) leggen (Lat ponere) is Daadlyk met een Naamval, en beduidt eene dadelykheid
van nederzetting of plaatzing; hy legt zyn' hoed op tafel; ik leg die zaak voor u
open; ik leg my op de studie toe.
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3) leiden (Lat. ducere) is ook dadelyk, en beteekent de dadelykheid van eene
brenging of verbrenging naar eene plaats. De Herder leidt zyne Schapen. De
Kapitein leidt zyn Volk ten stryde.
4) lyden (Lat. pati) dadelyk, beduidt het dragen, het ondergaan van ziels en
lighaamssmarten of aandoeningen. Hy lydt zware pynen.
Deze Werkwoorden onderscheiden zich geheel of ten grootsten deele door de
buigingen.
1) liggen, lag, gelegen.
2) leggen, leide, geleid, ook wel gelegd.
3) leiden, leidde, geleid, nooit gelegd.
4) lyden, leed, geleden.
Het eerste, liggen, lag, gelegen, met alle zyne zaamgezetten, die allen onzydige
beteekenis hebben, als aanliggen, aanlag, aangelegen; nederliggen, byliggen,
voorliggen, vooraanliggen, vertoont zich in de uitdrukkingen: dat hy met zyn gasten
aanligt of aanlag; dat hy nederligt of nederlag in 't gras. Deze buiging heeft geene
bedenking, en loopt regelmatig af, liggen, lag, gelegen, even als bidden, bad,
gebeden, zitten, zat, gezeten, waarby de korte I, in bidden, in 't onvolmaakte,
verandert in A, (zat) en 't Deelwoord in de zachte E, gezeten; doch welke verandering
van I in A 'er niet zyn zoude, indien bidden, zitten, liggen, hunne oorspronglyke
woorden nader by gebleven waren. Voorheen toch schreef men beden, zeten, legen,
waarvan nog vele Naamwoorden overig zyn. Zie TEN KATE, Spraakk. D. II. 42, en I.
565. En in zoo verre staan zy gelyk met andere Werkwoorden, die, de E in 't
Deelwoord behoudende, alleen de A verkrygen in 't Onvolmaakte; als treden, trad,
getreden; geven, gaf, gegeven; lezen, las, gelezen; genezen, genas, genezen;
meten, mat, gemeten; vergeten, vergat, vergeten, enz.
Een byzondere opmerking, die ik hier in 't voorbygaan aanroer, is, dat liggen zich
in 't Deelwoord voegt met hebben en met zyn, even gelyk ook zitten, zoodat men
zegge: ik heb gelegen en ik ben gelegen, ik heb gezeten en ik ben gezeten, maar
met dit wezenlyk onderscheid, dat heb aanwyst den voorleden tyd, ik heb den
ganschen nacht gelegen, ik heb hier lang gezeten; maar ben de tegenwoordige
gestalte aanduidt, die Stad is op eene hoogte gelegen, d.i. ligt op eene hoogte. Hy
is gemaklyk gezeten, d.i. hy zit op zyn gemak.
Omtrent dit Werkwoord nu valt geene bedenking, of 't moest zyn, 't geen onze
Taalkundige TEN KATE, II. 271, die zoo weinig door onze nieuwe Nederduitsche
Taalschryvers schynt gelezen te worden, zegt, ‘dat voor dit liggen in de daaglyksche
spreektaal, en daardoor, by gebrek van toeverzicht, ook in 't schryven, zelf by
geleerden, in Praes. en
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Infin. gemeenlyk leggen genomen wordt, en, in gevolge van dat, ook hy legt voor
hy ligt, (jacet). Deze verwarring is wel van 't beste niet, dog 't Gebruik (zegt hy) is
ook meester van gebreken. Echter houdt men in Praeter. nog meestentyd
onderscheid tusschen liggen en leggen; want geen Schryver van naam zal, in steê
van hy leyde ('t boek) daar neder, ponebat illic, zetten: hy LAG 't daar neder, 't gene
eigenlyk zegt, jacebat illic; noch ook niet, dat land is GELEGD, voor, dat land is
gelegen, regio ista jacet.’ Maar hoe wenschte ik 'er by te kunnen voegen, uit de
schryfwyze van deze dagen: geen Schryver van naam zal, in plaatze van hy lag
daar neder, jacebat illic, zetten, hy leide (of, 't geen nog verder afwykt, hy legde)
daar neder, 't welk eigenlyk zegt, ponebat.
Het tweede Werkwoord is leggen, leide, geleid, ook wel gelegd; met alle zyne
menigvuldige Zaamgezetten, als, omleggen, overleggen, opleggen, toeleggen,
wederleggen, uitleggen, verleggen, aanleggen, in: 't verband aanleggen, enz Dit
daadlyk Werkwoord schikt zich even als zeggen zeide, gezeid, ook wel gezegd, zoo
dat de G, die in 't onvolmaakte voor de D of T komt, om de Euphonie, of meerdere
zachtheid van klank, in I verwisselt, zoo dat men niet schryve of spreke zegde of
legde, maar zeide en leide, ofschoon het Gebruik voor gezeid en geleid nog
behouden heeft gezegd en gelegd. Het is dit nieuwerwetsche, ik legde, ik zegde,
in plaatze van 't oude, beproefde, en by alle vroeger Schryvers alleen bekende, ik
leide, ik zeide, (ponebam, dicebam), 't welk myne aandacht vestigde. Daar is in
onze Taal geene letter, die zoo veel en zoo ligt verandering onderging als onze G
in I. Ik spreek hier niet van 't Hoogduitsch, noch van ons Nederduitsch gegen in
jegen, begegenen, bejegenen, gunste en jonste, gicht, jicht, Genever, Jenever; ik
bepaal my alleen, wanneer de G voor een consonant stuit, door tusschenkomst van
een vokaal. Op die wyze werd ons tegenwoordig peil, zeil, dweil, steil, teil, oulings
en oorspronklyk geschreven, pegel, zegel, dwegel, stegel, tegel; in tegendeel, 't
geen by ons nog is regen, zegenen, was in 't oud Vlaamsch reeds rein, zeinen. Voor
ons brein schreven de Angelsaxen, bregen; ons meid is voor meged, maged, maagd,
gekomen En de eigen namen Reginhard, Meginhard, Reginerus, Regnerus, werden
naderhand Reinhard, Meinard, Reinier. Wanneer nu iemand zeide, ik moet in dezen
de G behouden, om 't oorspronklyke pegel, zegel, dwegel, enz. wat antwoord zoude
hier anders kunnen volgen, dan dat het gebruik dit niet meer veroorloofde, ten ware
men eene nieuwigheid wilde invoeren? En dit zy ook 't antwoord voor die
tegenwoordig den zachten klank in leide, overleide, aanleide, en in zeide, opzeide,
toezeide, wilde verscherpt hebben in legde,
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overlegde, aanlegde, ook in zegde, opzegde, toezegde. 't Is waar: men gebruikt
nog dagelyks gelegd, gezegd, overlegd, toegezegd, zoo wel, en ruim zoo veel als
geleid, gezeid: maar dit is door 't gebruik volledig gewettigd; het andere niet. Daarby
schynt dit zoo zeer niet te sluiten, om dat het door byvoeging van 't voorzetsel ge,
en de stuitletter, (een medeklinker) op 't einde, eene meerdere zachtheid met zich
brengt De yver onzer nieuwe Taalhervormers gaat ondertusschen zoo verre, dat ik
laatst eene verbetering aantrof op deze wyze: ‘dat hy aan tafel aanlag; dit deugt
niet; men leze hier, aanlegde.’ De verbeteraar had zeker mis. Aanlag alleen was
goed.
Het derde Werkwoord zal ons zoo lang niet ophouden. Leiden in den zin van
bestieren, geleiden, heeft ongetwyfeld leidde, geleid. Even gelyk weiden, weidde,
geweid; verbeiden, verbeidde, verbeid; verbreiden, verbreidde, verbreid. En dit wordt
gevolgd in zyne Zaamzettelingen, verleiden, beleiden, enz.
Doch geheel anders is 't gelegen met het vierde Werkwoord lyden, leed, geleden,
't welk even als stryden, streed, gestreden, zwygen, zweeg gezwegen, wyzen, wees,
gewezen, grypen, greep, geprepen, byten, beet, gebeten, enz. de dubbele i of ij, in
beide de buigingen verandert in E. TEN KATE, I. 554.
Men ziet hieruit de gevallen, waarin men lag, - leide, - leidde - en leed behoort te
schryven; maar dat 'er geene plaats overblyft voor legde, toelegde, aanlegde,
overlegde, dan alleen door eene nieuwe verbastering, of, om aan niemand aanstoot
te geven, door de invoering eener nieuwe spelling, die by de vroegste oudheid
geheel onbekend was. En 't is my lief, dat ik na 't afschryven dezer aanmerking
ontdekke, dat de Heer HUYDEC. Proeve van Taal- en Dichtk. D III. bl. 143 enz. het
onderscheid tusschen liggen, lag, gelegen, en leggen, leide, geleid, ook in 't breede
heeft opgegeven, toonende dat men van leggen heeft leide, geleid, zeggende: hieruit
vloeit nu van zelfs, dat het Deelwoord eigelyk is, GELEID. Evenwel ontveinst hy bl.
150 niet het aangemerkte uit TEN KATE, wegens legde en gelegd: doch voegt 'er op
't slot by: ‘Met meer verwondering lees ik in den 65 Brief van HOOFT: ik leghd' hem
toe; het welk my tot noch toe by geenen der Oude Nederduitschen is voorgekomen;
zodat het oude legde, niet in leyde, maar integendeel leyde door de Nieuwen
veranderd schynt in legde: welke Nieuwen echter in zeer klein getal zyn.’ Zie daar
het nieuwerwetsche legde, 't welk ook den ooren onbevallig schynt te zyn, door den
Heer HUYDECOPER reeds aangeklaagd. Echter heeft de Heer LELYVELD, uit een MS.
Materie der sonden, en 't
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Boek der Byen, aangewezen, dat die twee Schryvers spelden, lechde en sechde,
maar erkent 'er by, dat M. STOKE volstandig heeft leide, geleid. Omtrent de
Deelwoorden gelegd en gezegd is 't Gebruik niet alleen meer toegevend, maar zelfs
byvoeglyk genomen schryft de nette Taalkunde eer gelegd en gezegd. Op gelegde
gronden, op gezegde wyze heeft een meer uiterlyk vertoon van gebruiklyke netheid
of zuiverheid dan geleide gronden, gezeide wyze. En zie daar, wat willekeurige
dwingeland is niet het Gebruik!

9. Lezenaar, voor Lessenaar.
Van alle nieuwerwetsche spelling is 'er my geene zoo stuitende voorgekomen, dan
wanneer ik hoorde of las, dat iemand voor zyn' LEZENAAR stond. Indien men 'er een'
persoon door kon verstaan, die leest, zoo zoude de Regelmaat, even gelyk van
wandelen wandelaar, makelen makelaar, leeren leeraar, dienen dienaar, toch
eischen, dat men schryft lezaar; maar 't gebruik heeft ook daarin gewild lezer, van
lezen (geen lezener) even als prater, spreker, gever, van praten, spreken, geven.
Maar wat is lezenaar, voor een leestafel, voor welke men staat te lezen of les houdt;
't welk in zyn' oorsprong veel eerder van les, lesnaar lessenaar, schynt af te komen?
Ik weet wel, dat 'er in 't Nederduitsch vele Naamwoorden zyn, die, van een bedryvend
Werkwoord afkomstig, eenen bedryvenden persoon aanduiden, en van daar
Overdrachtig beteeke en een zoodanig werktuig, gereedschap of zaak, die het werk
eens persoons vervangen of verrichten; zoodanigen zyn snuiter, stamper, wyzer,
stoffer, veger, rooster, iemand die snuit, stampt, enz. maar ook een gereedschap!
Hoedanigen 'er wel veertig zyn opgeteld in de Voorrede voor D. VAN HOOGSTRATEN's
Zelfstandige Naamwoorden, door A. KLUIT, bl. XX. Maar als dit op lessenaar moest
toegepast worden, zoo zoude de beteekenis zyn iemand, die leest, of een werktuig,
't welk leest, maar geen werktuig waarop gelezen wordt. Ook zyn 'er enkele
Naamwoorden in ier en aar, die afgeleid van een ander Naamwoord, als bandelier,
beukelaar, boezelaar, evenaar, lepelaar, kandelaar, van band, beuk, enz. meer
aanleiding geven te denken, dat zoo ook lessenaar van les afkomt, veel eer dan
van lezen. 't Welk ook de meening is van TEN KATE, Spraakk. II. 262. zeggende, dat
van lezen komt lezer, en by inkorting der E in lees, lesse, les; - en van ons lesse
ons lessenaar, pulpitum; als waarvan en waarop gemeenlyk de lessen gegeven
wierden. Weg dan! met dit nieuwerwetsche Lezenaar. Wie schaamt zich zulk eene
Taalkunde niet!
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10. Durer, zurer, of duurder, zuurder, enz.
Hier heb ik te schaffen met een ander soort van taalnieuheid. 't Is zeker, dat de
tweede trap van Vergelyking is er, en men zeggen moet groot, grooter; plomp,
plomper; blyde, blyder; vrolyk, vrolyker. Maar daar is een aantal woorden, die, in R
uitgaande, zich moeilyk naar dien regel schikken, en die vorderen, dat men, om de
zachtheid, deze r, als zy gevolgd worde door er, by tusschen-invoeging van d,
verryke met d, en schryve, duurder, zuurder, enz. Neen! zeggen anderen, de
taalregelmaat eischt durer, zurer, en men verbastert de woorden, als men schryft
duurder -.
Ik hebbe dan hier te doen met het beginsel van welluidendheid (Euphonia), en
hoe verre die in eene Taal, en hare spelling, zich uit mag strekken, zelfs dan,
wanneer de regelmaat daarby eenigzins zoude lyden. Hier over liet zich de Heer
HUYDECOPER, Proeve, wel eens hooren, D. I. 306. D. II. 6. 350. Zeker is 't, dat in alle
talen de welluidendheid veel toebrengt tot de spelling. 't Komt altyd maar aan op de
toepassing. Wanneer uit het Latyn tonare spruit het Fransche tonner (gelyk uit
sonare, sonner), zoo komt hieruit tonnerre. Als men nu wilde, dat ons zachter woord
donder uit dit tonner (D in T) gesproten zy, en daarom moest geschreven worden
donner, en niet 1) donder, en van hier 2) donderen; elyk de welluidendheid vereischt:
zoo gaf men niets aan 't Gebruik, niets aan den klank, maar alles aan de Regelmaat,
over. Zoo zegt het gebruik aller in allerbraafst, maar weder elders niet ellers. Pas
dit toe op min, minder (minus), en schryf daar voor nu, minner! Men weet, dat het
Lat. cella maakt ons kelder; maar schryf nu, om dien oorsprong, keller; en voor
helder, helderheid, opheldering, zette men nu heller, hellerheid, ophellering. Dienaar
van dienen is bekend, gelyk leeraar van leeren; maar ook zyn 'er kortstaartige
Naamwoorden in er uitgaande als lezer, gever, spreker, doch voor dienaar en
bedienaar ook de woorden diender en bediender. Maar zet nu hier voor diener en
bediener, en vraag u zelven, of de zachter welluidendheid hier niet veel meer
vereischt diender en bediender, met D? En gelyk boven minder, zoo vloeit de d ook
beter by meerder, vermeerderen, dan dat men schreve meerer, vermeereren. En
evenwel zoo moest het wezen, als men niets aan zachtheid van geluid en gebruik
geliefde toe te geven. En zyn wy nu verre van den weg af, om met deze maatstaf
in de hand, of klank aan het oor te beproeven, of het beter en zachter zy te zeggen
en te schryven, durer, zurer, of duurder, zuurder? Dit zelfde zy ter beoordeeling
gesteld van zoo vele andere Byvoeglyke Naamwoorden, die in r uit-
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gaan, gelyk ver, verRer of verDer; zwaar, zwaRer of zwaarDer; klaar, klaRer of
klaarDer; eer, eeRer of eerDer; meer, meeRer of meerDer; naar, naRer of naarDer.
't Is waar: ik hebbe nooit veel op met het enkel oordeel des gehoors; dewyl 't geen
den eenen wel en zacht in de ooren klinkt, by een' ander eene tegenstrydige
gewaarwording verwekt; en ik niet gaarne vervallen wilde in de groote fout van den
Heer MOONEN, die in zyne Spraakkunst te veel op het gehoor liet afloopen: maar
als gebruik en gelykredigheid (Analogia) daarby komen, zoo geeft dit het gehoor
eenige meerdere stevigheid; dan leeren wy, dat even zoo weinig als meerer, eerer,
verrer, zich door zachtheid aanpryzen, even zoo durer en zurer niet behaaglyk
schynen. Waartegen wederom bang, banger, ruig, ruiger vuil vuiler, geene bedenking
laten De eenige bedenking zoude kunnen overblyven by woorden in L eindigende,
gelyk snel, pril, stil, mal, pal, vol, mul. Ik zonder hier van uit 't woord hel. Dit heeft
zyn burgerrecht gegeven aan helder: dan dit helder zelf heeft reeds den zin van
een' eersten trap, en wordt in den tweeden trap van Vergelyking gebruikt, helderer
of helderder: schoon nette Taalkenners, de rykheid onzer Taal waardeerende, zich
mogelyk liefst van die beiden onthouden zullen. Waartoe toch helderer of helderder
waarvoor zoo vele andere woorden, schooner, fraaier, heerlyker, treffelyker en
diergelyken, in de plaats kunnen gesteld worden? Men myde dan dien tweeden
trap, als men helder, voor klaar, fraai, voor eersten trap houdt.

11. Verwaten voor verwaand, vuig voor vuil.
Indien ergens verloop van beteekenis, of, zal ik zeggen, verzinning van zelfs de
beste Schryvers in 't Nederduitsch is; zoo heeft dit plaats in 't gebruik dezer twee
woorden, VERWATEN en VUIG. Wie leest niet dagelyks, verwaten hoogmoed, verwaten
gedrag, verwaten Schryver, en diergelyken, voor verwaanden hoogmoed, trots
gedrag, verwaand Schryver? De Dichter, nec timide nec temere, die in 't Jaar 1762
het gelukkig Nederland zoo fraai bezong, gebruikte het reeds in dien zin, daar hy
zegt: Sints Priesters Englenborg beklommen, en VERWATEN in 't prachtige gestoelt
der dappre Cesars zaten. Maar wat beteekent verwaten? Verwaten is vervloekt.
Verwaten Schryver is dan vervloekt Schryver. Men vrage dit my niet! Onze oude
Taalsman KILIAAN kent geene andere beteekenis. Zie hem op VERWATEN (interdicere
sacris, enz.) De Taalkundige TEN KATE, Afleid. D. II. 720, zegt: ‘Het Oud-Vlaamsche
verwaten, relinquere, deserere, et interdicere sacris, is by KILIAEN nog te vin-
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den; waer van het Praeterit. Part. verwaten, infamis, excommunicatus - nog heden
by ons en anderen niet ganschlyk buiten gebruik is.’ En de naaukeurige B.
HUYDECOPER, Proeve, D. III. 91, zegt kortaf: VERWATEN is vervloekt, of in den ban
gedaan, gelyk HOOFT het gebruikt in de Medicis, bl. 183. Jacob (Pazzis) eerst geleit
in 't graf zyner voorouderen, werdt, als verwaaten, daaruit getoogen: 't welk op den
kant verklaard wordt, geëxcommuniceert. Hy staaft dit breeder. En de Heer N.
HINLOPEN zegt daarby te recht, dat het misschien by verzin zal zyn, dat de later tyd
de beteekenis van verwaand aan dit woord gegeven heeft. Ik durve zoo verre niet
gaan, om die nieuwe beteekenis als thans volkomen gewettigd aan te merken. Men
zie ook de Maandl. Bydragen, D. II. bl. 331, in hunne Aanmerking op het boven
aangehaalde des Dichters Nec timide nec temere.
Met VUIG zal 't waarschynlyk niet beter afloopen. Thans leest men van vuige
misdryven, vuig gespuis, vuig volk, even als of dit zeggen wilde, vuile, schandelyke
misdryven, vuil gespuis. Maar wanneer VONDEL, in Virgil. Landgedichten, spreekt
van VUIGE hommels; wanneer ANTONIDES, Ystroom, bl. 17, zegt, dat het Werkhuis
te Amsterdam strekt een Anticyr en edele artsenye voor veinzende arremoê en
VUIGE beedlerye: als dan toonen zy de echte en rechte beteekenis van vuig beter
te kennen. Vuige hommels zyn luie, trage hommels; en vuige bedelary is 't werk
van luiaards, aan welken trage, luie bedelary wordt toegeschreven. En in geene
andere beteekenis, dan van lui, vadzig, is my dit woord bekend.

12. Ten slotte.
Indien de zuivere taalkunde al mogt vorderen, dat ten slot, ten besluit, ten opzicht,
ten aanzien, en diergelyken, met eene achtergevoegde e gebogen wierden: zoude
ten minsten de regelmaat eischen ten slote. Wie zoude van hof, hove, in plaats van
ten hove, ooit zeggen ten hoffe? Zeker heeft het Gebruik hier veel te zeggen. Ten
hove, ten dage, en in 't Vroul. ter weke, ter ure, zyn van zoodanig gewone buigingen,
dat ten hof, ten dag, en nog meer ten hoffe, ten dagge, wanklanken, ja wartaal,
zouden zyn. En zoo ook ten slotte! Immers gelyk hof maakt hoven, en dag dagen,
zoo maakt slot, sloten. De Heer Z.H. ALEWYN, Maatsch. der Nederl. Letterkunde, D.
VII, bl. 324, heeft dit reeds opgemerkt; en daar uit, naar 't schynt, gelegenheid
genomen, om het gebruik met ten, ter, te zeer naaukeurig uit malkander te zetten,
en daarby te toonen, hoeveel willekeurigs 'er in dat gebruik heerscht. By voorb. ten,
in de spreekwyzen ten stryde, ten grave, ten vure, ten dage, is zeer goed; maar
waarom hier niet ten stryd, ten graaf, ten vuur, ten dag of daag? Waar-
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om wil het Gebruik hier ten stryde ten grave? In tegendeel men zegt ten disch, ten
offer, ten hemel, ten leven, ten spot, ten spiegel. Men zette hier eens voor ten dische,
ten offere, ten hemele, ten spotte, ten spiegele. Maar waarom niet? en waarom juist
ten disch, enz.? Even zoo zyn 'er een aantal woorden, die men met E, anderen
zonder E gebogen, schryft. Dus wil 't gebruik ten getale, ten gevalle, gelukke,
voordeele, verzoeke, overvloede; ook met een tusschenwoord: ten mynen gevalle,
ten dien einde, ten dezen dage, ten mynen opzichte; en ook niet wel anders. Immers
wie schryft ooit ten getal, - wie ten dezen dag? Dan hiertegen zegt weder het gebruik
ten eigendom, ten oordeel, ten spot. Hier voor laat het gebruik niet toe ten
eigendomme, ten oordeele, ten spotte Men zoude het zelfs als lamme taal
aanmerken, zoo men zeide, ten spotte verstrekken. Het zelfde willekeurige in schyn
heeft plaats met TER, in Vroulyke woorden: hier heeft men ter straffe, ter vrouwe,
ter eere, ter oorzake, ter deure; daar leest men ter staving, ter beschaming, ter helft,
en vlug ter pen, maar niet vlug ter penne - Het zelfde gebruik heeft zich gezet in
vele woorden met TE, waar van men anders zeggen konde, dat de naaukeurigste
taalregelmaat ook ten zoude vereischen. Dus zegt het Gebruik TE gronde gaan,
iemand iets te laste leggen, te velde trekken, te voorschyn, te wege, te recht, te
onrecht. En 't is juist omtrent deze woorden, dat de bovengemelde Heer ALEWYN,
bl. 336 en 347, zich dus laat hooren: ‘Heden ten dage wil men zyne geleerdheid
toonen; en daardoor leest men veelal in dagelyks uitkomende schriften, TEN gronde
gaan, ten laste leggen, ten velde trekken, ten voorschyn komen, ten wege brengen,
ten rechte, ten onrechte - - zekerlyk alleen, om die reden, dat men oordeelt, dat
Manlyke en Onzydige woorden niet TE maar TEN vereischen.’ En na gegeven bewys,
dat TE zich by alle Geslachten voegt, besluit hy, dat, zoo men blyft volhouden te
schryven TEN gronde, TEN laste, die zelfde Regelmaat voortaan ook eischen zal teN
achtermiddag, teN graze teN rug gaan, teN keer gaan teN koop hebben, teN huis
zyn, teN paard ryden. Evenwel, dat dit Gebruik zoo geheel willekeurig niet zy, kan
worden opgemaakt uit een net en fyn onderscheid, ook by ALEWYN opgemerkt, bl.
339, 't welk in een en 't zelfde woord, maar in verschillende beteekenis gebezigd,
te of ten voor op heeft; b.v. te huis (t'huis) zyn, maar nooit te huis van Pieter, maar
wel ten huize van Pieter. Iets te goed hebben, nooit te goed duiden, maar ten goede
duiden; de hairen ryzen my te berge; maar wy gaan of trekken ten berge; TE dien
dage, maar TEN dage als gy daar van eet; iets TE kost leg-
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gen, TE kwaad zyn, TE last leggen, doch hier tegen TEN koste van zyn leven, TEN
kwade duiden, TEN laste van iemand komen. De Heer ALEWYN zoekt dit keurig
onderscheid in het meer spreekwoordelyke der eerste woorden te huis, te goed,
enz., als waarin de letterlyke zin van 't woord min of meer verdonkerd wordt. Dit kan
wel zyn. Maar daar zyn by hem nog andere voorbeelden, dat TE en TEN in 't zelfde
woord de rust of de beweging, gelyk by 't Latyn in loco en in locum, aanwyzen. Dit
schynt zichtbaar in: de pot staat te vuur, te vuur zetten, maar iets ten vure doemen;
ik kom te avond (t' avond) by u, maar de dag neigt ten avond (dat is, naar den
avond), ten avond van zyn leven; ik zag hem te einde de laan (dat is, aan het einde),
maar weder, iets ten einde brengen, de laan ten einde gaan: waartoe dan ook
behooren, ten einde voor opdat, ten einde van zeven dagen. Maar ik keer weder
tot ten slotte, ten slote, of ten slot. Als men acht geeft op soortgelyken, als daar zyn
ten spot, ten strot, ten spyt, die allen in T eindigen, schynt ten slot vry veel vooruit
te hebben boven ten slote, en nog meer boven 't onduitsch ten slotte; of wel men
schryve eenvoudig tot slot, even gelyk tot besluit, en men late ten slote, ten besluite,
over voor den meer deftigen styl van Redenaren.

Iets in antwoord op de zedekundige bedenkingen over liefde en
(*)
vrindschap .
Byaldien onderlinge overeenstemming van gevoelens den waren grond der
Vrindschap uitmake, dan durf ik den Schryver der Zedekundige Bedenkingen te
recht myn Vrind noemen; hy denkt even als ik: sta my des toe, myn onbekende
Vrind! dat ik nog eenige oogenblikken by uw schoon onderwerp stilsta; ten einde u
daar door te doen zien, hoe zeer ik in uwe poogingen instemme, en uwe uitzichten
de mynen wensche te noemen.
Gy hebt recht; byna is het een wonder, Vrinden te vinden, welken met recht dien
vereerenswaardigen naam dragen: en dat, daar de behoefte tot vrindschap, door
elk hart dat niet ten eenenmaal van alle menschelyk gevoel ontbloot is, zo zeer
gevoeld wordt. Ach! Maar 'er zyn, buiten de redenen, die in het verkeerde menschelyk
hart zelve schuilen, ook nog andere beletzelen: fyn gevoelende harten, dikwerf door
teleurstellingen gefolterd, vreezen zich bloot te geven: dikwerf

(*)

In het Mengelwerk van No. VI. der Vaderlandsche Letteroefeningen, bl. 260.
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zochten zy, vol verlangen, den blik der vrindschap, die hunne gevoelens verstondt,
en vonden dien niet. Hoe weinigen zyn 'er ook (schoon anders goede
vereerenswaardige menschen) geschikt, de gevoelens des harten, in de stille
welsprekende taal des gelaats, zonder woorden te kunnen verstaan; en zal zulk
eene ziel, geen antwoord op zyn welsprekend zwygen ontvangende, het wagen
zich verder bloot te geven? - ik geloof het niet: liever sluit zy zich in zich zelve, en
zwygt voor anderen; en dit bestempelt men met den naam van ongevoeligheid: is
'er evenwel iets verkeerder te bedenken? Ziedaar reeds iemand, die, schoon hy
smachtend naar vrindschap uitziet, echter liever den eenzamen weg gaat, dan zich
bloot te geven aan zulken, die hem niet verstaan. En ô! het is zulk eene zoete
gewaarwording voor ons zelven, te zien, dat al de schynbaar tegenstrydige
handelingen van 't menschelyk hart niet allen uit onedele bronnen voortvloeien; en
dat menig gevoelige ziel eenzaam blyft, niet om dat hy, door verkeerde bedoelingen,
zich zelf dat geluk ontroofde, maar om dat hy te fyn gevoelt om eene alledaagsche
vrindschap te kiezen. - Dit is het nog niet al: menig eenen wierd, door een onverwacht
toeval, door miskenning, door duizend omstandigheden, de Vrind zyner jeugd ontrukt:
kan men het den zulken ten kwade duiden, dat zy geene andere Vrinden zoeken?
liever alleen blyven? - Of het geheel van dweepzucht is vry te pleiten, onderzoek ik
niet; maar zyn 'er ook niet, welken, door zo veele smarten der Vrindschap geleerd,
liever het korte eind levens alleen willen gaan, om over de grenzen des grafs, waar
geene miskenning, geene verandering woont, dierbare Vrinden te ontmoeten, of
aan ouden, rein, Godlyk zalig, wedergegeven te worden, om eeuwig gelukkig te
zyn, en geene scheiding meer behoeven te vreezen? Zie eens, als men de zaken
uit dat oogpunt beschouwt, ô dan zullen 'er zo velen zyn, die buiten hunne schuld
zonder Vrinden bleven; en dit wilde ik (want ô ik kenne dezulken) u, en der
menschelyke maatschappy, onder de aandacht brengen.
Behoef ik, na dit alles, te zeggen, hoe zeer ik my met den wensch vereenige:
‘Ach! dat elks hart voor Vrindschap en Liefde (in uwen zo juist onderscheidenden
zin naamlyk) openstondt.’ ô! Menige traan ontvalt my, als ik zie, hoe jammerlyk die
schoonste levensvreugden verdorven zyn; hoe nyd, haat, wantrouwen, partyschap,
de plaats 'er van hebben ingenomen, hoe zeer dezen ook tegen den aart onzer
natuur schynen in te loopen, en met de schoone Voorschriften des Christendoms
stryden. Myn hart bloedt by zulke menschheid onteerende tooneelen, waar de
broeder tegen den broeder, de vrind tegen den vrind het wraakzwaard wet. ô! Waar
een
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vonk van partygeest, of andere hatelyke drift, het gemoed verhit heeft, is men reeds
geen mensch meer; en hoe zou men dan de heilige vreugden der menschheid
genieten kunnen?
Nog meer; het allernoodzakelykste vereischte, om de zalige genietingen der
Vrindschap en Liefde te kunnen smaken, is een Christen te zyn: het Christendom
veredelt ons, geeft hogere bedoelingen aan onze daden, vervult ons met de
verhevenste uitzichten. In een welgesteld hart behoort de Vrindschap haaren
aanvang uit Godsdienst te nemen: die toch is het eerste, het voornaamste middel
ter onderlinge vereeniging. Als de Vrind zynen Vrind aanziet, hem, in spraaklooze
woorden der Vrindschap, trouwe zweert, in al zyn lyden deelt: zeg my, waar zou hy
den troost voor het lyden, waar de bevestiging zyner trouwe vinden, indien 'er geen
God, geen beter leven ware? ô! Als de Christen-Vrind nu naast zynen medgezel
staat, hem de tranen droogt, na den Hemel wyst, en zegt: ‘dáár zal geen lyden meer
zyn!’ als zy zamen nederknielen, God om de bevestiging hunner vrindschap
smeeken, en opstaande het verbond vernieuwen, om vroom na dat betere leven te
wandelen: zie dat is ware Vrindschap! dan alleen kan men eeuwige verbintenis
hopen; en al komen 'er dan ook duizend omstandigheden, welke voor dit leven eene
scheiding maken, wen zy vasthouden aan God, beiden den eenzamen weg na den
Hemel gaan; dan zeker zal de Eeuwigheid ryke vergoeding geven, ook voor die
smarten des levens! Welk een Godsdienst is de onze, die ons zo veele vertroostingen
aanbiedt, en ook aan de edelste bedoelingen der menschheid zulk eene verhevene
wyziging geeft!
Komt dan gy allen, wier harten hooger dan die van het gewoone gros der
menschen gestemd zyn, vereenigt u in dierbare gevoelens van Liefde en Vrindschap,
wordt Christenen; deze eernaam opent u de éénige bron van waarachtig
menschen-geluk, dat smarte noch dood kan rooven en alle andere
menschen-zaligheden verhoogt. Komt dan, vereenigen wy ons in die zalige
gevoelens; smaken wy zo, eenzaam of in dierbre vereeniging, het geluk dat God
ons bereid heeft. Gaan wy den levensweg blymoedig heen; dan zal de stryd ons
niet te zwaar, de weg niet te veel zyn: en al stierven wy dan ook eenzaam; vonden
wy, het geheele lange leven door, geen hart dat als het onze sloeg; al drukte dan,
op het sterfbed, geen weenend Vrind onze brekende oogen toe; geen nood: al de
behoeften der menschheid, die in een volgend leven voortduuren, worden daar
volmaakt vervuld. ô Hoe zal het u zyn, wen, in de waereld der geesten, een ziel, als
de uwe gestemd, zich aan u mededeelt, en verlangende den dag der verryzinge
afwacht, om, in volmaakte menschheid, nevens u, ten trone des ontfermenden
behoeften-vervullers te stygen! -
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En nu op het veld der Opstanding! ô! dan ylen harten, die u hier miskenden, u te
gemoet, bekennen hunne dwaling; en gy vindt Vrinden, dáár, waar uw hart zich in
dit leven niet kon, niet durfde mededeelen. In onsterflyke jeugd staat gy daar met
de deelgenooten der Vrindschap: lachend met weenende oogen ziet gy hen, en
gevoelt: zy waren voor u bereekend: nu snelt gy met hun ten Hemel, en dankt den
Schepper der Vrindschap, naast uwe dierbare Vrinden, die gy thans hervonden hebt
om nooit weer te scheiden; of die u in dit aardsche leven onbekend, door God voor
den oogstdag des eeuwigen levens bewaard waren. Menschheid! streelt u dit zwakke
tafreel niet? - Kom, onderzoek, kom, beproef, of ik te veel gezegd hebbe van dit
heil!
En gy, die door uwe wenken my aanleiding gaaft, hier over, hoe onvolkomen ook,
eenige myner gedachten ter neder te stellen, ontvang dit als eene proeve, of ik de
gedachten uws harten wél verstaan heb; en indien dit zo ware, indien ik uwe wenken
eenigzins harmonisch had beantwoord, geloof dan dat myn hart juichende den
genen Broeder noemt, die op zulk eene wyze iets wil toebrengen aan het algemeen
geluk: en hebt gy ook my verstaan, dan behoef ik niet te zeggen, hoe gaarne ik daar
aan wil medewerken. Ga voort; God schenke zegen op uwe poogingen; leer de
menschheid haar waarachtig geluk kennen, en ontvang op den grooten oogstdag
honderdvouwige vruchten op uw zaaizel, en de goedkeuring van Hem, dien wy
beiden vereeren: ook my zult gy dan niet meer onbekend zyn.
Dierbare Medemenschen! ach! dat deze myne zwakke poogingen geschikt waren,
u den rechten smaak voor Vrindschap en Liefde in te boezemen, in vereeniging met
de toekomst! God der Liefde! zegen daar toe ook myne woorden; U beveel ik dezelve!

H. 24 Juny 1800.
M.

Zonderlinge gewoonten in zommige cantons van Bretagne.
In eenige Dorpen van Bretagne kan een jongeling aan geene vrouw komen, of hy
moet haar rooven, gelyk weleer plaats had by de Samniten. Zo ras men weet, dat
twee jonge lieden het eens zyn, verbergt men de bruid, en de Bruidegom moet
dikwyls drie etmaalen lang zoeken, eer hy haar kan vinden. In andere plaatzen van
dit Gewest mag de Bruidegom zyne Bruid niet aanraaken, dan op den derden nacht
na het voltrok-
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ken huwelyk: geduurende den eersten nacht slaapen Bruid en Bruid gom met de
Bruidegoms broeders en Bruids zusters te zamen. In het Land van Morbihan heeft
wederom eene andere zonderlinge gewoonte plaats. Wanneer aldaar de
jonggetrouwden zyn naar bed gegaan, plaatst zich een der Bruidegoms broeders
op de bedplank, met den rug naar de jonggetrouwden gekeerd, en met eene
aangestookene kaars in de hand; in welke houding hy daar blyft zitten, tot dat de
ten einde gebruikte kaars hem de vingers brandt. De Kleermaakers zyn doorgaans
de Makelaars der huwelyken, en zyn in deeze bezigheid zeer kenbaar, omdat zy in
't waarneemen derzelve verpligt zyn, aan hun eene been eene roode, en aan het
ander eene blaauwe kous te draagen. Zy letten zeer zorgvuldig op alles, wat eenige
hindernis zou kunnen aanbrengen: wanneer zy, by voorbeeld, op weg zynde, een
zwarte Kraay zien vliegen, gaan zy spoedig te rugge, dewyl zy overtuigd zyn, dat
een zodanig kwaad voorteken hunne onderneeming op dien dag zou bederven.
Scaer, eene afgelegene plaats, op welke men niet gemakkelyk komen kan, heeft
veele gewoonten van de oudste tyden overgehouden. Hier worden de meisjes ten
huwelyk gevraagd door Redenaars en Poëeten, van het hoofd tot de voeten
geharnasd. Een ridder van dat slag gaat naar het huis der vryster, doch mag niet
binnen gaan, omdat hy daar gekeerd wordt door een anderen gewapenden Dichter,
die het meisje niet wil laaten volgen; het geen een geweldigen stryd in verzen ten
gevolge heeft. Men verhaalt dienaangaande eene aardige streek van zulk een ten
huwelyk vraagenden Dichter, in de nabuurschap van Landerneau, welke, om zyn
party schaakmat te zetten, 't geen hem ook gelukte, zyn verzoek om het meisje dus
eindigde:
Is zy nog maagd? geef haar dan my;
Is zy 't niet meer? houd haar dan vry.

In het District van Corréjou zyn de vrouwen zeer onderworpen aan de mannen, en
hebben niet veel in te brengen. Onder anderen heeft aldaar, onder de boeren, de
volgende gewoonte plaats. De Meester des huisgezins eet het eerst; daar op volgt
alles wat mannelyk is, naar rang der jaaren en dienstbaarheid: terwyl de vrouw van
den huize de tafel niet durft naderen, eer de geringste der boerenjongens verzadigd
is. Hoe veel verschilt niet een maaltyd in 't Land van Corréjou, ten opzichte der
gebruiken, van eene theeparty te Parys!
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Myne gedachten, omtrent de praedestinatie, de voorschikking, of
voorverordinering.
Die van Bereen waren edeler dan die van Thessalonica, onderzoekende
dagelyks de Schriften, of die dingen alzoo waren.
HAND. XVII:11.
Dat de Praedestinatie, of Voorverordinering, gelyk dezelve in de Hervormde Kerk
geleerd en beleden wordt, aan andere gezindheden, buiten ons, hard is
voorgekomen, een afkeer van onze Kerkgemeenschap, ook by zulken, welken
anders 't naast en meest met derzelver leerstukken overeenstemmen, verwekt heeft,
en veel oorzaak tot tegenspraak en zware beschuldigingen gegeven heeft, is bekend
genoeg; gelyk mede, dat 't ook aan geleerden, in dit Kerkgenootschap, niet ontbroken
heeft, welken daar omtrent wat ruimer gedachten gemaakt hebben, en 't harde, daar
by voorkomende, getracht hebben te verzachten en weg te nemen. Ik moet ook
bekennen, dat ik dit leerstuk, naar 't gevoelen der Hervormden, vastgehouden,
voorgestaan en verdedigd heb; naderhand, echter, wanneer ik, met aflegging van
vooroordeelen, ook de leerstukken der Hervormden, schoon daar aan toegedaan,
onderzocht heb, de zwarigheden, daar tegen ingebragt, bedaard gewikt en
overwogen heb, is 't my voorgekomen, dat dit leerstuk, naar 't gemeen gevoelen,
en in deszelfs strengen zin, niet wel bestaan kan, uit de plaatzen der H.S., daar
voor bygebragt, niet kan afgenomen worden, als die eene zachter verklaring toelaten,
en zwarigheden behelst, welke ik niet kon oplossen en te boven komen. Dit heeft
myne gedachten, daar omtrent, eene
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reeks van jaren, nu reeds tot eene hoogte geklommen, bezig gehouden, en my, ten
laatsten, tot eenige verandering van bevatting, omtrent dit leerstuk, gebragt. Ik
schrome niet, dit openlyk te belyden, en der waarheid hulde te doen, daar ik thans
niet meer in de openbaare Bediening gesteld ben, en steeds den naam van
rechtzinnig in de Hervormde Leer gehad en behouden heb. Dit heeft my aanleiding
gegeven, om myne bedenkingen hier omtrent op te geven, en aan 't oordeel van
onbevooroordeelden over te laten; vasthoudende aan 't woord van den Apostel:
beproeft alle dingen, behoudt het goede. Ik weet wel, hoe men ook omtrent dit
leerstuk denken moge, dat men vroeger of later in zwarigheden valt, voor welke wy
moeten stilstaan, en ons tot eerbied brengen voor de diepte van Gods wegen en
raadslagen, onze bevatting en doorzicht te boven gaande. Men kan dit, daartoe lust
hebbende, nagaan by den gel. STAPFER, in 't laatste Deel van zyne wederleggende
Godgeleerdheid. Omtrent de verkiezing, gelyk ze genoemd wordt, is 'er, myns
oordeels, minder of in 't geheel geene zwarigheid, en deze wordt, naar myn inzien,
indien men aan de klaare en duidelyke Leer van Gods woord plaats geeft, zoo
voorgehouden, dat ik daar omtrent ook nu, hoe zeer en van alle kanten overwogen,
geen bedenking of twyfeling kan hebben. Zeker, is 't hoge Opperwezen niet vry, in
de bedeling zyner goedheid? mag Hy, aan zommigen, in een meerder of minder
getal, geen groter genade bewyzen, dan aan anderen? wie durft dat ontkennen of
tegenspreken? God is in den Hemel, Hy doet alles, wat Hem behaagt. Ps. CXV:3.
Is dit niet duidelyk te bespeuren, in den weg van Gods voorzienigheid, beide ten
opzicht van 't lighamelyke of tydelyke, en 't geestelyke en eeuwige? Is de eene, ook
zonder zyn toedoen, niet in ruimer omstandigheden geplaatst, dan de andere?
Genieten dezen niet veel meer lighamelyke zegeningen en weldaden, dan genen?
Draagt 't zich mede niet zoodanig toe, ten opzicht van dat geen, 't welk betrekking
heeft tot de eeuwige zaligheid? Velen worden geboren, en leven, in een land, daar
't licht des Euangeliums zuiver, helder en overvloedig schynt; daar velen ook leven
in een land van donkerheid, en nauwlyks eenig schemerlicht genieten. Is 'er geen
groot onderscheid, omtrent de middelen der genade en zaligheid, en derzelver
mede-
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deling, hier in eene ruime en overvloedige mate, elders geheel niets of gantsch
weinig? en is, omtrent de eersten, ook geen groot onderscheid te bespeuren? en
hebben zommigen niet eene veel gunstiger gelegenheid, om te geraken tot de
kennis der waarheid, welke naar de Godzaligheid is, in de hoop des eeuwigen
levens? Dat ontdekt zich overal; en is dit niet een zoort van Verkiezing, alleen
verschillende in trap en maate?
Maar, ten opzicht van 't Besluit der Verwerping, is 't anders gelegen. Men beschryft
dit doorgaans: 't voornemen Gods, om andere menschen, te weten die niet
uitverkoren zyn, in hunnen zondenstaat te laten, en ter zyner tyd, wegens hunne
zonden, te straffen, ter betoning van zyn magt en regtvaardigheid.
Men brengt hier, niet zonder reden, tegen in: Kan zulk een besluit bestaan met
Gods Deugden en volmaaktheden? Komt 't met zyne gerechtigheid overeen,
menschen, welken, zonder hunne eigen schuld, door de ongehoorzaamheid van
hunne Voorouderen, in eenen rampzaligen zondenstaat vervallen zyn, uit welken
zy, door zichzelven, noit konnen geraken, niet alleen te laten, maar ook, wegens
hunne dadelyke zonden, aan welken zy zich, door de verdorvenheid van derzelver
natuur, door de geboorte ontvangen, meer of min schuldig maken, en dat ze noit
konnen vermyden en voorkomen, tot eene zwaare en eindelooze straf te veroordelen,
en daar aan over te geven? En schoon dat met een allerstrengst recht zoude konnen
bestaan, is dat met de billykheid, met eene bescheidene gerechtigheid, overeen te
brengen? Zoude men, ten opzicht van deze wereld, met opzicht op zich zelven, dat
konnen goedkeuren? of zal men zich hier alleen op Gods Souveraine Oppermajesteit
beroepen, als of deze van zyne deugden en volmaaktheden konde afgescheiden
zyn? Ik kan niet anders denken, indien men de verkleefdheid aan dit leerstuk van
zyne Kerk ter zyden stelt, of 't zal hard en aanstotelyk voorkomen; zyn eigen geweten
zal 'er tegen inroepen. Nog veel meer zal dit plaats vinden, wanneer men hier
byvoegt, Gods Goedheid, zyne Liefde en Barmhartigheid. Zeker, hoe konnen deze,
met opzicht op Gods eigen schepzelen, 't werk zyner handen, by zulk eene
handelwyze, bewaard blyven, veel min uitblinken en doorschynen, daar deze
deugden, in
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de H.S., ten opzicht van God, zoo zeer geroemd, en met verheffing aan God
toegeëigend worden? Is dat Goedheid, om ongelukkige menschen nog meer te
verderven? Is dat Liefde, daar alle blyken van genegenheid onthouden worden en
achterblyven? Is dat Barmhartigheid, ongelukkige menschen niet alleen in derzelver
rampstaat te laten, maar dien nog te vermeerderen en te verzwaaren? Misschien
zal men zeggen: zy gaan gewillig en moedwillig in hunne zonden voord; zy keuren
hunne ongerechtigheden goed, vinden in dezelve vermaak; God bewyst hun veel
lankmoedigheid en weldadigheid, zy versmaden dezelve; zy genieten
genademiddelen, en verwaarloozen dezelve, ten minsten maken 'er geen behoorlyk
gebruik van; reden genoeg voor den Heiligen God, om zynen toorn tegen dezelve
te openbaren. Dat heeft al eenigen schyn; dat laat zich, oppervlakkig beschouwd,
wat aanpryzen: maar zal 't, wat nader ingezien, wel veel of iets afdoen? Die aan de
leerstukken van de Hervormde Kerk vasthoudt, belydt immers, dat de mensch onder
de magt en heerschappy der zonde vervallen is, zoo dat Hy een gewillige slaaf der
zonde is, dood in zonden en misdaden, onbekwaam zynde en blyvende ten goede,
tot dat Hy, door Gods voorkomende en kragtig werkende genade, vernieuwd wordt,
en een beginzel van een nieuw en geestelyk leven ontvangt. Daar Hy nu, als een
verworpene, daar van verstoken blyft, en God besloten heeft om zoodanigen met
deze genade niet te verwaardigen; wat baat 't dan, of Hy al 't licht ter natuure geniet,
onder de Bediening der genademiddelen leeft? Men mag daar door deze en geene
zonden nalaten, uitwendig meer of min Godsdienstig zyn; men blyft, in den grond,
onveranderd en onbekeerd; om de versmading van 't Euangelie, en de
ongehoorzaamheid daar aan, maakt men zich te meer schuldig, en men zal een
zwaarer straf ontvangen. Deze dingen worden wel, by Godgeleerden der
Hervormden, ingezien, ook, op hunne wyze, beändwoord en opgelost, maar, naar
't my voorkomt, niet voldoende, indien niet met 't voorgaande onbestaanbaar; en 't
wordt meer bemanteld, dan bondig weggenomen. Zal men nu, hier door in engte
gebragt, zich beroepen op 't woord van den Apostel, en alle tegenredenen den mond
stoppen: wie zyt gy, ô mensch! die tegen God andwoordt? Zal ook 't maakzel tot
zynen Maker zeggen, waarom hebt gy
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my alzoo gemaakt? Of heeft de Pottebakker geen magt, enz. Rom. IX: dan wordt
alle redekaveling, hoe gegrond ook, afgesneden; dan kan men leerstukken
verdedigen, hoe hard dezelve ook mogen zyn, hoe zeer dezelve tegen de gezonde
reden stryden; en of men, dusdoende, van God, die de hoogste reden zelf is, geen
onwaardige gedachten maakt, en die woorden van den Apostel, tegen zyn oogmerk,
misbruikt en te ver uitstrekt, laat ik voor anderen om te beöordelen. Men kan daar
over nazien de aanmerkingen van den Heer VENEMA, te vinden by de verklaring van
den Brief aan de Romeinen, door den Heer S. DE BRAIS. 't Zy hier mede zoo als 't
is; 't heeft, ten minsten, op my die uitwerking gehad, dat ik geöordeeld heb, eene
zachter bevatting van 't Besluit der verwerping te moeten maken, en daar aan, met
eenige verandering, eene andere gedaante te moeten geven, 't welk ik wat nader
zal opgeven.
Ik begryp het Besluit der verwerping als 't voornemen Gods, waar door Hy
vastgesteld heeft, de menschen te veroordelen, en aan de eeuwige verdoemenis
te onderwerpen, die niet alleen onboetvaardig en hardnekkig in de zonde voordgaan,
maar ook aanhoudend versmaden alle middelen der genade, genoegzaam tot hunne
bekering en eeuwige behoudenis.
Wanneer ik spreek van Genademiddelen, genoegzaam tot bekering en zaligheid,
wil ik dat verstaan hebben, dat alle menschen, meer of min, gelegenheid hebben,
om tot de kennis van de Godlyke openbaring te geraken, en door dezelve, gepaard
met eene meer gemeene genadewerking van den H. Geest, tot de kennis van
hunnen zondigen en verloren staat konnen geraken, tot eene begeerte, om de
verlossing, in Jesus Christus, te erlangen, en tot het aanzoeken van eene meerder
en kragtiger genadewerking, tot alles, wat nodig is om de eeuwige zaligheid, naar
den inhoud van 't Euangelie, deelachtig te worden, 't welk voordvloeit uit de
algenoegzaamheid en oneindige waardy van Christus verdiensten, en uit de
algemeene aanbieding van genade door 't Euangelie, indien dezelve niet ernsteloos
zal zyn, en eerder een vloek dan een zegen.
Ik kan dit met een voorbeeld ophelderen. Neem eens, dat misdadigen en
doodschuldigen, aan eene rechtmatige veroordeling, tot straf, onderworpen zyn;
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dat 'er, van de en, velen, door de genade des Richters, van de verdiende straf
worden vrygesteld; en dat anderen, onder zekere voorwaarden, welke zy konnen
volbrengen, pardon wordt aangeboden, en zy, om 't volharden in hunne
weerspannigheid, en 't versmaden dier voorwaarden, naar verdiensten gestraft
worden; - dat zal aan niemand hard en onrechtmatig voorkomen, en met 't
voorgemelde genoeg overeenstemmen. Dus blyft 'er ook geen plaats over, noch
voor zorgeloosheid, want die 't einde wil, wil ook de middelen, noch voor wanhoop,
dewyl allen leven onder de mogelykheid van zaligheid. Laten wy nu nog zien, of de
plaatzen der H.S., welke voor het besluit der verwerping worden bygebragt, eene
andere bevatting vereischen en medebrengen.
Voor alles beroept men zich op de Leer van den Apostel PAULUS, Rom. IX:22: of
God, willende zyn toorn bewyzen en zyn magt bekend maken, met veele
lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot 't verderf toebereid. De
lankmoedigheid, van welke de Apostel gewaagt, is eene zekere gunst en goedheid,
aan de vaten des toorns bewezen. Maar hoe kan dit bestaan, indien zy, door en
onder dezelve, niet tot bekering hebben konnen geraken, en, wegens hunne onmagt,
noit 't verderf konnen verhoeden, gelyk 't zyn moet, indien zy van de genoegzame
genade zyn uitgesloten? Daar te boven, wanneer de Apostel zegt van de vaten des
toorns, dat ze tot 't verderf zyn toebereid; en, in 't volgend vers, van de vaten der
barmhartigheid, dat God dezelve te voren, let wel, heeft toebereid tot Heerlykheid;
wie merkt dan niet een aanmerkelyk onderscheid tusschen 't een en ander? 't Laatste
wordt uitdruklyk voorgehouden, als van God voordgekomen, door eene voorgaande
schikking; maar 't eerste wordt onbepaald uitgedrukt, tot 't verderf toebereid; 't welk
men dus niet, gelyk 't andere, volstrekt aan God kan toeschryven, of men zoude
Hem voorstellen als de oorzaak van derzulker verderf; dat verre zy! Dus is 'er niets
over, dan die toebereiding tot 't verderf op te vatten, dat zy, door hunne eigen
verkeerdheid, voor 't verderf geschikt worden, en dat 't niet anders konde, of 't moest
aan hun toegebragt worden, en zy daar in ter nederstorten. Is dit de natuurlyke en
eigenaardige verklaring dezer woorden, dan ligt
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'er niets in voor 't Besluit der verwerping, naar de gewoone opvatting van 't zelve
by de Leeraars van de Hervormde Kerk. Of dit by anderen, buiten ons, op deze
wyze begrepen wordt, doet niets af, indien aan de kragt en eigenaardige betekenis
dier woorden niet te kort gedaan wordt. Ik heb, by dit schryven, met anderen, in en
buiten ons, niet geraadpleegd, en alleen myne eigen gedachten gevolgd, zoo als 't
my natuurlyk voorkwam; ik dring 't ook aan niemand, welke anders oordeelt, op.
Wat de andere plaatzen der H.S., welke men, tot bewys van 't besluit der
verwerping, gewoon is by te brengen, belangt; deze zullen, wel ingezien zynde,
naar myn oordeel, niet dat geen te kennen geven, 't welk men daarmede wil beweren.
Immers, wat aangaat 't woord van den Apostel PETRUS, dat de ongehoorzamen,
die zich aan 't woord stoten, daar toe gezet zyn, 1 Pet. II:8; wat zegt dat meer, dan
't geen ZIMEÖN, in overeenkomst met den Propheet JESAIA, betuigt, dat de Messias,
J.C., gezet is tot een val voor velen in Israel, Luc. II? Brengt dat mede, dat J.C.,
door 't besluit van God, geschikt is, om velen in 't verderf te storten? Onze
Godgeleerden geven daar omtrent eene zachter verklaring, namelyk, dat 'er, onder
't Godlyk bestuur, zoodanig iets, by den Messias, zoude plaats hebben, waar uit de
Joden, met verkeerde vooroordelen bezet, aanleiding zouden nemen, om den waren
Verlosser van 't menschdom te verwerpen, tot een groot ongeluk voor hun zelven.
Dus waren ook de Joden gezet om zich aan 't woord des Euangeliums te stoten,
omdat 't, onder de Godlyke voorzienigheid, door hunne ongelovigheid, uit vleeschlyke
vooroordelen ontstaande, op die wyze geschieden zoude. Niet anders is 't gelegen
met de betuiging van den Apostel JUDAS, dat die godlooze menschen, tot 't oordeel,
te voren, opgeschreven zyn, Jud. vs. 4; 't welk alleen leert, dat God in zynen raad
bepaald en te voren uitgesproken heeft, de werkers der ongerechtigheid te
verdoemen, in 't byzonder, zynen toorn uit te gieten, over de genen, welken de
waarheid in ongerechtigheid onderhouden, ja die misbruiken tot een oorzaak voor
't vleesch. Dus kan de Apostel 't oog hebben op de bedreigingen en vloekspraken,
welke Hy, van tyd tot tyd, door zyne Dienstknegten, de Propheten, tegen de verlei-
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ders en valsche Propheten, heeft laten aankondigen, en te voren bekend maken,
in hunne schriften. Zulk eene verklaring geven daar aan onze regtzinnige Uitleggers.
Moet ik 'er ook bydoen 't woord van SALOMO: de HEER heeft alles gemaakt om zyn
zelfs wil, ook de Godlozen tot den dag des kwaads, Spr. XVI:4, als of God godlooze
menschen tot de zonde en 't verderf geschapen had? Wie kan daar aan zyne
toestemming geven? 't Zegt niet anders, dan dat God moedwillige en onboetvaardige
zondaren schikt en verordent tot de rechtmatige en verdiende straf.
Zeker, wanneer wy, met de gezegden der H.S. op de Verwerping betrekking
hebbende, en door ons overwogen, vergelyken andere betuigingen van de H.
Schryvers, welke niet minder sterk, en, naar den uitterlyken schyn en klank, hard
voorkomen, zullen wy te meer reden vinden, om aan eene zachter verklaring plaats
te geven. Men leest in de H.S., dat God de menschen verhard heeft, verblindt, en
zendt een kragt der dwaling, om de leugen te geloven, en wat diergelyke meer zyn;
maar alle onze Godgeleerden verklaren die spreekwyzen zoodanig, dat God daar
by niets doet, 't welk met zyne Heiligheid onbestaanbaar is, of Hem tot een onmidlyke
oorzaak van dat kwaad zoude stellen; maar dat zulks, onder Gods heilige besturing,
door hunne eigen begeerlykheden, en de verleiding van den Satan, aan welken zy,
wegens hunne versmading der genademiddelen, rechtvaardig worden overgelaten,
veroorzaakt wordt. Eischt de gelykheid der zaak, en ook der uitdrukkingen, niet, dat
men, ook in 't ander geval, op dezelfde wyze te werk gaat, en eene verklaring
omhelst, welke met Gods deugden bestaanbaar is, en den mensch geheel en ten
eenemaal schuldig stelt? My dunkt, men zoude anders aan zich zelven niet gelyk
blyven, en in 't eene geval verwaarlozen, 't welk men in 't andere te baat neemt.
Ik laat my, in dit stuk, met andere redenen en tegenredenen niet in; dat is
overvloedig elders te vinden. Deze bedenkingen hebben lang by my plaats gevonden,
zyn dikwils, met alle bedaardheid, onzydig overwogen, en ik kon 't op eene andere
wyze niet goedmaken. Komen deze opvattingen ongegrond voor, meent men reden
te hebben, om dezelve niet aan te
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nemen, ik betwist niemand de vryheid, welke ik voor my zelven begeer, en die elk
behoort te hebben. 't Is by my geen stuk, waar aan de zaligheid hangt; gelyk ik alle
bekende vyf Articulen, eertyds zoo zeer met de Remonstranten betwist, niet van
dat belang reken. Trouwens, hoe kan men anders de Lutherschen, welken daar
aan vasthouden, als Broeders erkennen, en, niettegenstaande dat verschil,
Kerkgemeenschap met dezelve begeren? En bleef 't daar by, dan zoude de kerkelyke
vereeniging, onlangs door de Remonstranten voorgeslagen, zoo veel verhindering
niet ontmoeten; ten minsten, indien ik wat kan en mag oordelen. Ik ben lang by my
zelven in beraad geweest, of ik deze myne gedachten zoude openbaarmaken; maar
ik ben, ten laatsten, by my zelven daar toe bewogen, of 't nog tot eenige opheldering
mogt verstrekken. Ik weet wel, en ik heb 't in mynen leeftyd genoeg ondervonden,
hoe veel 't inheeft, om van de bevatting, welke men omtrent deze en gene leerstukken
van de Kerk, tot welkers gemeenschap men altyd behoord heeft, koestert, af te
gaan, en anderen daar van af te brengen; dat men by dezen te ver daar van afwykt,
by genen te weinig; en dat men, doorgaans, met verlating van den middenweg,
anders, naar 't gemeene spreekwoord, veilig gerekend, tot uittersten overslaat, en
hier door verder van elkander afwykt, dan anders zoude geschieden, en oorzaak
geeft tot verschillende gedachten en twistredenen, welke men kon vermyden; waartoe
ik overhel, indien men, met de waarheid, ook den vrede kan liefhebben.

Sloten, in Friesland,
31 July 1800.
J. KRAMER,
Rustend Leeraar.

Natuurlyke historie van den oricou.
(Ontleend uit de Histoire Naturelle des Oiseaux d'Afrique, door FRANçOIS LE VAILLANT.)
De Gier, onder den naam van Oricou bekend, is, gelyk andere soorten van dit
Vogelgeslacht, een bewooner der bergen; in de holen derzelven heeft hy
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zyn nest; daar brengen zy den nagt door, en het gedeelte van den dag, 't welk zy
niet besteeden in het zoeken van voedzel. - By het opgaan der zonne ziet men de
Oricous in grooten getale, zittende op rotspunten voor hunne wooningen. Zy vormen,
in dien stond, eene lange ongeregelde lyn, zich uitstrekkende in de geheele lengte
van een keten bergen. De staartpennen zyn afgesleeten door het sleepen langs de
rotsen; daar de Arenden, integendeel, veel min gewoon te loopen, en op boomen
te roesten zittende, de staartpennen veel ongeschondener bewaaren. Daarenboven
zyn de Gieren genoodzaakt, de staarten met kragt tegen den grond te dringen, en
in dien stand eenige stappen voort te loopen, eer zy in staat zyn om zich van de
vlakte in de hoogte te verheffen; maar, niettegenstaande deeze schynbaare
bezwaarlykheid om de vlugt aan te vangen, betoonen zy, zich eens van den grond
opgebeurd hebbende, een verbaazende kragt in het vliegen, 't geen zy meesterlyk
doen, tot zulk eene hoogte opstygende, dat zy het oog geheel ontwyken.
Niet gemaklyk valt het te begrypen, hoe die Vogels, tot zulk eene hoogte in de
lugt opgesteegen, in staat zyn om te ontdekken wat 'er beneden op den grond
omgaa, de Dieren waar te neemen, op welke zy losgaan, en zich, als in een
oogenblik, op een kreng neder te werpen. Indien, nogthans, een Jaager een Dier
velt, te zwaar voor hem om het na huis te draagen, en hy heenen gaat om hulp te
zoeken, mag hy staat maaken, dat hy, naa een zeer korten tusschentyd, het gevelde
Dier bykans geheel verslonden zal vinden, door eene bende Gieren, van welke 'er
geen één enkele, weinig minuuten te vooren, in 't gezigt was.
Menigmaalen heb ik, ten mynen nadeele, de ondervinding gehad van deeze
verbaazende waakzaamheid der Gieren en andere verslindende Vogelen. De eerste
proeve, welke ik deswegen had, was op een tyd, dat ik groot gebrek leed aan wild
ter spyze, en dit drukte deeze les te dieper in myn geheugen. Ik was zo gelukkig
geweest, dat ik drie Zebraas doodde; wel voldaan over dit gelukkig slaagen, keerde
ik na onze Legerplaats te rug, op omtrent eene myl van de plaats, waar het jagtgeluk
my dus begunstigd hadt, om last te geeven, dat men een wagen aanvoerde ter
weghaalinge. - Myne Hottentotten, kundiger in dit stuk, dan ik,
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zeiden my, dat zulks aan myn oogmerk niet zou beantwoorden, dewyl de Zebraas
zouden verslonden weezen, eer wy weder by dezelve gekomen waren. Wy toogen
egter heenen. Ter dier plaatze wederkeerende, zagen wy de lugt met Gieren vervuld;
eene menigte deezer Vogelen was op den grond nedergestreeken; de Zebraas
waren reeds verslonden; niets was 'er van overgebleeven, dan de groote beenderen;
en de Gieren kwamen nog alle oogenblikken van alle kanten aanvliegen, eene
bende uitmaakende van by gis wel duizend in getal.
Begeerig om ooggetuige te weezen van den grooten en schielyken toevloed
deezer Vogelen, verborg ik my eens, na het vellen van een groote Antelope, in een
boschje; ik liet het gedoode Beest liggen ter plaatze waar het viel. Oogenbliklyk
daarop verscheenen 'er eenige Ravens, onder een groot geschreeuw boven de
gevelde Antelope zweevende; weinig minuuten laater verzamelde zich een vlugt
van Kiekendieven en Havikken; een oogenblik daarnaa opwaards ziende, ontdekte
ik, op eene verbaazende hoogte, eenige Vogels, met allen spoed op het doode Dier
nederschietende; onmiddelyk kende ik die bende voor Gieren, die als uit de bovenlugt
losgelaaten scheenen. Zo ras de voorste zich op myne Antelope gezet hadden,
kwam ik uit myne schuilplaats te voorschyn; waarop zy bezwaarlyk wegvloogen, en
zich by hunne makkers vervoegden; derzelver getal nam uit alle oorden toe,
nederschietende uit de wolken, om deel aan den prooy te neemen.

Eene byzonderheid, de paarlen betreffende. Door B.
Faujas-de-Saint-Fond.
‘FAUJAS-DE-SAINT-FOND, Lid van het Nationaal Instituut, en Hoogleeraar in de Geologie
in het Museum der Natuurlyke Historie te Parys, deelt, onder veele andere
byzonderheden van zyne Reis na Engeland, Schotland en de Hebrides, in den Jaare
1784 ondernomen, om den Staat der Kunsten, Weetenschappen en Natuurlyke
Historie in Groot-Brittanje op te neemen, de volgende niet onaartige ontmoeting, de
Paarlen betreffende, mede.’
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Met myne Reisgenooten my aan de Rivier Tay bevindende, was ik begeerig om iets
te verneemen van de Paarlvisschery aldaar. Ik huurde twee Visschers af, die
byzonder hun werk maakten van de Paarlvisschery. Zy bragten ons na de Rivier,
die met een zeer zuiver water over zand of gruis loopt. Welhaast bragten de
Visschers ons verscheide douzynen schelpen van drie en een half tot vier duimen
lang, en weinig meer dan twee duimen breed; de kleur van buiten was donker bruin,
een weinig op het groene trekkende. De bovenschelp was dik, en van binnen van
eene schoone paarlkleur, een weinig doormengd met een roozengloed. Ik zag deeze
soort van schelpen aan als behoorende tot de Mima pictorum van LINNAEUS, of
althans als daarop zeer gelykende.
De Visschers wilden deeze schelpen in ons byweezen wel openen, maar bedongen
de Paarlen voor zich, indien zy 'er eenige vonden. - Ik verzogt dat zy dezelve zouden
opendoen voor myne Reisgenooten, terwyl ik my vermaakte met andere schelpen
te zoeken; doch dat zy my zouden roepen, wanneer zy een Paarl ontdekten. - Weldra
werd ik geroepen. Men vertoonde my een Paarl, fyn, volkomen rond, en van eene
zeer goede kleur. Ik bekeek de Paarl en de schelp, en verklaarde daarop, dat de
Paarl niet gevonden was in de schelp, welke zy my vertoonden. De Visschers
verzekerden het tegendeel, en zy werden ondersteund in die verzekering door myne
Reisgenooten. Ik bleef het egter ontkennen, en verzogt myne Reisgenooten in 't
vervolg naauwer toe te zien. Ik ging weder weg; dan weinig schreden gevorderd
zynde, werd ik te rug geroepen; zy hadden 'er op nieuw een gevonden. Ik kwam,
en de schelp beziende, deed ik andermaal dezelfde uitspraak, dat men die Paarl in
de schelp hadt laaten glippen. De Visschers betoonden zich des hoogst verwonderd;
want het was by hun zeker, gelyk het ook met de zaak zo bestondt, dat ik hunne
verrigtingen niet kon gezien hebben. Myne Reisgenooten, die 'er op zouden passen,
hadden zy bedroogen: zo wel waren die Visschers op het speelen van dien trek
afgerigt. De verzekering, die ik gaf, kwam den Paarlvisscheren zo bovennatuurlyk
voor, dat zy het bedrog beleeden, en ongevergd andere Paarls vertoonden,
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ten dien zelfden einde medegenomen. Zy betoonden zich zeer begeerig om myn
geheim te mogen weeten, als 't welk hun de moeite zou bespaaren om een zeer
groot aantal schelpen te vergeefsch te openen; want zelden vonden zy meer dan
één of twee Paarls in den tyd van een week. Naardemaal zy geene andere dan de
Erse taal verstonden, kon ik myne meening hun alleen door tekenen en gebaaren
te verstaan geeven.
Myn geheel geheim bestondt in den buitenkant van de schelp te bezien; en
wanneer geen der deelen van de schelp doorboord was, of eenige holligheid hadt,
maar eene gladde en effene oppervlakte vertoonde, durfde ik, zonder eenigen
schroom van mis te zullen tasten, verzekeren, dat 'er geen Paarl in die schelp te
vinden was.

Leevensberigt van den generaal Washington.
(Uit het Engelsch.)
De Generaal WASHINGTON, die boven alle bynaamen, gewoonlyk aan groote Mannen
gegeeven, verheeven is, werd in de Parochie van Washington, in Westmoreland,
in Virginie, gebooren, op den 22 van Sprokkelmaand des Jaars 1732. Hy was de
derde Zoon van den Heer AUGUSTIN WASHINGTON, een Planter of Landeigenaar van
uitsteekende bekwaamheden, algemeene hoogagting, en groote goederen in Virginie.
De Voorouders van deezen WASHINGTON toogen, omtrent het Jaar 1657, uit
Yorkshire, in Engeland, na Virginie, en zetten zich in King George's Land neder,
waar de Generaal, by den aanvange der Omwentelinge, nog drie Broeders in leeven
hadt, te weeten SAMUEL, JOHN en CHARLES, allen Bezitters van groote
Landeigendommen, en ééne Zuster. De Generaal was de eerste vrugt van een
tweede Huwelyk.
Een byzonder Onderwyzer, onder het opzigt zyns Vaders, regelde zyne vroegste
opvoeding, die alleszins was ingerigt om een vast en sterk Lichaam voort te brengen,
en den Geest net en bondig te doen denken. Deeze Onderwyzer maakte hem
bekend met de beginzelen der Latynsche Taale, onderwees hem in de Engelsche,
en in de beginzelen der Wiskunde.
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Toen onze WASHINGTON slegts tien jaaren bereikt hadt, stierf zyn Vader, en het
toevoorzigt over eene groote Familie kwam op zyn oudsten Broeder, LAURENCE
WASHINGTON. Deeze jonge Heer, met de meest beloovende talenten begiftigd, hadt
een Capiteinsplaats by het Krygsvolk der Volkplantinge tegen Carthagena, onder
den Admiraal VERNON. Van deezen tocht te rug gekomen, trouwde hy de Dogter
van den Heer WILLIAM FAIRFAX, van Belvoir, en zette zich op zyn Vaderlyk Erfgoed
neder, 't welk hy den naam gaf van Mount Vernon, ter eere van den Admiraal, van
wien hy veele beleefdheden ontvangen hadt. Hy werd naderhand aangesteld tot
Adjudant-Generaal der Krygsmagt van Virginie; doch overleefde die aanstelling niet
lang. Hy het ééne Dogter naa, die jong stierf; en zyn tweede Broeder mede, zonder
kroost naa te laaten, gestorven zynde, verviel het Familie-Erfgoed, en een zeer
uitgestrekte Land-eigendom, aan den Generaal.
Eene omstandigheid, onzen WASHINGTON betreffende, moeten wy hier plaats
geeven, te weeten, dat hy, vyftien jaaren bereikt hebbende, in den Zeedienst tradt,
om dien aan te vangen aan boord van een Engelsch Oorlogschip, kruissende op
de kust van Virginie; zyn goed was gepakt en gereed om aan boord gezonden te
worden, wanneer zyne Moeder, toen Weduwe, haaren tegenzin in dit beroep haars
Zoons betoonde, en oorzaak was, dat men dit plan liet vaaren.
De post van Adjudant-Generaal, opengevallen door den dood zyns Broeders,
werd, in gevolge van de wyduitgestrektheid des Landschaps, in drie Districten
verdeeld; en de aanstaande Held van America begon, eer hy zyn twintigste jaar
vervuld hadt, zynen Krygsdienst, met den rang van Major te bekleeden.
Weinig meer dan twintig jaaren tellende, viel 'er iets voor, 't welk WASHINGTON's
groote talenten uitlokte, in werkzaamheid bragt, en openbaar bekend maakte. De
Franschen van Canada, geholpen door de Indiaanen, ten dien einde gehuurd,
deeden, in den Jaare 1753, invallen op de westlyke grenzen, langs de Allegany- en
Ohio-Rivieren. De Gouverneur DINWIDDIE en de Raad van Virginie kreegen uit
Engeland last, om, gewapenderhand, deeze indringingen te keer te gaan. Men
keurde het egter raadzaam, openbaare
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vyandlykheden voor te komen, door het doen van vriendlyke, maar tevens ernstige
voorstellen aan de Franschen, en bevredigende maatregelen aan de Indiaanen voor
te stellen.
Men koos den Major WASHINGTON tot het bekleeden van dit gewigtig en gevaarlyk
Gezantschap. In gevolge hiervan werd hy door den Gouverneur afgevaardigd, met
een brief aan den Opperbevelhebber der Franschen aan de Rivier Ohio, klagten
inhoudende, wegens de inbreuken, gemaakt op de verdragen tusschen de beide
Kroonen; tevens voorzien met last en volmagt om te handelen met de zes Volken
en andere Stammen van de Wester-Indiaanen, en hun aan de belangen van
Engeland te verbinden. WASHINGTON ving de reis aan in 't laatst van Wynmaand,
vergezeld van vyftien man; hy verduurde de moeilykheden der reize met moed, en
voerde den hem opgelegden last met kloekmoedigheid en beleid uit. Wanneer hy
wederkeerde met het antwoord van den Heer ST. PIERRE, en verslag deedt van het
welgelukken zyner onderhandelingen met de Indiaanen, ontving hy de goedkeuring
en den dank zyner Landgenooten.
Niettegenstaande dit alles werden de vyandlykheden in dien oord voortgezet, als
een gedeelte uitmaakende van het beraamde plan eens algemeenen aanvals op
de Volkplantingen van Groot-Brittanje. In deezen stand der dingen kreegen dezelve
uit het Moederland last om zich te vereenigen, en tot zelfverdeediging gereed te
maaken. De Vergadering in Virginie ging voor, en bestemde, vroeg in den Jaare
1754, eene somme gelds ten Landsdienste, en stemde toe in het oprichten van een
Regiment, vierhonderd man sterk, tot verdeediging der grenzen dier Volkplantinge.
De Heer FRY, een der Hoogleeraaren van het Collegie van William en Mary, werd
tot Colonel van dit Krygsvolk benoemd, en Major WASHINGTON, toen omtrent
drie-en-twintig jaaren oud, bekleedde den post van Luitenant. Colonel FRY stierf
korten tyd naa zyne aanstelling, en het zyn Regiment en het bevel over aan den
tweeden in rang.
Colonel WASHINGTON betoonde zich onvermoeid in alle poogingen om zyn
Regiment in orde te brengen, magazynen aan te leggen, en de wegen te baanen,
om het eerst in bezit te geraaken van een' voordeeligen post, by den zamenloop
der Allegany- en Monongahela-
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Rivieren, (thans Pittsburgh,) door hem, ten dien einde, in het voorgaande jaar,
aangepreezen. Ten vollen overtuigd van de noodzaaklykheid om dit werk te
volvoeren, begon hy zynen optocht derwaards in Bloeimaand, zonder de versterking
af te wagten van een detachement onafhanglyke geregelde troepen en eenige
compagnien Provinciaalen uit de omliggende Volkplantingen.
Op zynen weg derwaards ontmoette hy, op eene plaats, Red Stone genaamd,
eene sterke party, bestaande uit Franschen en Indiaanen; met deezen geraakte hy
in een gevegt, en dreef ze op de vlugt, naa het dooden en gevangen neemen van
een vyftigtal der vyanden. Onder de Gevangenen bevondt zich de beroemde Heer
DE LA FORCE, en twee andere Officieren, van welken Colonel WASHINGTON kundschap
ontving, dat de magt der Franschen aan de Ohio bestondt uit meer dan duizend
geregelde troepen en verscheide honderden Indiaanen; dat zy reeds eene sterkte
hadden aangelegd op de plaats, welke hy voorneemens was te beslaan, door hun
het Fort du Quesne geheeten. - Deeze kundschap bekomen hebbende, sloeg hy
zyne kleine Legermagt neder op eene plaats, bekend onder den naam van Great
Meadows, door hem gekoozen, uit hoofde van de welgelegenheid om leeftocht en
andere noodwendigheden te krygen; hier versterkte hy zich, om zynen voorraad te
dekken, door het aanleggen van een Fort, 't geen hy den naam gaf van Necessity.
Aldaar wagtte hy op de versterking uit New-York en Pensylvanie; doch kreeg aldaar
by zich Capitein M'KAY, met diens geregelde Krygsknegten, waardoor zyne geheele
Krygsbende uit omtrent vierhonderd man bestondt. - Ongemoeid bleef hy daar tot
in Hooimaand, wanneer hy berigt kreeg, dat eene sterke party van den vyand in
aantogt was om zyne Legerplaats op te neemen; hy deedt een uitval en versloeg
dezelve. Dan hierop werd hy aangevallen door een Leger, zamengesteld uit
Franschen en Indiaanen, begroot op vyftienhonderd man, aangevoerd door den
Heer DE VILLIERS. De kleine bezetting verweerde zich dapper, verscheide uuren
lang, in welken tyd zy omtrent tweehonderd der vyanden versloegen, en meer dan
een derde gedeelte van hunne eigen manschap was gedood of gewond. De Fransche
Bevelhebber, ontmoedigd door

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

429
zulk een stoutmoedige tegenweer, sloeg eene onderhandeling voor, welke in eene
eerlyke daadiging eindigde. Colonel WASHINGTON ontruimde het Fort, volgens
afspraake, met alle krygseer, zyn krygsvoorraad en andere goederen medevoerende;
maar de Fransche Bevelhebber, of onmagtig of ongenegen om zulks te beletten,
liet de Indiaansche hulpbenden toe, om de Provinciaalen te plunderen, en eene
groote slachting onder menschen, vee en paarden aan te rigten. Naa dit ongeval
keerde het overschot der Virginische Krygsmagt na Alexandrie, om zich te herstellen.
De Groot-Brittannische Afgezant aan het Hof van Versailles hadt last om by het
Fransche Hof een vertoog te doen tegen het verbreeken van de Artikelen van de
bovengemelde daadiging. En dit mag aangemerkt worden als het tydstip, waarop
het Fransche Hof zich begon te ontmaskeren, en te ontdekken, dat het gedrag van
deszelfs Gouverneurs en Officieren in America geheel ingerigt was overeenkomstig
met de bevelen van daar ontvangen. Naa deezen tyd werden door de Franschen,
met verdubbelde werkzaamheid, op de grenzen, krygstoerustingen gemaakt, en
voortgezet in den Winter des Jaars 1754 en het voorjaar van 1755.
Geduurende deezen tyd wierf het Gouvernement van Virginie een nieuw aantal
Krygsvolk, die het Fort Cumberland en het Fort London bouwden, en eene
Legerplaats aanlagen by Wills Kreek, eene plaats, geschikt om den aanval des
Vyands aan de Ohio wederstand te bieden. In alle deeze krygsdiensten, en bovenal
in het aanleggen der Forten, werd Colonel WASHINGTON voornaamlyk gebruikt.
In Bloeimaand des Jaars 1755 kwam de Generaal BRADDOCK, uit Engeland, te
Alexandrie, met twee Regimenten welgeoefende Soldaaten uit Ierland; by deeze
zouden de Krygsmagten der Americaanen gevoegd worden, en BRADDOCK, aan het
hoofd deezer Legermagt, de bestookers van de grenzen der Volkplantingen
verdryven. In gevolge van eene Koninglyke verordening op de Krygsrangen, ‘kon
geen Officier, die niet onmiddelyk van den Koning zynen lastbrief ontvangen hadt,
het bevel voeren over eenen, die dusdanig eene aanstelling hadt.’ In gevolge hiervan
lag Colonel WASHINGTON zyn post neder, en vervoegde zich als
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Vrywilliger en buitengewoon Aide de Camp by den Generaal BRADDOCK.
Het Leger trok onmiddelyk aan op het Fort du Quesne, langs den weg van Wills
Kreek. Niemand was in de wegen zo kundig als Colonel WASHINGTON, en geen ander
Officier in de Volkplanting hadt een naam van Krygsbekwaamheid, gelyk aan den
zynen. Hadt men genoegzaam agt geslaagen op zyne raadgeevingen, dan zouden
waarschynlyk de kort volgende nadeelen voorgekomen of afgewend geweest zyn.
De Generaal BRADDOCK ontmoette op zynen weg, onverwagt, en dus onvoorbereid,
een groot aantal der vyanden. Hierop volgde een hevige en bloedige slag, eindigende
in eene volkomene nederlaage van BRADDOCK's Leger.
Colonel WASHINGTON was de éénige Officier, wiens post het medebragt,
geduurende den slag te paard te blyven, die niet gedood of gewond was. De
Voorzienigheid scheen hem te bewaaren om het overschot van een geslaagen
Leger voor volstrekte vernieling te bewaaren. Deszelfs overtocht van de Monongahela
bewerkstelligd hebbende, en ziende dat de vyand deszelfs behaalde voordeelen
niet voortzette, haastte hy zich om maatregelen te neemen tot verdere beveiliging,
met den Colonel DUMBAR, die op eenigen afstand gebleeven was in de Agterhoede,
met de tweede afdeeling des legers en de zwaare bagadie. De openlyk uitgegeevene
berigten van dit Krygsbedryf, zo in Engeland als in America, waren niet spaarzaam
in WASHINGTON's lof, wegens de weezenlyke diensten, welke hy, in eenen zo neteligen
toestand, zyn Land beweezen hadt.
Niet lang naa dit voorval, werd het Reglement op de Rangschikking der
Krygsbevelhebberen, zo beledigend voor de Officieren in de Volkplantingen, tot hun
genoegen veranderd, in gevolge van het betoond misnoegen der Officieren en de
verklaaringen van Colonel WASHINGTON. Het Gouvernement van Virginie, geheel
doordrongen van een gevoel der verdiensten deezes Mans, gaf hem eenen nieuwen
en zeer uitgebreiden last, het Bevel naamlyk over alle de Krygslieden, reeds
geworden, of nog in die Volkplanting te werven. Deezen last behieldt hy, met
uitsteekenden lof voor zichzelven, en voordeel voor zyn Vaderland, tot den Jaare
1759, wanneer hy, de rust hersteld zynde op de gren-
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zen der in 't midden gelegene Volkplantingen, en zyn gestel zeer verzwakt en
gevaarlyk zynde door eene oude longkwaale, zyne Krygsbediening nederlag.
Zints dit Tydperk tot den Jaare 1775 kweekte WASHINGTON de Kunsten des Vredes.
Kort naa het nederleggen van zynen Krygspost, in den Jaare 1759, herkwam hy tot
voorige kragten, en trouwde de tegenwoordige Weduwe WASHINGTON, toen Mev.
MARTHA CUSTIS, eene beminnelyke en schoone Weduwe; met haar behuwlykte hy
twintigduizend Ponden Sterling, welke zy van zichzelve bezat, behalven haar
Weduwengoed in een der voornaamste gedeelten van Virginie; hy zette hierop, als
een Planter en Landbouwer, zich neder op zyn geliefde Landgoed Mount Vernon.
De Generaal WASHINGTON was waarschynlyk de grootste Landbezitter in de
Vereenigde Staaten van America. Behalven de uitgestrekte Landeryen, welke aan
hem kwamen door zyn Huwelyk, en door den dood van Mev. WASHINGTON's éénige
Dogter, (geheel dertigduizend Ponden Sterling bedraagende,) bezat hy uitgestrekte
streeken overheerlyk land in verscheide deelen van den Staat, welke hy, in voorigen
tyde, toen hy Landopzigter was, zelve ontgonnen, of gekogt hadt van Officieren, die
ze tot belooning voor Krygsdiensten verkreegen hadden. - Hy vergrootte ook, op
eene zeer aanmerkelyke wyze, zyn Landgoed Mount Vernon, 't welk in den Jaare
1787 uit omtrent negenduizend Acres bestondt, geheel onder zyne eigene
aankweeking. Het inkomen, 't welk hy van zyne Landgoederen trok, werd, in den
Jaare 1776, berekend, ten minsten vierduizend Ponden Sterling 's jaars te bedraagen;
en men veronderstelde, dat dezelve by verkoop meer dan honderd en zestig duizend
Ponden Sterling zouden gegolden hebben. En valt 'er niet aan te twyfelen, of die
Landbezitting is, zints dien tyd, onder zyn opzigt, nog veel verbeterd.
Niet minder stak de Generaal WASHINGTON uit als Landbouwer dan als Krygsheld
of Staatsman. Hy ondernam alles in 't groot, overeenkomstig met zyn grooten en
veelbevattenden geest; terwyl zyne naauwkeurige en voorbeeldige wyze, om alle
zyne zaaken te verrigten, hem in staat stelde om meer uit te voeren, en op een
volkomener en voordeeliger wyze, dan misschien eenig man van deeze eeuw. Hy
hadt, in één jaar, ze-
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venduizend schepels Tarwe, en tienduizend schepels Indiaansch Koorn, op zyn
Landgoed Mount Vernon geteeld. In een volgend jaar kreeg hy van zyne Kudde
tweehonderd Lammeren, zaaide zeven-en-twintig schepels Vlaszaad, en plantte
meer dan zevenhonderd schepels Aardappelen. In hetzelfde tydsverloop hadt hy
onder zyn oog doen vervaardigen zo veel linnen en wollen stoffe, als genoeg was
voor de onderhoorigen van zyn huis, die omtrent duizend zielen uitmaakten. Zyn
Land, tot de teelt geschikt, hadt hy verdeeld in even groote perken, en de gewassen,
welke 'er geplant moesten worden, voor veele jaaren aangeweezen. Op
Saturdag-middag in elke week was hy gewoon berigten te ontvangen van alle zyne
Landopzigters, wier verslagen naauwkeurig gesteld werden in daartoe aangelegde
boeken: zo dat hy, op het einde van het jaar, in staat was, juist op te maaken, welk
een arbeid in de onderscheidene verdeelingen gedaan was, en het beloop van de
opbrengst. Orde en huishoudelykheid heerschten in alle zyne verrigtingen, zo binnen
als buiten 's huis.
De Landbouw was zyne meestgeliefde bezigheid, en hy zette dien voort op eene
wyze, zyns waardig. Eene groote zaak, welke hy altoos in 't oog hieldt, was het
invoeren of vermeerderen van de aanteelt zodaniger artikelen, welke hy oordeelde,
in derzelver gevolgen, voor zyn Land het heilzaamst en voordeeligst te zullen
weezen. Volgens dit beginzel zag hy reeds vroeg af van het Tabak-planten, en
bevlytigde zich op andere akkerbezigheden. Om daarin oefenende kundigheden
op te doen, hieldt hy briefwisseling met Dr. ANDERSON en den Heer ARTHUR YOUNG,
in Engeland, en met veele landbouwende Heeren in America. Naardemaal
verbetering bekend stondt 's grooten Mans oogmerk te weezen, ontving hy
zeldzaame zaaden, en berigten van den uitslag der proefneemingen in andere
oorden. Hy maakte desgelyks breedvoerige aantekeningen, ten aanziene van zyne
eigene proefneemingen, de gesteldheid der saisoenen, den aart der gronden, over
welke hy zeer goed oordeelde, als mede over de onderscheidene soorten van
bemesting, met één woord, over alle zodanige onderwerpen, als tot verbetering van
den Landbouw konden strekken.
(Het Vervolg hiernaa.)
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Iets over de Lazzaroni.
De Lazzaroni, welke een byzonder soort van menschen uitmaaken, en als een waar
zedelyk verschynzel kunnen beschouwd worden, hebben altyd de opmerkzaamheid
der reizigers door Napels tot zich getrokken. Deeze lieden hebben zich, vooral in
(*)
den tegenwoordigen oorlog in Italiën, te merkwaardig gemaakt , dan dat zy niet
een nader onderzoek zouden verdienen; te meer, nadien men ze gemeenlyk als
bedelaars beschouwt, en hun byzondere toestand, dien zy als een eigen corporatie,
en in zeker opzicht als een status in statu hebben, niet overal bekend is.
Het zyn lieden van een' laagen en armoedigen staat, die alle gemakken des levens
met eene Stoïcynsche onverschilligheid verachten; die geen bezigheid, eigendom,
wooning of levensonderhoud hebben, en ten uitersten armoedig zyn; maar nogthans
in een zekere verééniging leeven, en in Napels, alwaar zy zich, volgens de
verzekering van ARCHENHOLZ, alleen ophouden, een getal van niet minder dan
40,000 uitmaaken. Den naam Lazaroni, of Lazzaroni, hebben zy ontleend van den
armen Lazarus, die naakt en hulpeloos voor de deur van den onmedogenden ryken
lag; men noemt ze ook spotswyze Banchieri (Bankiers), wyl ze des nachts, by gebrek
van bedden en herbergen, onder voordaken en overdekte galeryen op banken
slaapen. Schoon allen zich wel niet in deezen toestand bevinden, is echter, over
het algemeen, hunne kleeding zeer eenvoudig, slegt en morssig. Alleen de
feestdagen maaken hiervan eene uitzondering. Alsdan ziet men ze, volgens het
bericht van SWINBURNE, in deszelfs Rei-

(*)

In het Jaar 1792 gingen de Lazzaroni de Franschen, welke met een magtige Vloot voor Napels
kruisten, en daar eene landing wilden onderneemen, gewapend te keer, waarvan ik voor een
gedeelte ooggetuige geweest ben. Het is ook bekend, dat zy in het begin van 't Jaar 1799,
veréénigd met het Landvolk rondsom Napels, gepoogd hebben hun Vaderland te verdedigen,
het Fransche Leger by Capua aanvielen, en hetzelve het indringen in het Ryk van Napels
voet voor voet betwistten.
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zen door de beide Siciliën, zeer bont versierd, met een geborduurd wambuis, met
gevlamde koussen, en met gespen van buitengewoone grootte op de schoenen.
De Lazaroni van het vrouwlyk geslacht verschynen ook op feestdagen in haar gala,
gelyk ze het noemen; dat is, haar hair met een geele geweeven muts en met
scharlaken netten bedekt.
By dit alles zyn zy met hunnen toestand niet alleen zeer te vreden, maar denzelven
ook zeer toegedaan. Toen MORITZ, op zyne reis door Italiën, zich te Napels eenigen
tyd ophield, woonde hy in een huis, voor het welk eene soort van vergaderplaats
der Lazaronis was; hy zag daar den gantschen dag uit zyn venster grysaards,
mannen en jongelingen, zich half naakt in den zonneschyn legeren, en deeze
Philosophen, gelyk hy ze noemt, scheenen hem het gebrek van tydverdryf zoo
weinig te voelen, dat zy elkanderen niet eens tot eenig spel aanzetten, maar halve
dagen lang met de armen overeengeslagen zaten, stonden of lagen. Nooit bespeurde
hy, dat het gevoel van armoede en naaktheid drukkend voor hun was. Zy jammerden
niet, zy klaagden niet, maar kortswylden en lagchten onder malkanderen, en uit hun
gelaat en gebaarden kon men niets anders besluiten, dan dat zy het goed hadden.
Zekerlyk heeft de ongemeen groote vruchtbaarheid van het land, de heete
luchtstreek en de vadzigheid deeze klasse van lieden voortgebragt. Een Lazarone
vergenoegt zich dikwerf geduurende eenige weeken om slechts van vruchten te
leeven, welke de aarde aldaar zoo voortreflyk en overvloedig oplevert. In hunne
geringe behoefte is een kleine winst, welke zy op zeer onderscheiden manieren
verkrygen, toereikend. Men gebruikt hen voor daghuurders, dragers,
boodschaploopers, enz. en zy zyn met een geringe belooning te vreden. Het is,
volgens SWINBURNE, onwaar, dat ze, gelyk sommigen beweeren, hun leven volstrekt
in de open lucht doorbrengen, en 's winters en 's zomers, welk weder het ook zyn
mag, op straat slaapen. In den zomer is zulks te Napels zeer aangenaam; maar in
den winter zou geen hond het guur weêr uithouden, niet zoo zeer wegens de koude,
als wel om de nattigheid, die in den regentyd veroorzaakt wordt door de geweldige
plasregens, welke gewoonlyk verscheiden weeken agter elkander duuren. In deezen
regentyd neemen de meesten
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hunne toevlugt tot de onderaardsche holen onder Capo di monte.
Het spreekwoord, armoede leert veel kwaad, geldt gelukkiglyk niet by de Lazaroni.
Zy toonen byna niet de minste losbandigheid, schoon hunne talryke menigte hen
daartoe ligt kon verleiden; zy zyn, integendeel, demoedig, verdragende met geduld
de verachting en beledigingen, die hen van het ander gepeupel worden aangedaan;
het geen zeer gelukkig is; ‘want,’ zegt ARCHENHOLZ, ‘indien dit ligchaam telkens een
ieder van deszelfs leden wilde beschermen en wreeken, zou Napels een moordkuil
worden.’ Met hunnen toestand niet alleen wel te vreden, maar denzelven ook
toegedaan zynde, benyden zy het beter lot der aanzienlyken geenszins; zy plegen
geen ongeregeldheden, zy steelen en rooven niet. Nimmer namen zy deel aan de
misdaaden, welke in Napels gepleegd wierden. Zy geven de armoede den voorrang
boven den rykdom; en daar armoede en ellende twee zeer verschillende zaaken
zyn, mag men deeze eerlyke, goede en in menig opzicht achtingwaardige menschen
wel arm, maar niet ellendig noemen, en dezelve niet plaatsen in die laage klassen
van gepeupel, welke het schuim der natie uitmaaken, en uit dieven en schelmen
bestaan.
De Lazaroni hebben altyd een Opperhoofd, waaraan het Hof en de Ministers
steeds achting beweezen hebben. Aan dit Opperhoofd is opgedragen, om het volk
eenig aanzien te verschaffen, en te verhinderen, dat aan hetzelve geen onrecht
gedaan worde. 'Er is nog geen voorbeeld van, dat zich een van deeze Opperhoofden
ooit heeft laaten omkoopen. By een' opstand wordt hun Opperhoofd een veel
beduidend persoon; alles verzamelt zich dan rondsom hem. In dergelyke gevallen
blyft 'er voor het Hof niets anders over, dan den een' of anderen Predicante
(Prediker), die by de Lazaroni bemind is en in een reuk van heiligheid staat, te
betaalen; deezen gelukt het altyd, de woede van het volk te bedaaren. De Lazaroni
hebben hunne byzondere wetten. Zy vergaderen zoo vaak het hen belieft, en de
Regeering laat dit gerust toe. Het zou ook niet raadzaam zyn, om hen tot eene
slaafsche gehoorzaamheid te willen dwingen. Hun Hoofd heeft ook zyne Assessori
(Byzitters), en is in de daad een Tribu-
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nus plebis (Gemeensman); ofschoon hy geen ambtskleeding draagt en geen lyfwacht
heeft, echter laat hy zich toch van zoo veele zyner medebroederen vergezellen, als
hy meent noodig te hebben. Hy heeft het recht, om aan den Koning en deszelfs
Ministers voorstellen te doen. By zekere plegtigheden aan het Hof heeft hy zyne
bestemde plaats. Hy woont het trekken van het Lotto, eenige Kerklyke plegtigheden
en alle feesten ten Hove by, zonder op zyne kleederen een onderscheidend
merkteken te dragen; maar wordt desniettegenstaande altyd geëerd. Want 40,000
mannen, waarby zich, in geval van nood, nog de schippers, de visschers van Chiäga,
en - gelyk men voorleden jaar gezien heeft - al het janhagel voegen, staan hem ten
dienste. Wanneer de Koningin in de kraam komt, zenden de Lazaroni hun
Opperhoofd, onder goed geleide, naar het Hof, om zich te overtuigen, dat het Kind
van het gewenschte geslacht is; men reikt hem hetzelve over; hy kuscht het, vertoont
het aan het volk, en doet daarby eene redenvoering, waarin echte welspreekenheid
doorstraalt; want de Lazaroni spreeken, over het geheel genomen, zeer goed en
met orde, maar altyd in hun Koeter-Italiaansch, en met veel gebaarden.
H.

Byzonderheden, betreffende de Canarische eilanden, het lichten
van het zeewater, en een gemaklyk middel, om bedorven zeewater
wederom drinkbaar te maaken. Door La Billardière.
Uit de vlakte van Teneriffe komt men, niet zonder moeite, op den top van den
Vulcaan. De weg is zeer oneffen, en loopt overal over scherpe steenen. Ongemeen
groote blokken van bergen zyn als op elkanderen gestapeld, eer men aan den voet
van den zomwylen brandenden kegel komt. De laatste heester, welke men, in het
opklimmen, ontmoet, is eene zoort van Brem; doch eene tedere zoort van viooltjes,
met langwerpige getande blaadjes, wordt nog veel hoo-
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ger gevonden, en zelfs byna tot aan den top des bergs.
De top der Piek eindigt met een breeden rand, die naar het Noordoosten het
hoogst is, terwyl men, aan den Zuidwestkant, eene groote laagte bespeurt, denkelyk
veroorzaakt door het instorten van den grond. Ten tyde deezer Reize was de Vulcaan
geheel in stilstand; eenige enge gaten, naby den top, uitgezonderd, uit welke, met
een gedruis als van een zwerm byen, een damp wierd uitgedreeven, die den
Thermometer ongeveer tot de hoogte van kookend water deed klimmen. Wanneer
de bergtop, geduurende den winter, met sneeuw bedekt wordt, verdwynt dezelve
ras in den omtrek deezer heete openingen. Voorts zyn dezelve van binnen vercierd
met schoone, veelal zeer geregelde, zwavelcrystallen: terwyl het zwavelzuur, 't geen
met den waterdamp door deeze gaten wordt uitgedreeven, eene zonderlinge werking
heeft, op de in het rond verspreide vulcanische producten, die teffens, door het vogt
besproeid, de gedaante aanneemen van eene witte, tot het bereiden van fyn vaatwerk
zeer geschikte, kley. Ook doet de werking van het zwavelzuur op de vulcanische
voortbrengzels een aluinachtig zout gebooren worden, 't welk, in de gedaante van
zeer fyne naalden, over het aardryk verspreid is.
Onder het beklimmen van den bergtop bespeurde de Reiziger een verschynzel,
't geen hy voorheen meermaalen had waargenomen op de hooge bergen van
Kesroan in Klein Asie. Hy zag den geheelen omtrek van zyn lichaam, met de
schoonste kleuren van den Regenboog, afgeschilderd op de wolken, die beneden
hem, tegen over de zonnestraalen, dreeven. Dit verschynzel ontstaat uit de
ontbinding der zonnestraalen in de oorspronglyke hoofdkleuren, in hunnen loop,
(*)
langs de oppervlakte der lichaamen, die zy ontmoeten .

(*)

Zeven jaaren na dat de Canarische Piek door den Heer LA BILLARDIèRE bezogt was, ontbrandde
deeze Vulcaan, na geduurende twee en negentig jaaren geheel gezweegen te hebben, op
nieuw, met groot geweld, aan den Zuidwestkant. In de eerste dagen der uitbersting telde men
tot vyftien vuurmonden, die echter ras tot twaalf wierden verminderd, en na verloop van eene
maand, waren 'er maar twee meer over, die geduurig stroomen van Lava en van steenen
uitbraakten.
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De bewooners van de Canarische Eilanden zyn zeer yverige Catholiken: zo dat de
kinders onzen Reiziger, zelfs dikwyls op straat, ondervroegen, of hy van hunnen
Godsdienst was. De ryke vrouwen gaan hier op de Fransche manier gekleed; doch
de overige dekken haare schouders met een grooten lap grof laken, die eene zoort
van schoudermantel maakt, 't welk in eene zo heete luchtstreek zeer ongemaklyk
moet zyn. Voorts draagen zy een grooten zwarten hoed, om zich tegen 't vermogen
der zonnestraalen te dekken. Door de vermenging der Europeaanen met de
inlanders, hebben zy eene merkelyk bruine kleur bekomen, en zyn over 't algemeen
gantsch niet schoon.
De gedeelten der Canarische Eilanden, die tot den Landbouw geschikt zyn,
brengen een grooten overvloed voort van allerlei levensmiddelen. Men vindt hier
alle peul- en boomvruchten van Europa; doch de Papaya- en Dadelboomen, die
hier in zommige tuinen voorkomen, zyn enkel voorwerpen van liefhebbery, en worden
zelden geeeten.
Geduurende den tocht van de Canarische Eilanden naar de Caap de Goede
Hoop, had de Heer LA BILLARDIèRE gelegenheid, om de lichtgevende Diertjes waar
te neemen, die eene der gewoonste oorzaaken zyn van den vuurigen glans,
waarmede het Zeewater zomwylen schittert. Het Schip was in de Golf van
Opper-Guinea, met doodstil weder, geduurende den gantschen dag; doch met den
avond wierd de lucht bedekt met pikzwarte wolken, die een zwaar onweder dreigden.
Het kwam hier echter niet toe; maar, omtrent middernacht, kwam eene zeer
uitgebreide kolom van licht beneden deeze wolken te voorschyn, welke de
oppervlakte des zeewaters begon te verlichten. In het eerst zag men het licht alleen
by streeken, en 'er bleeven groote duistere plekken, tusschen de verlichte, over.
Ras verspreidde zich het licht, als een vuurig laken, over de gantsche Zee; 't geen
echter niet lang dus voortduurde, dewyl het zich eerlang bepaalde tot de punten
der golven en der verdere oppervlakte des Oceaans, die door de zeilende schepen,
als anderzins, het meest in beweeging was; alle welke plaatzen veel meer verlicht
waren dan naar gewoonte.
Om iets naders aangaande de oorzaak van dat licht te bepaalen, deed de Reiziger
eenige vlessen vullen met
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dit lichtend water, en hetzelve door filtreerpapier gieten. Het dus doorgezygde water
was van alle licht ontbloot, terwyl de lichtende Diertjes op het papier bleeven, en
bevonden wierden kleine slymerige Diertjes te zyn, van eene ronde gedaante, en
ongeveer van eene halve lyn middellyn. Wanneer die Diertjes wederom in het water
wierden geworpen, herkreeg hetzelve zyn lichtgevend vermogen. ‘Deeze proef (zegt
de Schryver) heb ik dikwyls herhaald, op zeer verschillende afstanden, doch altoos
met het zelfde gevolg. Ondertusschen zyn het niet alleen deeze Diertjes, die het
vermogen bezitten, om het water lichtend te maaken, maar 'er bestaan ook
verscheidene zoorten van Krabben en van groote slymerige Zeedieren, die zomwylen
van den bodem der Zee opryzen, om derzelver oppervlakte te verlichten.’
Men weet, dat het water, aan boord van een Schip, vooral in de heete Gewesten,
op dezelfde wyze door bederf wordt aangedaan, als in een stilstaand moeras. De
hoeveelheid van brandende lucht, die zich alsdan daarvan afscheidt, is ongemeen
groot: zodanig, dat men, zonder behoorlyke voorzorgen gaande in eene plaats,
alwaar veele zodanige vaten liggen, in groot gevaar zou geraaken van te stikken.
Doch daar deeze lucht veel ligter is dan de lucht des dampkrings, en daar dezelve
niet zeer naauw met het water vereenigd is, kan men het water zeer gemaklyk
hiervan berooven, en hetzelve zyne oorspronglyke zuiverheid wedergeeven; zynde
het tot dat einde voldoende, het water aan eene aanhoudende beweeging,
geduurende een quartiersuur, bloot te stellen. Aan boord van het Schip van den
Reiziger was een werktuig, ten vollen tot dit oogmerk geschikt; te weeten, eene tob,
die ongeveer een Oxhoofd vogt kon bevatten. Over dezelve wierd een kruis, met
een gat in het midden doorboord, vastgemaakt, door hetwelk eene yzeren as liep,
die in het middenpunt van den bodem der tob een steunpunt had, en in derzelver
lengte met vier groote windvleugels voorzien was, door middel van welke het water
in eene geweldige beweeging kon worden gebragt, wanneer, naamelyk, de yzeren
as, door middel van een handvatzel, met groote snelheid wierd in 't rond gedraaid.
Aartig was het te zien, hoe gemaklyk het water, door deeze kortduurende
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beweeging, van zyne brandbaare lucht wierd gezuiverd, en daarentegen wederom
wierd voorzien met zo veel dampkringslucht, als in goed drinkbaar water vereischt
wordt; waardoor dit water, hoe stinkend ook een oogenblik vroeger, zo goed wierd,
als het frischste, dat men kon begeeren.

Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 399.)
Voor zommigen onzer Leezeren zal de voorbeschreevene Leevenswyze deezer
Bekeerde Californiers, dat vertrouwen hunner huizen op eene sluiting hunner hutten
met het schuins stellen van een bos stroo, vry aartsvaderlyk voorkomen, als zy niet
bedenken, dat 'er geen huisraad in deeze wooningen gevonden wordt, 't welk
voorwerpen aanbiedt om de begeerte gaande te maaken van den bewoonder der
nabuurige hut. Deeze Indiaanen, verzekerd dat zy hun voedzel ten bestemden tyde
krygen, hebben geene andere behoefte, dan kinderen te verwekken, die niet missen
kunnen even dom en verslaafd te weezen als zy zelven.
De Mannen, in deeze Christen-zendelingschappen woonende, hebben aan het
Christendom veel meer opgeofferd dan de Vrouwen, omdat zy aan de Veelwyvery
gewoon waren, en zelfs om de Zusters van een en het zelfde Gezin ten egt te
neemen. De Vrouwen, in tegendeel, hebben het voordeel verkreegen van de
omhelzingen van éénen Man alleen te genieten. Ik erken, egter, dat ik,
niettegenstaande het eenstemmig berigt der Zendelingen van deeze voorgewende
Veelwyvery, niet kan begrypen, hoe dit een vast doorgaand gebruik by een wild
volk heeft kunnen zyn; want het
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getal der Vrouwen by dezelve vry gelyk zynde aan dat der Mannen, moet een
gedwongen onthouding daarvan het gevolg voor veelen geweest zyn; ten ware de
huwelykstrouwe daar min stipt is in agt genomen, dan in de Zendelingschappen,
waar de Kloosterbroeders zich als wagters voor de kuischheid der Vrouwen gesteld
hebben. Een uur naa het ontbyt draagen zy zorg om de Vrouwen, wier Mannen
afweezig zyn, op te sluiten, gelyk ook de jonge Dogters, die boven de negen jaaren
zyn, en worden deeze geduurende den dag toevertrouwd aan het opzigt van oude
Vrouwen. Zo veele voorzorgen zyn egter ongenoegzaam, en wy hebben Mannen
in den stok en Vrouwen in ketenen gezien, omdat zy de waakzaamheid deezer
Oppasters, die niet scherp genoeg toezagen, ontdooken geweest waren.
De bekeerde Indiaanen hebben alle de oude gewoonten behouden, welke hunne
nieuwe Godsdienstbelydenis hun niet ontzegt; zy hebben dezelfde hutten, dezelfde
spelen, dezelfde kleeding. De kleeding der ryksten onder de Mannen bestaat in een
mantel van Ottervellen, die de lendenen bedekt, en beneden de lieschen hangt: de
armsten hebben slegts een linnen doek, hun door de Zendelingen geschonken, om
hunne naaktheid te dekken, en een smalle mantel van Konynen-vellen hangt hun
over de schouders, met een touw onder de kin vastgemaakt; het hoofd, en de rest
des lichaams, is volstrekt naakt; eenigen hunner hebben nogthans hoeden van stroo
op, vry net gevlogten.
Een mantel van beestenvellen, slegt toebereid, maakt der Vrouwen kleeding uit:
die in de Zendelingschappen woonen, hebben de gewoonte van een klein lyfrokje
met mouwen te draagen; dit is haar éénige opschik, met een kleinen voorschoot
van riet, en een rok van harten-leder, welke haare agterdeelen bedekt en tot het
midden der beenen hangt. De jonge Meisjes, beneden de negen jaaren, hebben
enkel een gordel om den middel; de Kinderen van de andere Sexe loopen geheel
naakt.
Het hair der Mannen en Vrouwen is tot op vier of vyf duimen van den wortel
(*)
afgesneeden. De Indiaanen van de Rancheries , die geen schaaren hebben, ver-

(*)

Rancheries is de naam van de wooningen der Onafhanglyke Indiaanen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

442
rigten deeze bewerking, door het tot die hoogte af te branden. Zy hebben ook de
gewoonte om hunne lichaamen rood te verwen, en met een zwarte kleur te bestryken
als zy in den rouw zyn. De Zendelingen hebben deeze eerstgemelde wyze van zich
te beschilderen verboden; maar zich genoodzaakt gevonden de andere te gedoogen,
dewyl dit Volk aan hunne vrienden zeer naauw verknogt is. Zy storten traanen,
wanneer derzelver naagedagtenis voor hunnen geest wordt opgeroepen, schoon
zy dezelven langen tyd geleden verlooren hebben; en zelfs wanneer iemand toevallig
onvoorzigtig die naamen noemt, agten zy zich beledigd. De banden van
Bloedverwantschap zyn by hun minder sterk dan die van Vriendschap. De Kinderen
erkennen naauwlyks hunne Vaders; zy verlaaten diens hut, zo ras zy in staat zyn
om voor hun eigen leevensonderhoud te zorgen; maar zy behouden eene veel
langduuriger verknogtheid aan de Moeders, die hun, met eene uitsteekende
tederhartigheid, opvoeden, en nimmer slaan, dan wanneer zy bloohartigheid
ontwaaren in de kleine kindergevegten met hunne jaar- en speelgenooten.
De oude Mannen in de Rancheries, die niet langer in staat zyn om ter jagt te gaan,
worden onderhouden op kosten van het geheele Dorp, en men draagt hun doorgaans
vry groote hoogagting toe. De onafhanglyke Indiaanen vinden zich dikwyls in oorlog;
doch de vrees voor de Spanjaarden doet hun de Zendelingschappen ontzien, en
dit is misschien geen der minste oorzaaken van de vermeerdering der
Christen-buurten. - Hun wapentuig bestaat in een boog en pylen met een gepunten
steen, vry kunstig bearbeid. Deeze boogen zyn van hout; de pees bestaat uit gevlogte
ossenzenuwen, en is veel beter dan die der Inwoonderen van Port de Français.
Wy werden verzekerd, dat zy nimmer hunne gevangenen opaten, noch ook hunne
vyanden, op het slagveld gedood; dat zy niettemin, de overwinning behaald, en
eenigen op het slagveld nedergeslaagen hebbende, van de Hoofden, of Mannen
die groote dapperheid hadden doen blyken, eenige stukjes ten lyve sloegen; min
tot een teken van haat of uit wraakzugt, dan als een eerbetoon aan hunnen moed,
en in de volle verzekering, dat dit voedzel zou strekken om ook hun hart met moed
te vervullen. Zy neemen de bek-
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keneelen der overwonnenen af, even als in Canada, en haalen hun de oogen uit,
en bezitten de kunst om dezelve tegen bederf te behoeden, en als heerlyke
zegetekens hunner overwinninge wel zorgvuldig te bewaaren. Hunne gewoonte is,
de dooden te verbranden, en de asch op hunne Morais te brengen.
Twee Spelen zyn by hun in zwang, aan welken zy al hun ledigen tyd besteeden.
Het eerste, by hun Tokersia geheeten, bestaat in het werpen van een smallen hoep,
van drie duimen over 't kruis, op een vierkant vlak, 't welk de ruimte beslaat van tien
vierkante roeden, zonder gras, en met een heining afgeslooten. Ieder der twee
speelderen heeft een roede in de hand, van de grootte eens gewoonen wandelstoks,
vyf voeten lang; zy tragten deezen stok te steeken in den hoep, terwyl dezelve in
beweeging is; als hun dit gelukt, winnen zy twee streepjes; wanneer de hoep enkel
op hun stok hangen blyft, één; drie streepjes te krygen is winst. Dit spel geeft eene
sterke beweeging, dewyl de hoep of de stok in eene geduurige beweeging is.
Het andere Spel, Toussi genaamd, is gemaklyker; zy speelen het met vier
persoonen, twee aan elke zyde: elk verbergt op zyne beurt een stukje houts in zyne
handen; terwyl de speelmakker duizenderlei gebaaren maakt, om de oogen van
party af te trekken. Het is voor de omstanders zeer aartig te zien, hoe zy, tegen over
elkander gezeten, de diepste stilzwygenheid bewaaren, wagtende op de
gelaatsveranderingen en de geringste omstandigheden, welke hun kunnen dienen
om de hand te ontdekken, waarin zich het stukje hout bevindt: zy winnen of verliezen
een streepje, naar gelange zy raaden of niet raaden; die winnen, hebben 't regt om
het houtje op hunne beurt te verschuilen; vyf streepjes moeten 'er gewonnen worden,
en 't geen verspeeld wordt bestaat meestentyds in koraalen. By de onafhanglyke
Indiaanen speelt men in deezer voege om het genot der vrouwe.
De onafhanglyke Indiaanen hebben geen kennis van GOD of van eenen
Toekomenden Staat, uitgezonderd by eenige der Zuidlykste Natien, die, vóór de
komst der Zendelingen, het Paradys in 't midden van de Zee stelden, waar de
Gelukzaligen eene koelte en frisheid genooten, die zy nimmer smaaken in hun
brandend zand;
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de Hel plaatsten zy in de diepste holen van het gebergte.
De Zendelingen, in gevolge hunner vooroordeelen, en misschien volgens hunne
eigene ondervinding, overtuigd, dat het zedelyk vermogen deezer lieden zeer gering
en bezwalkt is, houden dit voor eene genoegzaame reden om hun steeds als
kinderen te behandelen. Zy laaten slegts een klein getal tot de gemeenschap der
Kerke ten vollen toe; deezen zyn de eerste vernuften in de volkplanting, die, gelyk
DESCARTES en NEWTON, hunne eeuw zouden verlicht hebben, door hunne
tydgenooten te leeren, dat tweemaal vier agt maakt; eene berekening, verre buiten
het bereik van het grootste aantal.
Het plan, door deeze Zendelingen gevolgd, is by lange na niet geschikt om de
Inwoonders deezer streeken uit hunnen staat van onkunde te redden; alles is ingerigt
om hun de belooningen in een ander leeven te doen erlangen; en de algemeenst
nuttige kunsten, zelfs die van Dorpsheelmeesters, worden onder hun niet beoefend.
Veele kinderen sterven aan breuken, door de geringste kunstbewerking gemaklyk
te geneezen: onze Scheepsheelmeesters waren gelukkig genoeg om een klein getal
deezer te helpen, en hun het aanleggen van windzelen te leeren.
Men moet bekennen, dat, indien de Jesuiten niet liefhebbender of Godsdienstiger
waren, dan de tegenwoordige Zendelingen, zy ten minsten meer bekwaamheden
bezaten. Het trotsch gebouw, 't welk zy in Paragua eenmaal oprigtten, moet de
grootste verwondering verwekken; dan hun eerzugt en hunne vooroordeelen zullen
altoos ten verwyt strekken van dat stelzel van gemeenschap, zo strydig met de
beginzelen van beschaaving, maar al te slaafsch gevolgd in alle de
Zendelingschappen in California. Het bestuur, daar ingevoerd, is voor de Indiaanen
weezenlyk eene zogenaamde Godsregeering. Zy gelooven, dat de Geestlyken, aan
welken zy zich onderwerpen, eene onmiddelyke en dagelyksche Gemeenschap
met GOD hebben, en dat zy deezen dagelyks op het Altaar doen nederdaalen. Onder
begunstiging van dit denkbeeld, leeven de Vaders hier met de grootste veiligheid
te midden van de Dorpen; zy sluiten zelfs des nagts hunne deuren niet, terwyl zy
slaapen, schoon de geschiedenis dee-
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zer Zendinge het voorbeeld oplevert van den doodslag eens Medezendelings. Dan
het is bekend, dat die moord het gevolg was van eene beweeging, veroorzaakt door
onvoorzigtigheid; want doodslag is een misdryf, zeer zeldzaam zelfs onder de
onafhanglyke Wilden: by hun wordt dezelve egter alleen met algemeene veragting
gestraft; maar indien iemand sneuvelt onder de slagen van verscheide persoonen,
veronderstelt men dat hy dit lot verdiend hebbe, dewyl hy den haat van zo veelen
op zich gelaaden heeft.
Noord-California, de Noordlykste Vastigheid, waarin St. Francis gevonden wordt,
o

ligt op de Breedte van 37 , 58, en heeft, naar het gevoelen des Gouverneurs van
Monterey, geene andere grenzen dan die van America; en onze Schepen, zo verre
opgevaaren als de Berg Saint Elias, hebben de eindpaalen daarvan niet bereikt. By de beweegredenen van Godsdienst, die oorspronglyk de Spanjaarden aanzetten
om zo groote sommen te koste te leggen tot instandhouding der Zendelingschappen
en Presidencies, komen tegenwoordig de magtige beweegredenen van Staat, welke
de aandagt des Ryksbestuurs zullen wenden tot dat winstbeloovend gedeelte van
America, waar de Ottervellen zo algemeen zyn als op de Aleutiaansche Eilanden,
en die der andere Zeeën, door de Russen sterk bevaaren.
Wy vonden te Monterey een Spaanschen Commissaris, VINCENT VASSADERE Y
VEGA geheeten; hy hadt bevelen aan den Gouverneur overgebragt, om alle de
Otterhuiden, van zyne tien Zendelingschappen en vier Presidencies, te verzamelen;
dewyl het Gouvernement den handel in dezelve, by uitsluiting, zich voorbehouden
hadt. De Heer FAGES verzekerde my, dat hy jaarlyks twintigduizend Otterhuiden kon
leeveren; met byvoeging, dat, indien de handel op China de verkoop van
dertigduizend mogt vorderen, twee of drie Vastigheden ten Noorden van St. Francis
hem welhaast in staat zouden stellen om dien Handel ten voordeele zyns Volks te
dryven.
Het is niet weinig te bevreemden, dat de Spanjaarden, Landen bezittende zo
naby, en zo veel gemeenschaps hebbende tusschen Manilla en China, tot heden
toe, onkundig gebleeven zyn van de waarde deezer Pelteryen.
't Is aan den Capitein COOK en de uitgave zyner
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Reizen, dat de Spanjaarden deeze kundigheid hebben dank te weeten, zo zeer met
hun belang strookende, en welke voortaan de rykste winsten zal opbrengen. In
deezer voege heeft die groote Man gereisd ten algemeenen beste der Volken, en
zyne eigene Natie behoudt alleen de eer der onderneeminge, en die van den
grondslag gelegd te hebben.
De Otter is een Dier van beiderlei leeven, zo algemeen langs de geheele Westkust
o

o

van America van den 28 tot den 60 , als de Zeehonden in Hudsons Baay en op
de Kust van Labrador. De Indiaanen, die geen zo goede Zeelieden zyn als de
(*)
Esquimaux, en wier vaartuigen te Monterey slegts van riet waren, vangen de Otters
op het land in strikken, of slaan dezelve dood met zwaare stokken, als zy dezelve
op een afstand van het strand aantreffen: ten deezen einde houden zy zich agter
de rotzen verborgen; want dit Dier verschrikt op het minste geluid, en begeeft zich
onmiddelyk te water. Ten jaare vóór het thans loopende, was een Otterhuid niet
meer waardig dan twee Hazenvellen: de Spanjaarden dagten nooit, dat 'er zo veel
vraags na zou weezen; zy hadden ze na Europa gezonden; Mexico was een te
heete lugtstreek, om te veronderstellen, dat die Peltery 'er eenige waarde zou
hebben.
Ik ben van begrip, dat, binnen het verloop van weinige jaaren, eene groote
verandering zal plaats grypen in den Handel der Russen te Kiatcha, uit de
bezwaarlykheid, welke zy zullen ondervinden in wederstand te bieden aan zulk eene
mededinging. De vergelyking, door my gemaakt, tusschen de Ottervellen van
Monterey en die van Port de Français, doet my besluiten, dat de Huiden van het
Zuiden de minste zyn; doch het verschil is zo gering, dat ik 'er niet zeker in gaa, en
twyfel, of dit onderscheid in den prys tien ten honderd zal bedraagen. Het is bykans
zeker, dat de nieuwe Handelmaatschappy te Manilla tragten zal dien in eigen handen
te krygen; en zou dit eene allergelukkigste zaak voor de Russen weezen, dewyl het
de ei-

(*)

De Inwoonders van het Kanaal van St. Barbe en St. Diego hebben houten Canoes, gebouwd
op bykans dezelfde wyze als die der Bewoonderen van Mowee; doch zonder uitleggers ten
steun op zyde.
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gen aart is van alle door uitsluiting bevoorregte Handelgenootschappen, dat dezelve,
in eene zeer groote maate, alle takken van vlytbetoon knotten; aan welken de vrye
Handel alleen den bloei kan geeven, voor welken zy vatbaar zyn.
Op den vierentwintigsten van Herfstmaand 1786 verlieten onze Reizigers Monterey
en de Kust van America. Zy hielden Z.W. aan, tot dat zy in de Passaatwinden
kwamen, en stevenden toen na China; zonder eenig ander land, behalven twee
Eilanden van weinig beduidenis, aan te treffen.
Den tweeden van Louwmaand des Jaars 1787 ankerden de Zeereizigers op de
Reede van Macao. De ontmoeting aldaar, en de beschryving dier Plaatze, is zo nut
als onderhoudend; waarom wy het Reisberigt bykans geheel zullen volgen.
De Chineesen, die ons gelootst hadden na Macao, weigerden ons te brengen tot
de ankerplaats van Typa: zy betoonden de grootste drift om met hunne booten weg
te gaan; en wy ontdekten naderhand, dat de Mandaryn van Macao van ieder hunner
de helft van het ontvangene lootsgeld in dit geval zou gevorderd hebben. Deeze
soort van afkneevelingen worden veelal voorafgegaan door verscheide harde
strafopleggingen. Dit Volk, welks Wetten men in Europa zo zeer roemt, is misschien
het ongelukkigste, het bezwaardste on eigendunkelykst bestuurdste van alle Volken
op den aardbodem; althans, indien men over het Chineesche Ryksbestuur mag
oordeelen naar het Despotismus des Mandaryns van Macao.
Het zeer nevelagtig weder verhinderde ons de Stad te ontdekken. Met den middag
begon de lugt op te klaaren; wy kreegen de Stad in 't gezigt. Dezelve genaderd
zynde, vaardigde ik een boot na den wal af, onder bevel van den Heer BOUTIN, om
den Gouverneur te verwittigen van onze aankomst en voorneemen om eenigen tyd
daar ter reede te vertoeven, ten einde onze Schepen naa te zien en ons Scheepsvolk
te verfrissen. De Heer BERNARDO ALEXIS DE LEMOS, Gouverneur van Macao, ontving
deezen Officier op de verpligtendste wyze; hy boodt ons allen bystand aan, die in
zyn vermogen zou weezen, en zondt onmiddelyk een Malytschen Loots aan boord,
om ons op de ankerplaats van Typa te brengen. Met het aanbreeken
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van den anderen dag gingen wy onder zeil. 's Morgens ten acht uuren bevonden
wy ons op drie en een half vadem water, modderigen grond. De Stad Macao hadden
wy ten Noordwesten.
Wy lieten het anker vallen naast een Fransch Fluitschip onder bevel van den Heer
RICHERY, Fransch Vlag-officier; het kwam van Manilla, door de Heeren
D'ENTRECASTEAUX en COSSIGNY bestemd om op de Oostkust te kruissen, en onze
Koopvaardy te beschermen. Wy hadden toen eindelyk, naa het verloop van achttien
maanden, het genoegen van niet alleen Landgenooten, maar ook kennissen en
makkers te ontmoeten. De Heer DE RICHERY hadt 's avonds te vooren den Malytschen
Loots vergezeld, en ons een ruimen voorraad van vrugten, moeskruiden, versch
vleesch, en, met één woord, alles aangebragt, 't geen hy kon denken dat aangenaam
zou weezen aan Zeelieden, naa zo lang eenen zeetocht. Onze blykbaar goede staat
van gezondheid scheen hem te verwonderen. Hy onderrigtte ons wegens den
staatkundigen toestand in Europa, die zints ons vertrek uit Frankryk niet veel
veranderd was. Doch alle zyne naspeuringen, te Macao gedaan, om te ontdekken
welk schip daar gekomen was met Brieven voor ons, waren vrugtloos geweest, en
het was meer dan waarschynlyk, dat geen brief, voor ons bestemd, in China was
aangekomen; het smertlyk denkbeeld kwam by ons op, dat wy vergeeten zouden
weezen by onze Landlieden en Vrienden. Ongelukkige omstandigheden maaken
zomwylen de menschen onregtvaardig. De Brieven, welker gemis ons zo zeer speet,
hadden kunnen medegegeeven zyn aan een Schip der Compagnie, 't welk van den
koers was afgeraakt. Het daar mede gezeilde was dit jaar alleen aangekomen, en
de Capitein hadt berigt, dat het grootste gedeelte van het geld en alle de Brieven
gezonden waren met het andere schip. Misschien bedroefden wy ons meer dan de
Kooplieden, over het ongunstige weder, 't welk de aankomst van dit schip belet
hadt; en wy konden niet nalaaten, tot onzen spyt, op te merken, dat van negenentwintig Engelsche, vyf Hollandsche, twee Deensche, één Zweedsch en twee
Fransche Schepen, het éénige, 't welk den koers gemist hadt, van onze Natie was.
Naardemaal de Engelschen het bevelhebberschap over hunne Schepen nooit
toevertrouwen dan aan Mannen
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by de Zeevaard opgewiegd, komt zulk een ongeval hun zeldzaam over; en wanneer
zy, te laat in de Chineesche Zeeën komende, bevinden dat de Noordoost
Passaatwind heeft beginnen te waaijen, zoeken zy met moeite deezen tegenslag
te boven te komen; zy zeilen doorgaans Oostwaards na de Philippyne-Eilanden;
en Noordwaards aanhoudende in die zee, die veel ruimer is, en waar minder stroom
gaat, komen zy 'er weder in, ten zuiden van de Bashee-Eilanden, zoeken het land
van Piedra Blanca, en zeilen, gelyk wy deeden, ten noorden van de Groote Lamma.
Wy zagen een Engelsch Schip aankomen, 't welk, naa deezen koers gevolgd te
hebben, tien dagen laater dan wy te Macao ten anker kwam, en onmiddelyk daarop
(*)
na Canton stevende .
Myne eerste zorg, naa het ankeren der Schepen, was aan land te gaan, vergezeld
van den Heer DE LANGLE, om den Gouverneur dank te zeggen voor de verpligtende
wyze, op welke hy den Heer BOUTIN ontvangen hadt, en hem verlof te vraagen om
aan strand te mogen gaan tot het oprigten van een Observatorie, en rust te schenken
aan den Heer DAGELET, die zeer vermoeid was van de Zeereis, als mede aan den
Heer ROLLIN, onze Chirurgyn-Major, die, naa alle moeite aangewend te hebben om
onze gezondheid te bewaaren en scheepsziekten af te weeren, bykans bezweek
voor de reisvermoeienissen, en het bezwaarlyk ééne week langer zou hebben
kunnen uithouden.
De Heer DE LEMOS ontving ons als of wy Landgenooten waren. Elke
gunstbetooning, welke wy verzogten, werd ons toegestaan, met eene beleefdheid,
zo verpligtende, dat geene taal woorden heeft om dezelve uit te drukken. Hy boodt
ons zyn huis ten verblyve aan, en, dewyl hy geen Fransch sprak, diende zyne Vrouw,
eene jonge Portugeesche van Lissabon, hem tot tolk. By antwoorden van haaren
Egtgenoot voegde zy beminnelykheid en bevalligheid van zich

(*)

De Heer D'ENTRECASTEAUX deedt, in den Jaare 1787, eene Reis van Isle de France na China,
tegen een Passaatwind worstelende; hy doorkruiste gedeelten van de Zee, meest onbekend,
ontdekte eenige klippen en droogten, op geene Kaart gemerkt. FRANSCHE UITGEEVER.
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zelve, en dit in zulk eene maate, dat Reizigers zich niet wel kunnen voorstellen, het
zodanig in de voornaamste Steden van Europa te zullen ontmoeten.
Donna MARIA DE SALDANGA was, twaalf jaaren geleden, aan den Heer DE LEMOS
te Goa getrouwd; en vry kort naa het voltrekken diens huwelyks, kwam ik te Goa,
toen ten tyde bevelvoerende over het Fluitschip La Seine. Zy was zo vriendlyk om
my dit voorval te herinneren, my bylange niet vergeeten; 'er zeer verpligtend
byvoegende, dat ik haar oude kennis was. Hierop riep zy alle haare kinderen, met
betuiging, dat zy zich dus van dezelve omringd altoos aan haare Vrienden vertoonde;
dat zy 'er groots op was van derzelver Moeder te weezen, welken trots zy verzogt
dat wy ten goede zouden houden, dewyl zy beslooten hadt kennis met ons te maaken
met alle haare zwakheden. - De wereld kan geene schooner schildery opleveren
dan de schoonste Kinderen rondsom de beminnelykste Moeder, wier zagtaartigheid
van zeden zich uitspreidde over alles wat naar omringde.
Welhaast werden wy verzekerd, dat zy by haare bekoorelykheid en byzondere
deugden een vast character en verheven geest voegde; dat in verscheide netelige
gevallen, waarin de Heer DE LEMOS zich met de Chineesen nu en dan ingewikkeld
vondt, Mevrouw DE LEMOS haaren Man ondersteund en gesterkt hadt in zyne
edelaartige denkwyze; dat zy beiden onwankelbaar in het begrip stonden, dat zy
niet, gelyk hunne Voorzaaten, de Eer van hunne Natie aan eenig belang, welk ook,
behoorden op te offeren. - Des Heeren DE LEMOS bestuur te Goa zou voor die
Volkplanting een uitsteekend tydperk geweest zyn, indien het Ryksbewind hadt
kunnen goedvinden hem een langer tyd dan die van drie jaaren op dien post te
laaten, en tyd gegeeven om de Chineesen te gewennen tot een tegenweer, waarvan
zy, meer dan eene eeuw herwaards, allen denkbeeld verlooren hebben.
('t Vervolg hiernaa.)
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(*)

Testament van Kang-Hy , Keizer van China, Noord- en
Oost-Tartaryen, enz.
Sedert de grondlegging des Keizerryks tot op de regerende linie, is 'er geen Keizer
geweest, die het zich niet tot eene wat gemaakt heeft, den Hemel te eerbiedigen,
en het voorbeeld zyner voorouderen te volgen.
Volgens deze wet, die de grondslag van ieder goed bestuur is, is de voornaamste
pligt van een Keizer, de orde, de vrede en den overvloed in het Ryk te handhaven,
zonder ophouden te waken, om alles van zyne onderdaanen te verwyderen, wat
hun geluk en genoegen zou kunnen storen, de vreemdelingen met goedheid te
behandelen, een wederzydsch verdrag met andere Natien te onderhouden, en met
hen de rykdommen te genieten, die de vier Zeeën bevatten. Gelukkig de Vorst, die
van dezen heiligen pligt den onschendbaaren regel van zyn gedrag maakt!
Wat my betreft, ik bereik thans het negentigste jaar myns ouderdoms en het
één-en-zestigste myner regering. Het is geenszins aan myne zwakke deugd te
wyten, dat ik zolang geleefd en geregeerd heb: dit dubbel voorrecht ben ik verpligt
aan de bescherming des Hemels en der Aarde, aan de gunst van den Geest, die
alle geslachten beschermt, en aan de zeldzaame verdiensten myner voorouders.
Ik heb aandachtig de geschiedenis der Monarchie doorgelezen, sedert de regering
van HOANG-TY, derzelver stichter, tot heden. 'Er zyn vierduizend driehonderd en
vyftig jaaren verlopen. Van de driehonderd-één Keizers, die den troon gedurende
deze drie-en-veertig eeuwen bekleed hebben, heeft niet één het Ryk zolang
geregeerd als ik. Ik verwachtte zulk eene lange loopbaan niet: toen ik het twintigste
jaar myns ouderdoms bereikt had, rekende ik niet op myn dertigste; ik durfde my
niet vleijen met myn veertigste. Welk een onderscheid, welk eene gunst dat de
Hemel my gespaard heeft tot het negentigste!
Wy lezen in den Chu-king, dat een lang leven, rykdommen, ligchaamssterkte,
gevoegd by bedaardheid van geest, liefde tot de deugd, en een zagte dood in een'
hoogen ouderdom, de voornaamste bronnen zyn des menschelyken ge-

(*)

Kang-hy was de Zoon van chun-tchi. Stamvader der regerende linie, genaamd tai-tsing; hy
beklom den troon in het Jaar 1662, volgens onze tydrekening, en regeerde 61 jaaren. Het
overige van zyn leven is by geheel Europa genoeg bekend; ten anderen is zyn Testament
genoegzaam toereikende om hem te doen kennen.
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luks: waaruit men besluiten moet, dat zeer weinig menschen gelukkig zyn; want het
is zeer zeldzaam, dat deze laatste bron van geluk met de vier eersten veréénigd is.
Ik weet niet, en kan niet voorzien, welke de laatste dag van myn leven zyn zal; maar
in den gevorderden ouderdom, waarin ik ben, reken ik my ten toppunt van het geluk.
Meester van een magtig Ryk, bezit ik alles wat de vier Zeeën bevatten, die China
omringen; hoofd des huisgezins, verzekeren myne Zoonen en Kleinzoonen, die een
getal van honderdvyftig bedragen, my eene lange en schitterende nakomelingschap;
ten anderen, geen oorlog, geene onlusten in myne Staaten; van het eene einde des
Ryks tot aan het andere genieten myne onderdaanen, onderworpen en getrouw,
de volmaaktste vrede.
Wanneer ik nadenk over de gebeurtenissen myner regering, zie ik niets dat myne
gerustheid storen kan, en indien ik heden myn loopbaan eindigen moest, schynt
het dat myn hart volmaakt gerust zou zyn. Niemant is onkundig van de kabaalen
verdeeldheden, listen en knevelaryen, die den Staat verslonden en verontrustten,
toen de Hemel my verkoos om dien te regeren. Ik zou my de zonderlinge
gebeurtenissen, die zo gelukkig den staat der zaaken veranderden, en my op den
nog waggelenden troon bevestigden, niet durven toeschryven; doch ik kan, zonder
de zoetste vertroosting, de orde, de vrede, den overvloed en de krygstucht nier zien,
die in den geheelen omtrek myner uitgebreide Staaten heerschen.
Deze glorieryke omwenteling, ik beken het, heeft my veel moeite en een'
onbegrypryken arbeid gekost. Op het voorbeeld der Keizers der drie eerste liniën,
heb ik altoos een waakzaam oog gehouden op de vier deelen van het Ryk. De
partyschappen en oproeren verheften zich van alle kanten, verscheurden ieder
oogenblik myn hart, verwarden myne denkbeelden, stortten my in dodelyke
ongerustheden, en lieten my nacht noch dag rust. Welke tegenspoeden heb ik niet
moeten doorstaan! welke zorgen moeten aanwenden, en welke hinderpaalen te
boven komen!
Wanneer ik my alle de verlegenheden te binnen breng, alle de
ligchaamsvermoeilingen, die ik doorgestaan heb, dan ben ik niet meer verwonderd,
dat de Keizers der vorige liniën niet langer geregeerd hebben. Neen, het is geenszins
de overdaad en de wellust, gelyk eenige ligtzinnige Historieschryvers beweren, die
behagen scheppen in zelfs de onbesprokenste Keizers te hekelen; het is geenszins,
zeg ik, de overdaad en de wellust, die hunne dagen verkortten; het was het
ondraaglyk gewigt der staatszorgen, de onafgebroken keten der moeiten en
neteligheden der regering, die hun einde verhaast hebben: zy bezweken onder den
last des Ryks, gelyk de Tchu-Ke LEANG be-
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zweek, die zyne glorieryke loopbaan eindigde, uitgeput en afgemat door moeite en
arbeid. ô Wat zyn 'er weinig staatsdienaars, die het gedrag van dezen grooten man
pogen naar te volgea!
Een minister neemt het bestier der zaaken, en legt zyn' post neder wanneer hy
wil De band, die hem aan den Vorst hecht, wederhoudt hem slechts zolang hy yver
voor zyn' dienst heeft; zodra deze hem walgt, ontdoet hy zich van zyn' post, verwydert
zich van het hof, en keert in het midden zyns huisgezins weder, alwaar hy, bevryd
van alle zorg en bekommering, het genoegen heeft zyne kinderen te omhelzen, en
zyne kleinzoonen te strelen, en, na een gelukkig, zagt en aangenaam leven, ziet
hy met een gerust oog zyn laatste oogenblik naderen.
Wat is het lot van een' Keizer onderscheiden! Zodra hy den teugel des bestiers
in handen genomen heeft, hoedanig zyn gedrag ook zy, is het hem niet geöorlofd
dien in vreemde handen te geven; zyn geheele leven is slechts een samenweefsel
van zorgen, bekommeringen en arbeid.
Dat men de geschiedenis van CHUN en YU leze, en men zal zien, dat deze beide
Keizers geen oogenblik het roer der regering verlaten hebben, dat zy zelven alle
de belangen hunner onderdaanen behartigden, dat zy slechts voor hen leefden, en
dat zy beiden gestorven zyn, uitgeteerd door arbeid en vermoeijingen, verre van
het hof en hunne maagschap; de eene te Zsanou, en de andere te Hoei-ki-kien.
Dat men den Y-king raadplege, dat heilig boek, waarin het goed en het kwaad, de
deugd en de ondeugd, zonder vermomming zyn blootgelegd, en geschetst met de
juiste kleuren; men vindt 'er geen trek van verwyt in, wegens het gedrag der Keizers.
Indedaad, nergens een rustplaats hebben, altoos in bekommering leven, zyne
krachten uitputten, ziedaar het lot en het deel eens Keizers. Doen onder de geenen,
die den Staat met wysheid bestierd hebben, durf ik zeggen, zal men 'er geen vinden,
wiens regering zo onrustig geweest is als de myne.
Het was geenszins de afgunst, de drift naar glorie, noch de heerschzucht, die
myn geslacht op den Chineesschen troon plaatste. Volgens de onéénigheid, die
tusschen de linie van de MING en de myne heerschte, had myn Vader het recht haar
den oorlog te verklaren, en de onlusten, die China te dier tyd verscheurden, maakten
hem de overwinning gemaklyk: het was zelfs het gevoelen zyner ministers en
legerhoofden, dat hy zulk eene schoone gelegenheid niet moest verliezen, om zich
geducht en ontzien by zyne nabuuren te maken; maar bedenkende dat hy tegen
den wil des Hemals zou handelen, wanneer hy het Ryk aan eene linie ontroofde,
die het sedert byna drie eeuwen wettig bezeten had, wederstond hy allen aanzoek,
en kon
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niet besluiten tot zulk een uiterste over te gaan. De onlusten, ondertusschen, namen
van dag tot dag in het Ryk toe. Y-TCHING was meester van Peking; de Keizer
TSONG-TCHING had zich uit wanhoop verhangen. Het gantsche Ryk, in ontroering
en ontsteltems, vestigde toen zyne oogen op myn' Vader, en smeekte zyne hulp af
tegen de dwingelandy van den overweldiger. Getroffen door de rampen dezer Natie,
die reeds tot den hoogsten graad gestegen waren, voldeed myn Vader aan haar
verzoek. Hy kwam in China, verdelgde den wederspanneling en zyn' geheelen
aanhang, en op de luide stem der Grooten en des Volks wierd hy Keizer verklaard
en al- zodanig begroet.
Zyne eerste zorg was, blyken van achting te geven voor den Keizer TSONG-TCHING,
door hem de laatste eer, overéénkomstig zynen rang, te bewyzen, volgens de
gewoonte van het Ryk.
Zo wy opklimmen tot de vorige liniën, zullen wy zien, dat HAN-KAO-TSOU, Stamvader
der linie van de HAN, slechts een eenvouwdig arbeider was; dat MING-TAI-TSOU,
Stamvader van de MING, als knecht gediend heeft in een klooster der Bonzen; tot,
op het einde der linie van de YUEN, de Generaal TCHING-YUENLEANG, aan het hoofd
van een magtig leger, tot den troon was geraakt, die hem weldra ontweldigd wierd
door den Stamvader van de MING.
Myn geslacht stamt af van de Koningen van Oost-Tartaryen, en nam bezit van
den troon, door eene byzondere beschikking des Hemels, en met toestemming der
Natie.
In tyden van onlusten en regeringloosheid, wanneer alles in een' Staat in
verwarring is, wordt de geen, wien het, door zyne wysheid, gezag of ongemeene
bekwaamheden, gelukt, daarin de orde en de vrede te herstellen, daarvan altoos
de meester en wettige bezitter; dit is uit de geschiedenis genoeg bekend. Geen
mensch kan alleen door zyne krachten zich tot de oppermagtige bestiering verheffen;
want het is de wil des Hemels, die over de scepters en kroonen beschikt. Hy, op
wien zyne keus valt, heeft niets van de menschen te schromen; indien de Hemel
hem eene langdurige en vreedzaame regering bestemt, alle menschelyke magt zou
die niet kunnen storen, noch derzelver duurzaamheid verminderen.
Sints myne tederste kindschheid heb ik de geleerdheid der ouden en
hedendaagschen beöefend, en ik ben niet onkundig van het geen zy merkwaardigs
en nuttigs leren in ieder vak In den bloei myns levens kon ik een' boog van
honderdvyftig ponden spannen, en eene pyl afschieten van dertien spannen lang.
Legers gebieden, steden belegeren, veldslagen leveren, zyn kunsten, waarin ik zeer
bedreven was.
Ondertusschen, hoewel ik een groot krygsman ben, schoon
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ik opgevoed ben onder het gedruis der wapenen, kan men my niet verwyten, dat ik
ooit de rechten der billykheid en der menschlykheid geschonden heb. Ik heb in myn
gantsche leven geen mensch onrechtvaardig doen sterven; zo ik de drie Koningen
heb doen omkomen en het geslacht van MO-PE uitgeroeid heb, ik was hunne dood
en straf aan de veiligheid van den Staat verschuldigd.
Wat den Keizerlyken schat betreft, ik heb dien altoos aangemerkt als het zweet
en bloed des volks; ik heb 'er zy ook nooit van bediend, dan tot onderhoud der
legers, in tyd van oorlog, en tot onderstand des volks, in tyd van hongersnood. Nooit
heb ik onnutte en overtollige uitgaven gedaan.
Men ga in de onderscheiden paleizen, waarin ik huisvest als ik op reis ben: men
zal 'er niets kostbaars, niets uitgezochts vinden in het huisraad noch in de
versieringen. Tien of twintig duizend Taëls zyn jaarlyks toereikende, om deze paleizen
te onderhouden. De verbetering der dy en kost jaarlyks aan den Staat meer dan
drie millioenen Taëls: dierhalven kost het onderhoud myner paleizen het honderdste
gedeelte niet van het geen het onderhoud der dyken kost.
Heb ik geen reden om gerust te zyn wegens het oordeel, dat de Nakomelingschap
over my zal vellen?
Eertyds bemagtigde LEANG-OU-TY den troon door zyn' moed en dapperheid. Den
ouderdom van tachtig jaaren bereikt hebbende, wierd hy onttroond door HEN-KING,
zyn Vassal, die hem tusschen vier muuren sluiten en van honger sterven liet. De
Keizer SOUIVEN-TY geraakte ook op den troon zonder den minsten tegenstard; en
door een' zonderlingen trek van zwakheid in TCHONG-TCHING-KUNG, voorzag hy niet,
dat zyn Zoon YANG-TY hem de kroon en het leven zou ontroven.
De beide Keizers hadden vroegtydig voorzorgen moeten gebruiken tegen de
heerschzucht en de boosaartigheid dezer schelmen. Een waakzaam oog ontdekt
van verre de verborgenste samenrotting.
Voor my, ik ken myne onderdaanen: ik weet dat zy my allen zeer toegedaan zyn.
Onder de Prinsen, de Grooten, de Ministers en de Mandarins, onder de Soldaaten
en het Volk, zelfs onder de Prinsen MONGOU, is niemant, die geen belang in my stelt,
die my niet genogen is en die niet oprecht my een lang leven en duurzaame regering
wenscht.
Hoe oud ik ben, en schoon ik tot myn laatste oogenblik nader, voel ik niettemin
dat myn geest en myn hart volmaakt gerust zyn; ik smaak zelfs eene aangenaame
vreugd, wanneer ik bedenk dat de zoonen en kleinzoonen van Y-TSING-VANG en
YAO-YU-VANG, myne oomen, nog levende en gezond zyn.
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ô Gy die myne maagschap uitmaakt, bedroeft u niet om myne dood; wanneer gy
lang leeft en in eene volmaakte éénsgezindheid, ben ik te vreden en sterf met
vermaak!
YONG-TSING-VANG, myn vierde Zoon, gelykt my in veele opzichten: hy heeft alle
nodige vereischten om den Staat wél te regeren: ik beveel hem, na myn dood, bezit
van den troon te nemen. Dat men, volgens het gebruik en de voorgeschreven order,
zeven-en-twintig dagen rouw drage, en dat men aan het hof en in de Provintien
myn' uitersten wil bekend make!

Kwalyk geplaatste geestigheid rechtmaatig gestraft.
P. SCIPIO NASICA, Zoon van den Bestryder van CATO wegens Carthago, en Kleinzoon
van den Man, die de eer genoot om voor den deugdzaamsten Romeinschen Burger
verklaard te worden, was verre van dien eernaam te verdienen. Hy stondt na het
Bouwheerschap. Naar gewoonte zich tot de Burgers vervoegende, om door de
gemeenzaamheid van vriendlyke handdrukking de gunst en stemmen te winnen,
trof hy eene hand aan, door den landbouw hard en vereeld; dit voelende, kwam
hem eene geestigheid in den zin, welke hy ontydig uitte. Hy vroeg deezen Burger,
of hy gewoon was op zyne handen te loopen? Deeze vraag werd zo luidrugtig
gedaan, dat de Omstanders zulks hoorden. Zy bleeven niet in gebreke om dit zeggen
als eene schamperheid op den Boerenstand bekend te maaken. Het Volk, des
onderrigt, strafte dit, door NASICA als een onwaardigen in de verkiezing voorby te
gaan.

De schilder Rigaud en eene dame.
RIGAUD, die de eer hadt om de Pourtratten van vyf Monarchen te schilderen, alle
de Prinsen van Duitschland te maalen, en veele der uitmuntendste Mannen in
Europa af te beelden, hadt voor eene gewoonte, eene naauwkeurige Lyst te houden
van den naam, den rang, en den ouderdom van allen, die zyn penseel in beeldenis
bragt; het jaar, waarin hy het stuk schilderde, en den prys, daarvoor ontvangen, 'er
byvoegende. - Niet gaarne schilderde hy Dames; voor reden geevende: ‘Indien ik
ze schilder gelyk ze waarlyk zyn, dan betoonen zy zich onvoldaan. Maal ik ze alle
schoon, hoe weinige myner Pourtraiten zullen gelyken?’
Eene Dame, sterk geblanket, zat op zekeren dag voor hem: hy schilderde haar
hoog rood van kleur. Zy maakte aanmerking op den gloed, dien hy aan haare wangen
gaf; dan kreeg daarop ten antwoord van den Schilder: ‘Mevrouw! wy hebben die
kleur in dezelfde winkel gekogt!’
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Over de oostersche dichtkunde, met naame die van Jesaia.
(Uit het Engelsch.)
De voortbrengzels der ziele, even als die der aarde, bezitten onderscheidene trappen
van kragt en schoonheid in verschillende Klimaaten. In de meer noordlyke streeken,
alwaar de zenuwen door de koude zyn gespannen, zyn zulke schriften meest
algemeen, en bereiken den hoogsten trap van volkomenheid, die de gewrogten zyn
der tewerkstellinge van de verstandsvermogens en van het doordringend oordeel.
De weetenschappen, even als de harde pynboom, bloeien op de bevrozene bergen;
terwyl de werken van smaak en verbeeldinge schynen te huiveren van de guure
koude, met de aandoenlykheid der gevoelige plant, en de leevenwekkende warmte
eener min afgelegene zonne te vereischen, om dezelven in vollen luister te doen
tieren en hunne rypheid te bereiken. ARISTOTELES, NEWTON en LOCKE waren
inboorlingen en bewooners van gemaatigde Gewesten. De ervarenis schynt te
leeren, dat by de bewooners van de gemaatigde Luchtstreeken de verstandlyke
vermogens den hoogsten graad van kragt en volkomenheid bereiken. Geene
volkomene of algemeen gezogte lettervrugt groeide immer in de verzengde
Luchtstreek. Dit, egter, geeft geen grond om daar uit te besluiten, dat de bewooners
van de gemaatigde Luchtstreek alle de overigen in die begaafdheden overtreffen,
welke wy die der Verbeeldinge noemen, zo wel als in de zulke, welke met den naam
van Verstandlyke meer byzonderlyk gekenmerkt worden. De weinige proeven van
uitstaande Werken, in de Oostlyke en Zuidlyke streeken voortgebragt, onderscheiden
zich door de kragt der Verbeel-
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dinge, en dienen ter staavinge van het gevoelen, dat de warmer gewesten gunstig
zyn voor het dichterlyk Vernuft, en de kouder voor de oeffeningen van het Verstand.
Doch, 't zy de verscheidenheid van Vernuft, in landen, minder of meer van de Zon
af gelegen, haaren grond hebbe in natuurlyke oorzaaken, dan in de bykomende
omstandigheden van verschil van opvoedinge, verschil in ontwerpen en bedoelingen,
zeker is het, dat de voortbrengzels van het Oostersch en van het Noordlyk Vernuft
ongelyk zyn. Zommige geleerden hebben inderdaad overeenstemming aangeweezen
tusschen de Gothische en de Oostersche Dichtkunde, in de zaak der hooge vlugt
eener ongeregelde Verbeeldingskragt. De reden daar van hebben zy gevonden in
de waarschynlyke onderstelling, dat de Asiaanen, op hunne vermaarde togten na
Scandinavia, hunnen nationaalen geest der Dichtkunde derwaarts medebragten,
en aan de Stammen, met welke zy zich vereenigden, dien mededeelden. De
overeenstemming, derhalven, tusschen de lettervrugten, zints die vereeniging
gewassen, bewyst niet dat het Noordlyk en het Oostersch Vernuft oorspronklyk
gelykaartig waren. De voortbrengzels van beide Volken, die voor oorspronklyk
gehouden worden, en geene spooren van naavolginge te draagen, bezitten,
misschien, geene andere gelykheid, dan die gemeenlyk het gevolg is van gelyke
werkinge der zelfde vermogens van het menschelyk verstand.
Eene oorzaak deezer verscheidenheid schynt 'er, inderdaad, te kunnen worden
aangeweezen, zonder die te zoeken in een weezenlyk verschil in de geaartheid der
verstandsvermogens. Sterk wordt de verbeelding getroffen door de omringende
voorwerpen, en verkrygt kragt door veelvuldige oeffening. By hem, die een Klimaat
bewoont, alwaar de helderheid van het Weder hem een blaauwen hemel, welige
velden en heldere zonneschynen bestendig aanbiedt, zal de verbeelding de sterkst
werkende van zyne zielsvermogens zyn; de voordragt van zyne gevoelens zal van
zinspeelingen op natuurlyke voorwerpen, van gelykenissen en de stoutste
leenspreuken overvloeien. Zyne verbeelding zal zyne onderscheidende
voortreffelykheid zyn, dewyl dezelve meer dan eenige andere zyner begaafdheden
zal te werk gesteld worden; en 't is bekend, dat alle vermogens, zo van het
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lichaam als van den geest, door heblyke oeffening kragtiger worden. Hy, daartegen,
wien het geboortelot in een minder begunstigd gedeelte des aardkloots heeft
geplaatst, wien de ongemaatigdheid van zyn klimaat na warme wooningen dryft,
en, in stede van, te midden van alle de vereenigde schoonheden der natuur, zich
in den zonneschyn te bakeren, by den warmen haard eener berookte hut eene
schuilplaats tegen de koude vindt, zal in de oeffening van zyn verstand die
hulpmiddelen zoeken, welke hy in de daadlyke tewerkstelling van zyne Reden niet
kan vinden. Gezond verstand en strikte redekaveling zullen, derhalven, in zyne
schriften, de overhand hebben. Zelf in zyne stoutste zielsverheffingen zal het blyken,
dat een kunstmaatig plan, de vrugt van overleggend nadenken, de
onregelmaatigheden eener losbandige verbeeldingskragt beteugelt.
Overeenkomstig met deeze beginzels bevinden wy, dat de Oostersche Dichtkunde
de schilderagtigste natuurtooneelen opent, en elk zedelyk gevoel of redenkundige
stelling opheldert door gelykenissen, niet naauwkeurig inderdaad, doch gelykheids
genoeg vertoonende, om de verbeelding te treffen en te vergenoegen. Kragtige
beelden, verhevene gevoelens, vuur en leevendigheid van uitdrukkinge, allen de
uitwerkzels eener sterke verbeeldinge, zyn haare bestendige karaktertrekken. De
naauwkeurigheid der Redeneerkunde en de spitsvindigheid der Overnatuurkunde
zyn van te koelen aart, om iets op den Oosterschen Schryver te vermogen. De
schoonheid van het betoog gevoelt hy niet; den keten eener bewysreden volgt hy
niet; aan de kragt der overreedinge onderwerpt hy zich, meer door de inspraak van
het gevoel, dan door redelyke overtuiging. Eveneens tragt hy op zynen Leezer te
werken, en verwekt veelal eene zoo hevige aandoening, als eene kragtiger uitwerking
doet, dan zelf door beslissend redekavelen zou ondervonden worden.
De Sibillynsche Godspraaken waren haar staatelyk voorkomen, haar gezag en
haar vermogen op de verbeelding verschuldigd aan den duisteren en moeilyken
styl, in welken zy bevat waren. De Pollio van VIRGILIUS, volgens zommigen gevolgd
naar eenen wenk, uit de Sibillische boeken ontleend, wordt onder alle zyne
Herderszangen meest bewonderd; en een voornaam gedeelte des vermaaks, waar
mede dezelve wordt gelee-
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zen, schryft men met reden toe aan het oordeel des Dichters, door van verre meer
aan te duiden dan de woorden zeggen. De voorspellingen van CASSANDRA sloegen
de Trojaanen niet gade; en daar van was, misschien, de waare reden, omdat ze
niet begreepen wierden.
Duisterheid schynt de onderscheidende karaktertrek geweest te zyn van alle
schriften, die op voorzegging aanspraak maakten. Gewisselyk vermeerderde zulks
hunne dichterlyke verdienste, hoewel dezelve, by de Grieken en de Romeinen,
waarschynlyk, niets anders dan eene voorbedagte kunstgreep was, om, ingevalle
de uitkomst de voorzegging logenstrafte, de aantyging van bedrog te ontduiken.
Aldus wierden de Godspraaken van APOLLO in dubbelzinnige spreekwyzen
voorgedraagen, welke, dikmaals, voor eene tegengestelde, altyd voor eene
twyfelagtige uitlegging, vatbaar waren.
Zonder deeze kunstgreep zouden zy haar gezag niet zo lang gehandhaafd hebben.
Herhaalde misval, zonder eenige uitvlugt om het waarzeggend vermogen tegen
agterdogt te behoeden, zou welhaast de Delfische Priesteres tot zwygen gebragt
hebben. Doch terwyl de raadzelagtige voorzegging de waardigheid van het Orakel
handhaafde, door het inboezemen van godsdienstig ontzag, diende dezelve ter
haarer verzekeringe, door den weg ter ontduikinge te baanen.
De gewyde voorspellingen bezitten die duisterheid, welke deeze soort van schriften
kenmerkt. De eindöorzaak, egter, daar van was, het geloof en de schranderheid
des menschdoms te doen te werk stellen. De schoonheid, welke daar van op de
Dichtkunde afdaalt, kan niet ondersteld worden, haaren grond te hebben in
bedrevenheid in Dichtkunde als eene kunst, maar is het toevallig gevolg van
natuurlyke welvoeglykheid. En niemand, dan de Ongeloovige, zal onderstellen, dat,
even als de Delfische Godspraaken, dezelve, om eene dubbele uitlegging te
gedoogen, voor eene twyfelagtige uitlegging vatbaar waren.
De Voorzeggingen van JESAIA vloeien over van de schoonheden der Oostersche
(*)
Dichtkunde. Letterlyk is de overzetting, die wy daar van hebben ; en hoe-

(*)

Hoewel het hier gezegde, regelrecht, op de Engelsche Overzetting slaat, mag het ook op de
Nederduitsche worden toegepast. Dat, egter, ook in onze taal, de Oostersche Dichtkunde
van verre kan worden naagevolgd, heeft onze verdienstelyke Landgenoot VAN HAMELSVELD
doen gevoelen in zyne volschoone Overzetting.
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wel een LOWTH of een KENNICOT dezelve onnaauwkeurig noeme, geloof ik, egter,
dat zy, in kragt, eenvoudigheid en nadruk, naauwlyks voor verbetering vatbaar is.
Zy doet eere aan de gewaarwordingen der Overzetters, die, hoewel zy hunne taak
met zo veel vernufts volvoerd hebben, nogthans niets anders dan getrouwheid
bedoelden. Op sieraad en smaak maakten zy geene aanspraak, en de gelukkige
afdoening van hun werk moet aan de voortreffelykheid van hun natuurlyk gevoel
worden toegeschreeven. Van de oude Dichters bezitten wy verscheiden letterlyke
vertaalingen, die van schooljongens gebruikt worden. Geene kenmerken ontmoeten
wy aldaar van die schoonheid, welke, zints den beginne, door alle eeuwen geroemd
wierdt. Weinige van deeze zyn zo getrouw, woord voor woord, uit het oorspronklyke
overgebragt, als de gewyde Schriften; die, egter, in weerwil deezes nadeels, de
verhevenste en belangrykste boeken in onze taal zyn.
‘Over deeze voortreffelykheid, denkt, veelligt, iemant, hebbe men zich niet te
verwonderen. Zy heeft haaren grondslag in die eigenlyke Ingeeving, op welke de
vermaarde Schryvers der oudheid alleen aanspraak maakten. - En indien de
Geestdrift, welke de ingebeelde hulp eener verzierde Godheid verwekte, dien
wegsleependen geest over de werken eens ongewyden Dichters verspreidde, welke
alle de volgende eeuwen heeft bekoord, loopt het besluit van zelf in 't oog, dat de
echte aanblaazing des Grooten Veroorzaakers van 't Heeläl een werk van
uitneemende en onlochenbaare schoonheid moet daarstellen.’ - Schyn heeft zulk
eene redekaveling; niet onvoegzaam, egter, zal het zyn, in het tegenwoordig geval,
aan te merken, dat de Godlyke Ingeeving voorbedagtlyk niet verder ging, dan tot
het voordraagen (dikteeren) van waarheid der afbeeldinge, en tot het openleggen
van tooneelen der toekomstigheid; en dat de schoonheden, in het voertuig
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des opstels kenbaar, door hetwelk deeze hoofdöogmerken bereikt worden, niet
meer dan zylingsche en ondergeschikte uitwerkzels zyn. In dit licht geplaatst, bezeft
elk mensch van gevoel, dat zy in hunne soort allesovertreffende zyn; en indien hy,
den leiddraad van het kenmerk zyner onvervalschte gewaarwordingen volgende,
oordeel velle, moet hy erkennen, dat hoewel zy by HOMERUS zomtyds eenige
overeenstemming aantreffen, aldaar zelden geëvenaard, en nooit overtroffen worden.
Beschouw de dichterlyke schoonheden enkel als de voortbrengzels van JESAIA, een'
zeer oud Joodsch' Dichter, en zyne schriften zullen voorzeker de opmerking eens
mans van letteren wekken, zo wel als die des inboorlings van Smyrna of van Ascra.
Zy, die zich boven vooröordeel verheven waanen, verraaden de beuzelagtigheid
hunner aanmatigingen, wanneer zy de algemeene bewondering van de gewyde
schriften, in de hoedanigheid van lettervrugten, toeschryven aan begrippen, in het
vroegste tydperk der kindschheid ten voordeele van dezelve ingezogen. De waarheid
der zaake is, dat de vooröordeelen, welke zy zelve zonder reden hebben opgevat
tegen de leeringen, uit die oude boeken ontleend, zich zelf tot den styl dier boeken
uitstrekken. Maar, waarlyk, onaangezien de Godsdienstige strekking, en de bewyzen
voor de echtheid dier boeken, hebben zy aanspraak op een hoogen graad van
eerbied om hunne oudheid, en wekken met reden de aandagt der Oordeelkunde,
als keurige proeven van Oosterschen schryftrant.
Van den algemeenen smaak, welke tegenwoordig voor de overblyfzels der aloude
Engelsche Dichtkunde gang neemt, zou men, inderdaad, verwagt hebben, dat die
schriften, welke met reden roem draagen op eene hooger oudheid, dan eenige
lettervrugten van Noord- of Zuid-Britannie, in meer byzondere aanmerking zouden
gekomen zyn. Maar terwyl men het straatliedtje van eenen speelman, fraai misschien,
en wel bewaarenswaardig, uit het stof opgedolven, en van buiten geleerd heeft, laat
men den Huis-Bybel ongeopend liggen, of wordt dezelve, door menig eenen, eeniglyk
gebruikt met uitzigt op moeilyke vermeerdering van kennisse, zonder eenigen inval
te hebben omtrent de mogelykheid, om uit denzelven de streelende genoegens van
letterkundig vermaak te raapen.
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Dit, egter, geldt, in deeze tyden, alleen omtrent hen, wier gebrekkige of kwalyk
bestuurde Opvoeding de beginzels van smaak niet heeft aangekweekt, welken de
Natuur, inderdaad, in zekere maate, aan allen heeft geschonken, doch die,
gemeenlyk, immer slaapt, of verkeerd werkt, ten zy door gunstige omstandigheden
gewekt, en door oordeelkundige tucht geleid.
Sints onlangs is de geleerde Leezer op den weg geholpen, om de Gewyde Boeken
als Werken van vernuft en smaak (Classics) te beoeffenen, die, zonder zich iet
kunstmaatigs aan te matigen, schoonheden ten toon spreiden, welke de Kunst slegts
van verre kan naavolgen. Intusschen gevoelt dikmaals het gros der Leezeren alle
de uitwerking deezer schoonheden, aan welke zy geenen naam weeten te geeven,
en worden door eene sterke aandoening van vermaak geroerd, terwyl zy alleenlyk
uit bezef van pligt, of om gestigt te worden, de Schriften leezen. Inderdaad, onder
hen, welker natuurlyke smaak door valsche verfyning niet bedorven is, die, misschien,
het talrykste, hoewel niet het meest aanzienlyk, gedeelte der Gemeente uitmaaken,
wordt de Bybel geleezen, als in den hoogsten graad de aangenaamheid van
streelende Dichtkunde en vermaakende Geschiedenisse aanbrengende.
Men ontmoet, in de tegenwoordige eeuw, eene zeer talryke klasse Leezers, die
hunnen smaak en denkbeelden geplooid hebben naar de Schriften der Wysgeeren
van Geneve, en naar de Twyfelaary en Drogredeneerkunde onzer eigene (Engelsche)
landgenooten. 't Is bekend, hoe zeer zy aanspraak maaken op een ongemeenen
graad van verfyninge, in hun oordeelvellen over schryftrant; en hoe zy ieder Werk
veroordeelen, hoedanige kenmerken ook van doordringend, hoewel onbeschaafd,
vernuft het vertoone, waar aan de minste toets van kieschheid en naauwkeurigheid
ontbreekt, en 't welk niets gelykends bezit met die hedendaagsche lettervrugten,
met welke alleen zy bekend zyn. Met alle hunne hooggeroemde vlugheid van Geest,
schynt het hun te mangelen aan denkbeelden, die als grondbeginzels mogen
aangemerkt worden tot het vellen van een juist oordeel over Werken, die vóór de
uitvinding van systematische regels geschreeven zyn, en voordat het natuurlyk
gevoel verdrongen wierdt door de zwakke gewaarwordingen, het gewrogt van eenen
verre ge-
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vorderden staat van beschaavinge. Onder zulke ongunstige vooringenomenheden,
vertoont zich aan hun de Bybel als een mengelmoes van plompheid en platheid;
welken zy, derhalven, zonder zich over deszelfs echtheid te verklaaren, niet leezen,
in den waan dat dezelve hun geen vermaak zal aanbrengen, en uit vreeze van
hunnen styl te zullen bederven.
Ten aanzien van deezen zou men een gewigtigen stap gewonnen hebben, zo
wel om hun zelver wille als ten beste der zamenleevinge, indien zy konden
overgehaald worden, immers tot zoo verre hunne vooroordeelen af te leggen, dat
zy het boek inzagen, en uit hun eigen gevoel en opmerking, naa eene onpartydige
oordeelvelling, daar over oordeelden. Indien zy eenmaal konden besluiten om het
met aandagt te leezen, in het vooruitzigt op lettervermaak, zou het bezwaarlyk
kunnen uitblyven, dat zy tevens niet een veel gewigtiger voordeel raapten.
In eene eeuw als de onze, in welke bykans alle standen van menschen werk
maaken van leezen, zou hy, gewisselyk, aan den Godsdienst, en gevolglyk aan de
zamenleeving, grooten dienst doen, die goeden smaak met Godgeleerdheid paarde,
en de aandagt der ernstloozen en twyfelenden by die boeken bepaalde, het leezen
van welke bezef van pligt gebiedt, door derzelver schoonheden in een nieuw en
(*)
sterker licht te plaatzen .

Bericht wegens de geneezing eener geweldige bloedbraaking.
Door Dorffmuller, Geneesheer in 't Osnabrugsche.
De Bloedbraaking, een toeval, 't geen doorgaans met zeer gevaarlyke toevallen
vergezeld gaat, en niet zelden, niettegenstaande de konstmaatigste behandeling,
een spoedigen dood veroorzaakt, komt heden ten dage, ten minsten in onze
landstreek, door de vermeerderde zwakheid der vezelen, welke wy aan het misbruik
van warme verslappende dranken te danken hebben, meermaa-

(*)

Wie durft van HAMELSVELD den lof ontzeggen, indien niet meer gedaan, immers daar toe den
weg gebaand te hebben?
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len voor, dan weleer. De oorzaaken deezer kwaale zyn zeer menigvuldig, gelyk
bekend is: dan daar het myn voorneemen niet is, eene algemeene beschouwing
over het Bloedbraaken in het licht te geven, maar my alleen te bepaalen tot die
zoorte van dat ongemak, welke tot het geval, 't geen ik thans wil mededeelen,
betrekkelyk is, zo zal ik alleen de gewoonste klasse van oorzaaken in aanmerking
neemen, welke zyn, verschillende prikkels der maag en twaalfvingerigen darm; dus
doorgaans scherpe gal en onverteerd voedzel.
De eerste geneeskundige Aanwyzing schynt hier wel steeds te zyn, de prikkelende
stoffe door een Braakmiddel te ontlasten. Dan daar dit dikwyls door de
omstandigheden der Lyderen zeer bedenkelyk wordt gemaakt, moeten wy ons
veelmaalen vergenoegen met het inwikkelen en onschadelyk maaken der prikkelende
oorzaak. Is hier door de naaste reden des toevals weggenomen, zo houdt hetzelve
daarom niet aanstonds op. Want daar de hevige krampachtige beweeging der Maag
een gewigtigen invloed heeft op het geheele lichaam, en, door middel van een
sympatischen invloed, krampachtige zamentrekkingen in de kleine vaten van de
geheele oppervlakte des lichaams verwekt, zo wordt het bloed met meer snelheid
naar het midden des lichaams gedreeven, en ontlast zich dus te spoediger door de
gekwetste vaten. Zal, derhalven, zodanig een bloedvliet worden geneezen, zo moet
de prikkelbaarheid der Maag bevredigd en de krampachtige zamentrekking der
vaten van de opperhuid worden weggenomen.
Op den 14 Maart 1796 wierd ik, tegen den avond, by eene kranke Dame, van
ongeveer drie-en-dertig jaaren, geroepen. Haare kleur was bleek en kwaadzappig,
hebbende zy haare beste kleur verlooren door zeven kort op elkander gevolgde
Kraambedden en aanhoudende kwynende ziekten, onder welke eene geweldige
Heupjicht, die haar geduurende een jaar was bygebleeven, geen der geringste was.
Met dat alles had zy zich thans na dien tyd redelyk wel bevonden, tot den 12 Maart
diens jaars, op welken dag zy, in de zevende maand van haare zwangerheid, de
Maag met heete pannekoeken had overlaaden, hetgeen haar eene drukking in het
hartkolkje, vergezeld met misselykheid, had veroorzaakt. Schoon dit kwaad gevolg
haar voor nieuwe mis-
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slagen in de Dieet had behooren te waarschuwen, zo belette zulks haar niet, haare
Maag, op den 14 daaraanvolgende, met ingeleide snyboonen en zwynenvleesch
te overlaaden. Dit had ten gevolge, dat zy in den avondstond wierd overvallen door
eene flaauwte, vergezeld met huivering, duizeligheid en eene hevige braaking, waar
door vooreerst alleen het genootene, met eene groote menigte slym, wierd ontlast,
doch ook vervolgens eene groote hoeveelheid van bloed. Zy braakte vervolgens
onophoudelyk, en steeds bloed, ieder keer van eene halve tot twee oncen. Het
ontlaste bloed was meerendeels dik en zwartachtig van kleur. Eene zo ruime
ontlasting van bloed veroorzaakte ras koude der ledemaaten, een kleinen sleependen
polsslag, smert in de lendenen, beeven der knieën en pynen in 't onderlyf; tekenen,
die alle deeden vreezen voor eene ontydige verlossing: ook viel zy, 't geen den
toestand nog bedenkelyker maakte, van tyd tot tyd in flaauwte.
In deeze allergevaarlykste omstandigheden wierd ik by haar geroepen. Myn eerste
werk was, haar eene bekwaame ligging te bezorgen; naardien zy nog op een stoel
zat, die thans voor haar zeer ongeschikt was, omdat dezelve niet eens een leuning
had. Hierom liet ik haar te bed brengen, zodanig dat de lendenen en het hoofd
eenigzins verheven lagen. Teffens wierd haar wat thee te drinken gegeven, om de
aanhoudende misselykheid wat te verminderen. Het braaken hield met dat alles
aan; doch thans wierd niets ontlast dan het gedronken vogt en eene groote
hoeveelheid zwartachtig bloed.
Na overweeging van alle de verschynzelen, te weeten, de langzaame pols, de
koude der armen en beenen, enz kwam het my voor, dat de oorzaak des toevals
gezogt moest worden in eene te groote gevoeligheid der spiervezelen van de Maag,
en eene daar uit voortkomende stuipachtige zamentrekking derzelve, gepaard met
kramp in de vaten van de oppervlakte des lichaams, waar door de vogten van buiten
naar binnen wierden gedreeven. Opheffing der krampen was dus myne eerste
Aanwyzing; ten welken einde ik alle tien of vyftien minuten een eetlepel liet neemen
van de volgende Mixtuur: ℞. Salis Tartar. ʒij. Saturetur cum succo Citri & add. Aq.
Meliss. ℥viij. Laud. Liq. Syd.
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gtt. XXIV. Syr. Diacod. ℥ij. M. Teffens met eene stooving op de Maag, bestaande
in een waterachtig aftrekzel van Vlierbloemen, Camillebloemen, Kruis en Munt, en
onbereide Opium; wordende ook het gezicht, de hals en de borst, met azyn
gewreeven.
Nadat de Lyderesse een lepelvol van gemelde Mixtuur had ingenomen, was zy
twaalf minuten lang vry van braaking. Hierop gaf ik haar twee lepelsvol, en nu bleef
het braaken een half uur achter. Doch hierop kwam het weder met een vernieuwd
geweld, zo dat de Lyderesse op nieuw veel bloed verloor. Nu wierd het lichaam
yskoud, de polsslag verdween, en 'er openbaarden zich geweldige stuipen, zo dat
ik vreesde dat de dood aanstaande was. Door het besprengen met water en kouden
azyn, kwam de Patiente eenigzins by, en nog meer, toen zy op nieuw een lepelvol
van het drankje nam, met nog agt druppels Laudanum liquidum. Tien minuten laater
liet ik haar nogmaals het zelfde neemen, met dat gevolg, dat 'er nu een uur tyds
verliep, eer zich het braaken op nieuw openbaarde. Thans braakte de Lyderesse
ook veel gemakkelyker, en 'er ontlastte zich niets, dan het ingenomen middel met
een weinig bloed. Thans maakte ik wederom gebruik van het Laudanum, en gaf nu
agt druppen in twee lepelsvol van de Mixtuur. Hierop wierd de Kranke veel beter;
de neiging tot braaken hield op, de stuipen verdweenen, eene aangenaame warmte
verspreidde zich over het geheele lichaam, en 'er kwam een geruste slaap, die tot
den volgenden morgenstond ten zes uuren aanhield. De Lyderesse, nu ontwakende,
bevond zich dorstig, dronk een groot glas met limonade, kwam 'er van aan het
braaken, doch thans zonder ontlasting van eenig bloed. Nu liet ik enkel alle uuren
een lepelvol van de vermelde Mixtuur voortgebruiken.
Dewyl de Lyderesse verstopt was, ried ik haar een Lavement te doen zetten; doch
hier toe kon ik haar niet beweegen. Dit bewoog my, haar eene ontbindende, zagt
purgeerende Mixtuur voor te schryven, die ook tegen den avond by herhaaling een
aantal stinkende stoffen deed ontlasten. Tot aan den 17 voeren wy nu met de
vermelde middelen lepelswyze voort; terwyl tot voeding gebruikt wierden dunne
verkoelende zoupes, met wat zuur en wat ingelerde vruchten aangezet; behal-
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ven Limonade, Broodwater, enz. Vervolgens schreef ik haar op dien dag den
volgenden drank voor: ℞. Pulp. Tamarind. ℥j. Spir. Vitriol. ℈iv. Aq. Rub. Idaei ℥viij.
Syr. Ejusd. ℥i. M.D. Alle uuren een lepelvol met een kommetje Gerstewater.
Onder het gebruik van dit middel wierd de Lyderesse van dag tot dag beter; en
schoon een toevallige geweldige toorn my eene vernieuwing der braakingen deed
vreezen, gebeurde zulks echter niet, daar ik het geluk had, dien storm met een
temperend en pynstillend middel af te keeren. Thans achtte ik het van mynen pligt,
de zo geweldig geschudde ingewanden des onderbuiks met een verkoelend en zagt
zamentrekkend middel, zo veel in myn vermogen was, te versterken; ten welken
einde ik het volgend middel voorschreef: ℞. Sal. Tartar. Acet. ʒjɜ. Extr. Trifol. Fibr.
Card. Bened. ãã ʒiij. Extr. Cascarill. ʒij. Aq. Menth. ℥viij. Spir. Sal. Dulc. ʒj. M.S. Alle
twee uuren een lepelvol. Deeze Mixtuur liet ik geduurende ettelyke weeken
gebruiken, en bereikte daar mede ten vollen myn oogmerk. De Lyderesse bereikte,
tot myn groot genoegen, zonder verdere onaangenaamheid, het einde van haare
zwangerschap, en wierd gelukkig van een sterk en gezond meisje verlost. Ook is
'er nu al een jaar, zederd het bewust toeval, verloopen, zonder dat hetzelve zich op
nieuw heeft geopenbaard.

Leevensberigt van den generaal Washington.
(Vervolg en Slot van bl. 432.)
Terwyl WASHINGTON in deezer voege nuttig bezig was als Landbouwer, en aan allen,
die rondsom hem waren, zo wel als aan de Naakomelingschap, een heerlyk
voorbeeld schonk van vlytbetoon, huishoudkunde en bestuur van zaaken, betoonde
hy zich teffens onvermoeid in zyn Vaderland ten nutte te weezen. Zints den tyd dat
hy het Leger verliet, in den Jaare 1759, tot den Jaare 1774, was hy bestendig Lid
van de Vergadering, Magistraatspersoon in den oord waar hy woonde, en zat in het
Geregtshof. Hy werd

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

469
verkooren tot Afgevaardigde op het eerste Congres in den Jaare 1774, 't geen in
het jaar daar op volgende byeenkwam.
Lid van deeze Vergadering zynde, werd hy, op den vyftienden van Zomermaand
des Jaars 1775, by algemeene stemmen der Vergadering, aangesteld tot
Opperbevelhebber van de geheele Krygsmagt toen geworven, en die vervolgens
aangeworven zou worden tot verdeediging der Volkplantingen. Doch, naardemaal
de Gebeurtenissen van dit Tydperk ten overvloede bekend zyn, is het overboodig,
dezelve hier stuk voor stuk te vermelden. Hy verscheen in het Leger by Cambridge,
en nam het Opperbevel over het Krygsvolk op zich, in Hooimaand van den Jaare
1776. Gedenkschriften van 's Mans Veldtochten zouden, in de daad, zeer belangryk,
en leerzaam voor volgende geslagten weezen. Het beleid, in den eersten veldtocht
gehouden, zou eene byzondere aandagt verdienen. Dan, een boekdeel zou
naauwlyks bevatten kunnen de kwellingen, welke hy onderging, en de gevaaren,
aan welke hy zich blootgesteld vondt, in de Jaaren 1776 en 1777, tegen den trots
van Groot-Brittanje met een ongelyke magt strydende. De Americaansche wapenen,
geholpen door die van Frankryk, waren vervolgens gelukkiger, en stelden het einde
des Oorlogs in den Jaare 1782 daar.
Niemand, dan die tegenwoordig was toen de Generaal WASHINGTON de tyding
van den geslooten Vrede ontving, en hem vergezelde na zyn huislyk landverblyf,
kan eene beschryving geeven van de vreugde, welke die hoogst heuchlyke
gebeurtenis hem schonk, en de rust, welke zyne door zo veele toevallen geschokte
ziel smaakte, of de voldoening, waarmede hy tot het burgerlyke leeven wederkeerde.
De eenvoudigheid, welke in zyne huislyke leevenswyze doorstraalde, schoon min
bekend dan de schitterende glans zyner Krygsverrigtingen, levert een niet min
stigtend voorbeeld op, en is even zeer de aandagt zyner Land- en Tydgenooten en
der Naakomelingschappe waardig. De allen in 't oog loopende rolle, welke hy speelde
op het groote tooneel der menschlyke bedryven, de eenpaarige waardigheid, met
welke hy dezelve uitvoerde, te midden der zwaarigheden van den
moedbeneemendsten aart, de roem van dezelve te boven geworsteld te weezen in
het uur zyns zegepraals,
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maakten veele Standspersoonen en Geleerden aan wederzyden van den Oceaan
begeerig om met hem briefwisseling te houden. Deeze briefwisseling nam
onvermydelyk een groot gedeelte van zynen tyd weg; de berigten, hem daarin
medegedeeld, gevoegd by de veelvuldige tydschriften en nieuwspapieren, welke
hy doorlas, maakten hem, als 't ware, het brandpunt van Staatkundige weetenschap
voor de Nieuwe Wereld; ook waren zyne gesprekken met welonderrigte Persoonen
niet min behulpzaam om hem toe te lichten, ten aanziene van 't geen in verscheide
Landen van Europa gebeurde. Elke Vreemdeling van eenig aanzien, die in America
kwam, moest WASHINGTON zien. Als eene andere bron van onderrigting mogen wy
vermelden, dat veele gedrukte Schriften, door de Schryvers, uit Europa, aan hem
ten geschenke gezonden wierden; en dat men naauwlyks in America eenig Werk
schreef, over eenige Kunst, Weetenschap of belangryk onderwerp, of men zogt by
de uitgave zyne bescherming, of droeg het hem op, als een teeken van erkentenis
en dankbaarheid. - Uitvindingen in kunsten en handwerken werden hem menigmaal
toegeschikt, om 'er zyne goedkeuring op te verwerven; zeldzaamheden der Natuure
boodt men hem aan, te zyner naspeuringe. - Maar de menigvuldigheid der briefswyze
vervoegingen aan hem, dikwyls over nog onafgedaane zaaken geduurende zyn
Krygsbevelhebberschap, zomtyds over onderwerpen, vreemd in zynen stand,
beuzelagtig in derzelver aart, en ook wel eens alleen ten oogmerk hebbende om te
voldoen aan den ydelen trots der Schryveren, om een antwoord van hem te bekomen,
was waarlyk verveelende, en liep in het ongelooflyke. Zyne goedaartige gereedheid
om dezelve te beantwoorden vermeerderde, mogelyk, het getal dier Schryveren.
Hadt hy de kunst niet verstaan om elk oogenblik ten meesten nutte te besteeden,
het zou hem niet mogelyk geweest zyn, agt te geeven op de groote verscheidenheid
van onderwerpen, die zyne aandagt vorderden.
Op deeze wyze besteedde WASHINGTON zynen tyd, zints den Vrede in den Jaare
1783, tot dat hy verkooren wierd als Lid van de Conventie, die, in den Zomer des
Jaars 1787, te Philadelphia de tegenwoordige Constitutie der Vereenigde Staaten
aan het licht bragt. Op deeze Conventie werd hy tot Voorzitter verkooren;
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en wanneer de Constitutie in werking zou gebragt worden, verhief de eenpaarigheid
van stemmen hem ten zetel des Gouvernements, en hy gehoorzaamde aan die
roeping. - De dertigste dag van Grasmaand des Jaars 1789 was de dag zyner
inhuldiginge tot Voorzitter van de Vereenigde Staaten, in de Stad New York, onder
de toejuiching van duizenden aanschouweren. In den Herfst van het jaar zyner
inhuldiginge tot die waardigheid bezogt hy de Oostlyke Staaten; met hoe veel vreugde
en voordeel des Volks, met hoe veel voldoening voor zyn eigen hart, blykt uit hunne
Adressen, en uit zyne Antwoorden.
Met welk eene waardigheid,’ (dit zyn de woorden van een' zyner Americaansche
(*)
Leevensbeschryveren, Dr. MORSE ) ‘wysheid, bestendigheid, braafheid, groote en
algemeene goedkeuring, hy de pligten vervulde van deezen hachlyken en aan zo
veel verantwoordings blootstaanden post, welken hy geduurende de acht jaaren
zyns bestuurs heeft waargenomen, hebben 's Mans Lofredenaars met veel
welspreekenheids aangekondigd, en de Geschiedschryvers zullen 'er grootsch op
zyn, dezelve met verrukking te vermelden. Het oog vestigende op zyn Bestuur,
wiens hart wordt niet bekoord op de herdenking van de zuivere en verstandige
beginzelen, die hy zelve aankondigde als de grondslagen van zyn leeven als
Staatsman! Hy verstondt best het onlosmaaklyk verband tusschen deugd en geluk,
tusschen pligt en voordeel, tusschen de egte grondregels van eene eerlyke en
grootmoedige Staatkunde en de weezenlyke vergeldingen van algemeenen
voorspoed en geluk voor elk hoofd voor hoofd; waakende met een billyk en
veelbevattend oog over deeze groote zamenvoeging van gemeenschaplyke
belangen, heeft hy den grondslag gelegd van onze Nationaale Staatkunde op de
ontwyfelbaare en onveranderlyke beginzelen van Zedekunde, steunende op den
Godsdienst; een voorbeeld geevende van de voortreflykheid eens vryen
Staatsbestuurs, door 'er alle de hoedanigheden aan toe te voegen,

(*)

't Is deeze Leevensbeschryving, welker aangekondigde Vertaaling in 't Nederduitsch, door
den Boekhandelaar A. LOOSJES PZ. wy ons by deezen herinneren, en die wy hoopen dat
eerlang het licht zal zien.
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welke de genegenheid der Burgeren winnen, en ontzag by Buitenlanderen
inboezemen.’
Twee keeren verkooren geweest zynde, door de eenpaarige stemmen zyner
Landgenooten, om den stoel des Voorzitters te bekleeden, en toen nu de tyd tot
eene derde verkiezing, in Herfstmaand 1796, gekomen was, en de Vereenigde
Staaten zich in zulk eenen stand bevonden, dat hy het voor zich niet noodig keurde,
langer zyne neiging aan zynen pligt op te offeren, oordeelde hy het geraaden, zich
by zyne Medeburgeren te vervoegen met een hoogst bewonderd Vertoog, waarin
hy zyn besluit te kennen gaf, om zich uit de staatkundige loopbaane te begeeven,
en verzogt, dat zy op hem het oog niet zouden laaten vallen als iemand, die, voor
de derde keer, aan de stemmen, op hem vallende, zich zou gedraagen.
Vyf-en-veertig jaaren zyns leevens in den dienst zyns Lands besteed hebbende,
streelde hy zich met de hoope, dat hy nu voor altoos ‘het wyduitgestrekte veld van
openbaare Staatsverrigtingen, gestaage werkzaamheid en hooge
verantwoordelykheid, zo lang door hem als een voornaam bedryver afgeloopen,
zou verlaaten.’
Zyne streelende hoop greep egter geen stand. Van Lentemaand des Jaars 1797
tot Hooimaand des volgenden Jaars leefde WASHINGTON in stilte op zyn geliefde
Landgoed, de pligten van een gemeen Burger volbrengende, met eene stiptheid en
grootheid van ziel, hem byzonder eigen. Wanneer, in 't laatstgemelde jaar, de
Franschen de Americaansche Staaten dreigden, verhief zich de stem zyner
Landgenooten tot hem, als het geschiktste werktuig in de hand der Voorzienigheid,
te hunner bescherminge. Nogmaals nam hy het Opperkrygsbevel aan. 's Mans
eigen denkbeelden, op dit stuk, zullen wy best leeren kennen uit eenen Brieve, door
hem, in Hooimaand van den Jaare 1798, aan Dr. JAMES ANDERSON geschreeven.
‘Weinig verbeeldde ik my,’ (dus luidde de taal van WASHINGTON,) ‘toen ik de laatste
keer myn afscheid nam van de loopbaane des openbaaren leevens, en my nederzette
in de schaduw van mynen wynstok en vygenboom, dat 'er eenige gebeurtenis zou
voorvallen, in myne dagen, welke my weder op het openbaar tooneel zou roepen:
maar het onregtvaardig, eerzugtig en verwilderd gedrag van Frankryk, ten opzigte
van
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de Vereenigde Staaten, is zodanig geweest, en blyft in diervoege voortduuren, dat
het moet te keer gegaan worden door een moedigen, onbezweeken tegenstand, of
wy zullen niet alleen onze Staatsgesteltenisse in de waagschaal stellen, maar ook
de Onafhangelykheid van ons Volk; beide blykbaar bedreigd door eene wetlooze
en overheerschende magt, welke geene regten erkent, en zich door geene Verdragen
laat wederhouden, wanneer zy het ondienstig keurt dezelve in agt te neemen.
In deezen toestand, - dagelyks beledigingen ontvangende, en zelfs smaadheden,
met eene geduldige gelaatenheid, uit eene ernstige begeerte om met geheel de
wereld in vrede en eensgezindheid te leeven, - heeft het Staatsbestuur van Frankryk,
miskennende onze beweegredenen en het Americaansch Character, en
veronderstellende dat het Volk deezes Lands verdeeld was, en steun zou geeven
aan hunne snoode maatregelen, ons drukkend beginnen te behandelen, of, met
andere woorden, schattingen afgevorderd, en ons bedreigd, dat wy, in gevalle van
weigering van te voldoen aan hunne ongegronde en niet zamenhangende
vorderingen, in het lot van Venetie, en andere Italiaansche Staaten, zouden deelen.
Dit heeft het Volk uit de sluimering opgewekt, en hunne gemoederen vervuld met
eene verontwaardiging, algemeen zich vertoonende door alle de Staaten; en ik
vertrouw, dat, indien de Franschen hunne gedaane bedreigingen in 't werk willen
stellen, en onze regten van Grondgebied aanvallen, gelyk zy onze handeldryvende
regten gedaan hebben, zy eenen geest van tegenstand zullen ontmoeten, hun meer
wederstreevende dan zy verwagten van de Burgers deezer Staaten.
Wanneer alles, wat heilig en dierbaar is voor een vryman, in deezer voege bedreigd
werd, kon ik, bestaanbaar handelende met de beginzelen, welke my myn geheele
leeven lang bezield hebben, geen ledig aanschouwer blyven; ik kon niet weigeren
te gehoorzaamen aan de oproeping myns Lands, om my te stellen aan het hoofd
der Legermagt ter verdeediginge; in gevolge hiervan heb ik my verbonden als
zodanig voor te treeden, wanneer de nood des Lands zulks zal eischen.
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Met welke aandoeningen ik, in mynen ouderdom (van reeds meer dan zes-en-zestig
jaaren,) zonder dat eerzugt of belang my daartoe dryft, het stil verblyf, waarin ik my
begeeven had, zal verlaaten, - dat verblyf, waarin ik gehoopt had het overschot te
slyten van een leeven, onder den last van zo veele zorgen doorgebragt, by een
terugzigt op het voorledene, en in het genot van het tegenwoordige, met vooruitzigt
op het toekomende, - mogen anderen beoordeelen, en bovenal zy, die myne wyze
van denken kennen. Dan, geloovende, dat een Mensch door de Voorzienigheid niet
bestemd is, om voor zichzelven alleen te leeven, zal ik my toerusten tot het ergste,
(*)
't geen kan gebeuren .’
De toerustingen, in America, onder het opzigt van WASHINGTON, gemaakt, om de
aanvallen der Franschen het hoofd te bieden, zyn bekend, en gelukkig geslaagd:
wy zullen ons tot geen verslag hiervan inlaaten, maar ons bepaalen tot een berigt
van de laatste leevensdagen diens grooten Mans. - WASHINGTON's Ziekte was kort,
maar smertlyk. Op den twaalfden van Wintermaand des Jaars 1799 bevondt hy zich
op een zyner Plantadien. Die dag was regenagtig, en hy greep eene koude, 's
anderen daags van eene hevige ontsteeking in de keel gevolgd. Den volgenden
dag werd 's avonds de ongesteldheid van eenen ontrustenden aart, en hy te raade,
na Alexandria om zyn Geneesheer te zenden: dan om zyne dienstbooden in den
nagt niet derwaards te laaten gaan, stelde hy zulks tot den volgenden morgen uit.
Wanneer op dien dag de Arts ten elf uuren kwam, was het te laat; de hand des
doods had hem reeds aangegreepen. Schoon 's Mans kwaale hevig was, betoonde
hy zich bedaard en gelaaten. Hy gaf zynen oppasseren te verstaan, dat zyne zaaken
in goede orde waren, dat hy zyn' uitersten wil gemaakt hadt, en dat alles, wat
openbaare zaaken betrof, op twee dagen na was bygeschreeven. - Korten tyd vóór
zynen dood vroeg hy zyn' Doctor: ‘Hoe laat is 't? Hoe lang zal ik nog in deezen staat
blyven?’ - De Doctor

(*)

Het is uit hoofde van dit gedrag van WASHINGTON, dat zommige Fransche Schryvers zich niet
ontzagen, openlyk te verklaaren, ‘dat WASHINGTON zyne eer overleefd hadt.’ DE VERTAALER.
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antwoordde: ‘Niet lang, myn Heer!’ - Hierop betuigde hy met de grootste rustigheid:
‘Ik vrees niet voor den Dood, Doctor!’ - Zyne ademhaaling ging allengskens korter,
en hy lag het leeven zagtlyk af. Volgens het getuigenis zyns Geneesheers, ‘was hy,
van den aanvange zyner ongesteldheid, en door alle de tydperken van dezelve
heenen, vast in het begrip, dat dezelve in den dood zou eindigen: by onderwierp
zich aan de poogingen, te zyner herstellinge aangewend, eer uit pligt, dan in de
verwagting van eenige baat. Hy hieldt de aannadering zyns doods voor gelyktydig
met den loop zyner Kwaale; en verscheide uuren voor zynen dood gaf hy, naa
herhaalde poogingen om verstaan te worden, te kennen, dat hy wenschte, zonder
verder gemoeid te worden, te mogen sterven.’
De Generaal WASHINGTON was kloek en welgemaakt van lyfsgestalte, ongemaakt
van houding. Hy hadt blaauwagtige oogen, geenzins uitpuilende; zy gaven
diepdenkenheid te verstaan, en geen geringe maate van leevendigheid straalde 'er
in door, wanneer hy zich in groote bedryven bezig vondt. Zyne gelaatstrekken waren
sterk, manlyk, en maakten een diepen indruk; uit den aart was hy stil en ernstig;
zyne houding bedaard, ernstig, en tekende gevoel. In zyn geheele voorkomen
straalde eene ongemeene waardigheid en bevalligheid door, welke op 't oogenblik
een diep ontzag en hartlyke hoogagting verwekten. Hy scheen gebooren om onder
zyne medemenschen eenen uitsteekenden rang en het bevelhebberschap te
bekleeden. In zyne Staatswaardigheid ontving hy die om gunstbetooningen
verzogten, en beantwoordde hunne verzoeken, met die bevalligheid en
goedaartigheid, dat elk van hem heenen ging in het denkbeeld, dat hy in de gunste
des Opperhoofds deelde. Hy bezat een uitsteekend en welgeoefend verstand, een
veelbevattenden en onderscheidenden geest, een zeer vast geheugen, een juist
en zuiver oordeel, en hieldt zyne driften onder volmaakt bedwang. Hy was een man
van de striktste eerlykheid in alle zyne handelingen, en stipt in het houden van
aangegaane verbintenissen. Uit den aart was hy zagt en edelmoedig. Braafheid,
gemaatigdheid en eenvoudigheid maakten uitsteekende trekken in zyn character
uit; doch, wanneer het
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noodig was, betoonde hy een onverschrokken moed, vastheid van geest, en
onafhangelykheid van anderen. Hy was een tederlievend Egtgenoot, een getrouw
Vriend, een menschlievend Meester, en een Vader voor de Armen. Hy bragt zyne
dagen door in het betoon van eene hebbelyke geregeldheid, maatigheid en vlyt. Hy
stondt by het aanbreeken van den dag op, en ging doorgaans 's avonds ten negen
uuren te bedde. Alle de uuren van den dag waren bestemd tot het volvoeren van
eenige bezigheid. In zyne tydsverdeeling was de Godsdienst niet vergeeten.
Gevoelende, 't geen hy zo dikmaals erkende, zyne volslaagene afhangelykheid van
GOD, begaf hy zich dagelyks, op vastbepaalde tyden, naar zyne binnenkamer, om
GOD te vereeren, en diens gunst af te smeeken. Hy was zeer strikt in het waarneemen
van den Zondag, en voorbeeldlyk in het bywoonen van den openbaaren Eerdienst.

Beschryving van eene onderaardsche reize naar de
steenkoolgroeven by Valenciennes, ondernomen door Heinrich
Sander, Hoogleeraar aan het Gymnasium te Carlsruhe.
[Medegedeeld door den Eerw. JAN VAN DEN BERG, Predikant te Jisp.]
Met genoegen herdenk ik nog steeds aan die genoeglyke dagen, die ik onlangs, in
de maand July, in Valenciennes heb doorgebragt. De Stad zelve, de Vestingwerken,
het Arsenaal, het groote Hospitaal, de Batistfabrieken, de vrolyke nutte
gezelschappen der Burgers en inwoonders, de pragtige vruchtbaare landstreek, de
heerlyke vlasbouw, het stille blinken van de rivier de Schelde tusschen haare breede
oevers, welke het oog niet afmeet, de Abdyen St. Vicorne en St. Amand, met
derzelver groote en ryke Kerken, de Baden en Bronnen by deze Abdyen, het vrye
natuurlyke leeven, de zuivere en gezonde lucht, die men in Parys vergeeten moet
- dit alles was voor my weezenlyk voedzel en verkwikking. De Steenkoolgroeven
trokken egter inzonderheid myne aandacht tot zich, te meer, ver-
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mits D. MORAND, te Parys, my de sterkste verzekering gaf, my alles te zullen laaten
toonen, wat de Akademie door hem in koper laat graveeren.
Een eerlyk oud man, MATTHIEU, die nog leeft, en door zynen Zoon thands de
zaaken laat waarneemen, heeft, gelyk men my zegt, voor 50 jaaren, het eerst dit
gewigtig mineraal in deze landstreek ontdekt. De Koninglyke Intendant, Monseigneur
DE SENAC, liet dezen ouden man, door zynen Secretaris DESAULT, een zeer
bescheiden en voor my onvergeetelyken vriend, beveelen, dat hy my alles zou
toonen, en tevens voor myne veiligheid te zorgen had. De weldaadige natuur heeft
het geheele land in de diepte met de heerlykste steenkoolen opgevuld. De
oppervlakte is met de schoonste zaadvelden en akkers bedekt. Eenige particulieren
hebben ze in pagt genomen. 'Er zyn vyf groeven en even zo veele vuurmachines,
die tamelyk digt by elkander staan. Voor de poort naar Mons hebben anderen ook
beginnen te graaven, maar zyn reeds agt jaaren bezig geweest, zonder bruikbaare
koolen te vinden; intusschen zyn 'er goede teekenen voorhanden, om in de diepte
betere koolen te verwagten. Eer men goede koolen vindt, stoot men op een soort
van blaauwagtige steenen, die men egter niet gebruiken kan om te branden. In de
oudste groeven zyn reeds zulke groote wyde gangen uitgegraaven, dat ze ten deele
tot onder de Stad loopen. Men zondert de groote of goede koolen van de kleine of
slegte af, het gruis genaamd. De eerste kosten 22 sols, de andere slegts 11 sols,
de emmer.
Ik had den voormiddag van den 19 July afgezonderd, en my tot de fosse du Jardin
bepaald, omdat dit de schoonste en rykste groeve is. Deze wordt zo genoemd,
omdat eertyds op de plaats, waar thands de groeve en de vuurmachine zyn, tuinen
waren. Men heeft egter de boomen en al het overige weggeruimd. MATTHIEU
oordeelde, dat ik op 't veiligste in den korf (a panier) zoude neerdaalen. GEORG
BOISSEAU, egter, de opziender over de arbeiders, of de klimmers, zo als wy deze
menschen zouden noemen, ontried my zulks, omdat, voor tegenwoordig, de touwen
aan den korf slegt waren. Gemaklyker ware het zeker geweest; vermits men egter,
by zulke onderneemingen, op gemak niet zien moet, zo verkoos ik den anderen
weg op de ladders (par Echelles), en zo klom ik in het
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midden tusschen BOISSEAU en INICEUR, die de arbeiders by het uitstappen de loode
teekenen ter betaaling op het bureaux toetelt, in een groot kwartier uurs 110 Toises,
of 060 Fransche voeten, naar beneden. Men gaf my een gryze broek en vestje, van
vooren met een knoop toegemaakt, een muts van dezelfde stoffe, en boven op
dezelve een slappen hoed. Zo komiek heb ik 'er van myn leeven niet uitgezien.
Myne kleederen wierden egter boven in een koffer geslooten. Op de linkerschouder
hegtte men my nog eenige kaarssen vast. Myne beide begeleiders namen hunne
kaarssen op den hoed, en de agterste moest nog eenige kaarssen in voorraad
medeneemen, in gevalle ik beneden lang vertoeven wilde. - Ik moet de eerlyke
getrouwheid, de zorgvuldige waakzaamheid, de hefderyke bezorgdheid, de geduldige
oplettendheid van deze heden op my en op alle myne vraagen, wenschen en
behoeften, dankbaar roemen. - De eerste 40 toises liep de weg recht naast de
waterpomp naar beneden. Hier was het nu niet anders, dan alsof 'er een door kunst
verwekt onweder rondom ons heen gehoord wierd. Het water, 't welk geduurig overal
nederstort, maakt iemand zo nat als de regen, en de slagen der Machine klinken in
den hollen naauwen gang zo geweldig, als de donder in de lucht. Op de diepte van
40 toises beginnen de onderaardsche gaanderyen, die men in de steenkoolmynen
gemaakt en thands met hout onderschraagd heeft. De myn loopt oost en west, en
heeft haaren val tegen het zuiden. De ader in dezen gang is dertig duim of drie voet
breed. Andere zyn 'er, slegts van 20 a 25 duim. In verscheidene boven elkander
aangelegde verdiepingen wordt elke ader uitgegraaven, en alle reeds uitgeleegde
gangen zyn boven en aan beide kanten met hout ondersteund, opdat de
losgewordene steenen niet naar beneden vallen, en den weg vernielen zouden.
Elke verdieping heeft een trap, waarlangs men droog, gemakkelyk, en zonder het
minste gevaar, naar beneden kan klimmen. Dan loopt van de eene verdieping tot
de andere een weg, waarin men zekerlyk niet rechtop staan kan, tot aan de deur
van een nieuwen trap. Maar tusschen twee kaarssen in het midden komt men zeer
goed voorwaards, en ziet men aan weerszyden de overblyfzels van de reeds
uitgegraavene myn. In deze onderaardsche gangen is het zier stil en gerust. Men
ziet en hoort nog
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niet wat beneden omgaat, en de bovenwaereld is ook reeds lang uit oog en oor
verdweenen. Recht majestueus, donker en stil is het hier beneden. Het was juist
een donkere regenegtige dag, doch in de diepte noch warm noch koud. De
ademhaaling wierd my in het minst niet ongemaklyk. Van tyd tot tyd ontmoette my
een van de arbeiders, die hun dagwerk beneden voltooid hadden; en deze lieden
zyn zo gewoon onder de aarde te leeven, dat zy, met hun kaarste op den hoed,
daar rondkruipen, even als wy in onze vertrekken rondgaan. Zy arbeiden telkens
maar 6 uuren agter elkander; dan worden zy afgelost en klimmen weder naar boven.
Toen wy eindalyk beneden aan de myn, die werkelyk bearbeid wierd, aangekomen
waren, gingen wy
1. Links af naar de plaats, waar de emmers op en neer geheessen worden. Hoe
dit boven den grond ingericht is, zal ik naderhand zeggen. Hier was het schoonste
gezigt voor my, dat de leege van boven terug komende emmers nog meer dan 660
voeten naar beneden gingen. Men zag de kaarssen der arbeiders op eenen verren
afstand zeer flaauw, maar, in het duister en in de diepe stilte, ongemeen lieflyk
scheemeren.
2. Gingen wy rechts af, geduurig onder de ondersteuningen van hout, in de
gaandery, ook zo ver binnenwaards, dat wy de arbeiders zelve aantroffen. Dit was
nog een weg van 140 toises of 840 voeten lengte, in de diepte van 660 voeten. Door
het Kompas weet men, in welken oord men is. Wy gingen onder de groote breede
Schelde door, zonder dat een dropje water ergens doorsyperde. In deze wegen kan
men maar zelden rechtop staan. Men moet zich bykans geduurig buigen, zich
dikmaals nederzetten en uitrusten, en in 't voortzetten der reize geduurig op een
klein stuk hout steunen. Daar men nog niet lang gearbeid heeft, ontmoet men
zomtyds plaatzen, waar men zich geheel op den grond leggen, en op handen en
voeten voortkruipen moet.
In de groeve ziet men duidelyk de bovenste en benedenste laag van steenen,
tusschen welke de steenkoolen worden uitgebroken. De menschen zitten daar in
eene kromme lastige houding, zwart over 't geheele lichaam, gelyk men duivels
maalt, en verrichten waar-
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lyk zuur werk. Het licht staat nevens hun. Elk is de hoogte van zyn werk, door een
plank, liggende boven een post, die tusschen de boven- en beneden-laag der
steenen, tusschen welke de koolader loopt, ingestoken is, voorgeteekend. Boven
dezen zit weder een; boven dezen nog een. Zo ziet men hier en daar kaarsjes, en
hoort aan de vaste harde myn kloppen. Zy dryven, wanneer zy van onderen lang
met den spitzen hamer losgehakt hebben, groote sterke kuilen tusschen beiden,
en splitsen zo hun stuk, verkleinen alsdan de groote helften geduurig meer, en
verkloppen ze weder. Ik heb het zelf beproefd, om een stuk los te slaan, en heb
ondervonden, dat het waarlyk een harde arbeid is.
De stoffe, uit de groeve losgebroken, wordt met schoppen in groote emmers
geworpen, en eenige daartoe bestemde lieden, welke men Traineurs noemt, moeten
dezelve in de gaanderyen van tyd tot tyd naar de plaats voorttrekken, op welke zy
naar boven worden opgewonden. Tot dat einde is aan de emmers een soort van
leeren gespan met twee kettingen, waarin zich die lieden inspannen gelyk de
paarden. Een moet het altoos tien toises voorttrekken. Dit eind wegs is door stukjes
hout afgebakend. Ook dit is een zuure en zwaare arbeid. Ik liet my inspannen, en
kon naauwlyks zulk een gelaaden emmer van de plaats trekken.
In alle groeven rondom Valenciennes werken gestadig 1500 menschen. Het werk
gaat zonder ophouden, zonen feestdagen uitgezonderd, dag en nacht voort; en
voor deze menschen, die geduurig by de kaars werken, en van de waereld niets
zien noch hooren, is dag en nacht het zelfde. Allen werken volgens eene opgelegde
taak. Kunnen zy hun werk binnen 6 uuren verrichten, dan is het hun voordeel.
Gebruiken zy 9 uuren, zo betaalt men hun toch niet meer dan hun bepaald werk.
Een Mineur moet 3 voeten 9 duimen hoog in de myn inhouwen, en daarvoor
betaalt men hem 17½ sols.
Een Traineur moet den gelaaden emmer tien toises voorttrekken, en ontfangt
daarvoor 15 sols.
De opzienders over de arbeiders ontfangen maandelyks 18 kleine daalders of 54
Livres.
Diegeene, die aan 't einde der gaandery aan den trap zit, en de arbeiders de zo
genaamde Plombs (zynde egter geene looden, maar gestempelde koperstukken)
uitdeelt, ontfangt dagelyks 20 sols.
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Op de ladders is gansch geen gevaar. De sporten worden alle veertien dagen door
daartoe aangestelde lieden bezigtigd, omdat het de gewoone weg voor alle arbeiders
is. 'Er werken beneden tien- of twaalfjaarige knaapen en meiden in broeken, en
klimmen uit en in zo vaak zy willen. Onlangs wierd een dik en vet man by 't
opklimmen amegtig, doch kwam egter door 't gebruik van versch water ras weder
tot zichzelven. Het bezwaarlyke opklimmen wordt daardoor merkelyk verligt, dat
men overal kan uitrusten. - En welk eene vreugde, wanneer men het daglicht, de
zon, wederziet!
Deze lieden weeten, uit eene langduurige gewoonte, in deze diepte den tyd zeer
naauwkeurig. Een man, die reeds om drie uuren naar beneden geklommen was,
raadde thands, dat het half tien ware: ik zogt onder de kleeren myn horologie, en 't
was half tien.
Om de steenkoolen naar boven te brengen, is boven de groeve een groot huis
gebouwd; boven de opening is een beschutsel, even gelyk om een put. Het geheele
overige gedeelte van het huis bevat eene machine, die van drie, en wanneer de
groeve zeer diep wordt, van vier paarden gedreeven wordt. Een groot wiel dryft
eenige kleindere, en aan deze hangen, aan touwen, groote emmers, die in de groeve
nederdaalen. Terwyl de eene klimt, daalt de andere. Beneden zyn lieden tot het
vullen, en boven tot het ledigen van de emmers. De paarden gaan zo lang tot dat
een emmer boven komt. Alsdan kan hun de geleider, door eenen byzonderen toon,
waaraan de in eenen kring loopende blinde dieren reeds lang gewoon zyn, doen
stilstaan, en weder door een byzonder geluid doen voortgaan. Uit eene groeve van
110 toises kwam een emmer in weinige minuten boven. Men slaat beneden, wanneer
de emmer gevuld is, eenige kleine kettingen in 't kruis daarover, om te verhinderen
dat de steenkoolen 'er niet uitvallen. Boven trekt men met haaken de koolen 'er uit,
en werpt ze met schoppen in kruiwagens; met deze worden ze in de magazynen
gebragt, uit welke dagelyks eene menigte verkogt wordt.
Om het water, dat anders de groeven zoude opvullen, uit de diepte te pompen,
zyn de vyf vuurmachines voor de poort naar Tournay aangelegd. Men bedient zich
van het vuur en de lucht, om het water
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uit de diepte naar boven te brengen. Zo heerscht de mensch, door zyn verstand,
over alle de elementen, en gebruikt het eene om het andere te overmeesteren.
Voor elk van deze machines is, niet ver van de groeve, een groot hoog huis
gebouwd, 't welk in eenige verdiepingen is afgedeeld. Van diegeene, die weezenlyk
in gebruik zyn, ziet men van verre den rook in de hoogte klimmen. Andere moeten
zoms, naar de omstandigheden en behoeften der groeven, stilstaan. De Machine
is voor 't grootste gedeelte van yzer; doch 'er zyn ook groote houten hoofdbalken
aan vast, en men verzekerde my dat zy zeer veel hout kosten. Beneden in het huis
is de oven; dan volgt de ketel met den Cylinder, en verder boven zyn de Bak en de
pypen, in welke het na boven gebragte water weder wegloopt. De oven wordt
geduurig met steenkoolen gestookt. Wanneer men naar binnen ziet, moet men over
het verschriklyke vuur verbaasd staan. De hette bespeurt men wel, maar geen stank,
of de wind verdryft denzelven aanstonds, of ik was reeds daaraan gewend.
Boven over den oven is een ketel in den muur gemetseld, op een zeer breeden
haard; daarin wordt nu bestendig water gekookt. Hoog is hy niet, maar de omtrek
is des te grooter.
Alle dampen, die van dit kookende water opstygen, verzamelen zich in een wyden
grooten Cylinder, die boven den ketel hangt. Rondom denzelven zyn verscheidene
kleine gangen aangelegd. Men kan zich van de menigte en de kragt dezer dampen
overtuigen, wanneer men een van deze pypen laat openen. Eene ongelooflyke
menigte dampen schiet 'er met zulk eene hevigheid uit, dat ik, zo myn leidsman my
het niet vooraf gezegd had, zoude gedagt hebben, in myne onderzoekingen te zullen
moeten verstikken. Daar kan men zien, hoeveel lucht in 't water is - hoe verbaazend
dezelve kan verdund worden - en hoe gaarne dezelve zich in eene breede ruimte
uitbreidt. Doch in den Cylinder wordt deze menigte en kragt der dampen aanstonds
gedempt. Want door eenen hamer, die geduurig ryst en valt, door middel van een
yzere stang, die dan voorwaards gaat, dan terugstoot, stort uit eene pyp eene
genoegzaame hoeveelheid versch water in den ketel, en in het oogenblik trekt ook
de stempel de
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groote pomp in de hoogte, het water klimt beneden in de pompen, kan niet meer
terug, en wordt door de perzing der machine 700 voeten hoog naar boven gebragt.
Boven vloeit het door een kanaal in groote kuipen, uit welke het aan den hoek van
het huis in pypen nederstroomt, en in eene kleine beek geleid wordt. Zo ras men
den hamer vasthoudt, kan geen water in den ketel vallen, en de geheele machine
staat stil; zy begint egter oogenbliklyk weder, wanneer men den hamer weder laat
slaan.
In de steenkoolgroeven baant men door de gaten, waarvan ik boven gewag
maakte, het water een weg tot de machine.
Boven ziet 'er het opgetrokkene water, gelyk gemaklyk te gissen is, blaauw
zwartagtig uit, en bragt my niet in verzoeking om het te proeven; evenwel vindt men
op de tong niets walgelyks daaraan. - Het schoot my te binnen, dat HILL, in Engeland,
in zulk een onderaardsch water, ertelyke soorten van mikroskopische dieren
gevonden heeft; en hoe gaarne had ik met dit water soortgelyke proeven willen
neemen! Maar een' Reiziger ontbreeken vaak de middelen, tyd en gelegenheid tot
de aangenaamste onderzoekingen.

Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 450.)
Naardemaal men zich te Macao, als 't ware, op zo groot eenen afstand van China
bevindt als in Europa, ter oorzaake van de zo groote moeilykheid om in dit Ryk te
komen, zal ik het voorbeeld niet volgen van Reizigers, die daarover gesproken
hebben, zonder eenige kundigheden desaangaande te bezitten. Ik zal my, overzulks,
bepaalen tot eene beschryving
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van de verbintenis der Europeaanen met de Chineesen; van de verregaande
vernedering, welke zy daarby ondergaan; van de zwakke bescherming, welke zy
kunnen ontvangen van de Portugeesche Vastigheid op de kust van China; en
eindelyk tot de beschouwing van het aanbelang, 't welk de Stad Macao zou krygen,
indien dezelve in 't bezit ware van een Volk, 't geen regtmaatig, maar ten zelfden
tyde met waardigheid en kloekmoedigheid handelde, tegen een Staatsbestuur, 't
welk misschien het onregtvaardigst en drukkendst is, en teffens het lafhartigst, 't
welk thans op de geheele wereld bestaat.
De Chineesen dryven een Handel met de Europeaanen, welke vyftig millioenen
beloopt; twee vyfden van die som worden betaald in Zilver, de rest in Engelsch
Laken, Malacca-Tin, Katoen van Bengalen, en Opium van Patna, in Sandelhout en
Peper van de Kust van Malabar. Eenige Artykelen van Weelde worden desgelyks
uit Europa ingevoerd, als Spiegels van de grootste soort, Geneevsche Horlogien,
Koraalen en fyne Paarlen; dan de laatste Artykelen zyn naauwlyks noemenswaardig,
dewyl dezelve met geen voordeel kunnen gesleeten worden, dan by zeer kleine
partyen. In verruiling voor alle deeze Rykdommen, voert men niets terugge dan
Thee, en eenige kisten ruwe Zyde om in Europa verwerkt te worden; want ik reken
als van geen beduidenis de Porceleinen en andere goederen, waarmede zy hunne
schepen ballasten, en de Zyden stoffen, waarop naauwlyks eenig voordeel zit. Daar is zeker in de wereld geen Volk, 't welk een zo voordeeligen Handel met
Vreemdelingen dryft; en teffens is 'er geen, 't welk zo harde voorwaarden voorschryft,
en met grooter onbeschaamdheid bepaalingen en knevelaaryen van allerlei aart
daarstelt. Men drinkt geen kop Thee in Europa, of dezelve heeft ter oorzaake gestrekt
van eene vernedering voor de zodanigen, die de Thee in China kogten, die zich te
scheep begeeven en de halve wereld omgezeild hebben, om dit gedroogde blad
op onze markten te brengen.
Ik kan niet nalaaten hier aan te tekenen, dat, omtrent twee jaaren geleden, een
Engelsch Kanonnier, op last van zynen Scheepscapitein een Groetenisschoot
doende, een Chineeschen Visscher, in zyn vaartuig zittende, doodschoot, die zich
onvoorzigtig, daar de Kanonnier zulks
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niet wist, digt by het losgebrande stuk geplaatst hadt. De Gouverneur van Canton
eischte den Kanonnier op; in 't einde werd deeze hem overgeleverd, op belofte dat
deezen Man geen kwaad zou wedervaaren: de Gouverneur voegde 'er by, dat hy
niet onregtvaardig genoeg was, om een dood, onwillig te wege gebragt, te straffen.
Op deeze verzekering werd de ongelukkige man aan hem overgeleverd, en twee
uuren daarnaa opgehangen. De Nationaale Eer vorderde eene spoedige en
buitengewoone wraak; doch Koopvaardyschepen bezitten de middelen niet, om
dezelve te neemen; en Capiteins van die Schepen, gewoon aan stiptheid, eerlykheid,
en die gemaatigdheid, welke den eigendom van hunne Bevragters en Meesters niet
in gevaar brengt, konden geen moedigen wederstand bieden, welke het verlies van
veertig Millioenen aan de Compagnie zou toegebragt hebben, dewyl de Schepen
ledig zouden hebben moeten wederkeeren. Zy maakten ongetwyfeld dit geleden
onregt bekend, en vleiden zich daarvoor vergoeding te zullen ontvangen. Ik durf
beweeren, dat alle de Agenten van de onderscheidene Europeesche
Handel-Maatschappyen zeer veel zouden willen geeven, om eenmaal deeze
Chineesche Mandarynen te overtuigen, dat daaden van onregt, gelyk de hunne,
allen paal en perk overschreeden.
De Portugeesen hebben nog meer reden van klaagen over de Chineesen dan
eenig ander Volk. De agtbaare tytel, op welken zy Macao bezitten, is welbekend.
De gift van den grond, op welken deeze Stad gebouwd is, strekt ten gedenkteken
van Keizer CAMHY's dankbaarheid. Dezelve werd den Portugeesen gegeeven, dewyl
zy op de Eilanden, digt by Canton gelegen, de Zeeroovers, die deeze Zeeën
ontrustten, en alle de kusten van China bestookten, verdelgd hadden. Het is een
louter voorgeeven, aan te dringen, dat het misbruik, 't geen zy van hunne voorregten
gemaakt hebben, derzelver verlies veroorzaakt heeft; hunne misdaaden hebben
alleen bestaan in de zwakheid van het Gouvernement. De Chineesen hebben hun
van tyd tot tyd met nieuwe beledigingen overlaaden, en by aanhoudenheid nieuwe
vorderingen gedaan; aan deeze heeft het Portugeesche Gouvernement nooit den
minsten wederstand geboden; en deeze Plaats, vanwaar eene Europeesche Natie,
eenige veerkragt bezittende, den Keizer van China zou kunnen
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doen beeven, is, in zeker voege, niet meer dan eene Chineesche Stad, in welke de
Portugeesen by toelaating woonen, schoon zy een ontwyfelbaar regt bezitten om
'er het hoog bewind te voeren, en de middelen om zich gevreesd te maaken, indien
zy 'er slegts eene bezetting onderhielden van tweeduizend Europeaanen, twee
Fregatten, eenige Corvetten, en een Bombardeergaljoot.
Macao, gelegen aan den mond van den Tigris, kan vier-en-zestig Oorlogschepen
op de reede, aan den ingang van Typa, ontvangen, en in de haven, die beneden
de Stad ligt, en oostwaards gemeenschap met de rivier heeft, Schepen bergen van
zeven- of achthonderd tonnen, half gelaaden. Macao ligt, volgens onze
o

o

waarneemingen, op 22 14′ 40′ Breedte, en op 111 19′ 30′ Ooster Lengte.
De ingang van de Haven wordt verdedigd door eene Sterkte, bestaande uit twee
batteryen, die men, by het inzeilen, noodzaaklyk tot binnen een pistoolschoot moet
naderen. Drie kleine Forten, voorzien met twaalf kanonnen, en één met zes,
bewaaren het zuidlykst gedeelte der Stad tegen alle onderneemingen der Chineesen.
Deeze Sterkten, die zich in den slegtsten staat bevinden, zouden geenzins geducht
weezen voor Europeaanen; maar zy zyn te over in staat om de geheele Zeemagt
der Chineesen in ontzag te houden. Daarenboven is 'er een berg, die het land
bestrykt, en op welken een Detachement Krygsvolk een langduurig beleg zou kunnen
uithouden. De Portugeesen Van Macao, eer Godsdienstig dan Krygshaftig, hebben
eene Kerk gebouwd op de puinhoopen van eene Sterkte, die deezen bergtop tot
een ondoordringbaaren post maakte.
Aan de landzyde wordt Macao verdedigd door twee Forten; het een telt veertig
kanonstukken, en kan eene bezetting van duizend man bergen; 'er is een water ak,
en 'er zyn twee wellen loopend water, en Casematten tot het bergen van
Krygsvoorraad en Mondbehoeften: een ander Kasteel, met dertig stukken voorzien,
kan niet meer dan driehonderd man bergen; het heeft een ryke waterwel, die nimmer
deoog wordt. Deeze twee Sterkten bestryken het geheele land.
De grenzen der Portugeesen strekken zich niet veel verder dan ééne myl van de
Stad uit: deeze zyn afgeperkt door eenen muur, bewaakt door een Mandaryn
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met eenige weinige Soldaaten. Deeze Mandaryn is met de daad de Gouverneur
van Macao, en de Persoon, dien de Chineesen gehoorzaamen: hy heeft het regt
niet om te slaapen binnen de grensscheidingen der Portugeesen; maar hy mag in
de Stad komen, de Sterkten bezoeken, de voorraadhuizen bezigtigen, enz. By deeze
gelegenheden zyn de Portugeesen verpligt, hem met vyf kanonschoten te begroeten.
Dan het staat geen Europeaan vry, den voet op Chineeschen grond te zetten; eene
onvoorzigtigheid van dien aart zou hun ter genade van de Chineesen stellen, die
een grooten losprys zouden vorderen, of den overtreeder gevangen houden. Eenigen
der Officieren van onze Fregatten waagden het egter; doch deeze daad van
roekloosheid was gelukkig van geene onaangenaame gevolgen.
Men mag de geheele bevolking van Macao op twintigduizend zielen schatten;
van deezen zyn 'er éénhonderd Portugeesen van geboorte, omtrent tweeduizend
halfslachtigen of Portugeese Indiaanen, en even zo veel Caffer-slaaven, die by hun
als huisbedienden leeven; de overigen zyn Chineesen, in den Handel gebruikt, en
in veele andere bezigheden, waardoor de Portugeesen aan hunnen vlyt schatting
betaalen. Deezen, schoon meest allen Mulattos, zouden zich onteerd agten, als zy
eenig handwerk uitoefenden, en hierdoor hunne huisgezinnen bezorgden; dan hun
trots vindt zich in 't minst niet beledigd, door bestendig, met het lastigst aanhouden,
eene liefdegave van de voorbygangers te vraagen.
De Onderkoning van Goa benoemt de bekleeders van alle Burger- en Krygsposten
te Macao. De Gouverneur wordt door hem aangesteld, alsmede de Raadsheeren,
die met hem het Burgerlyk Gezag deelen. Hy heeft bepaald, dat de Stadsbezetting
bestaan zal uit honderd-en-tachtig Indiaansche Stapoys, en honderd-en-twintig
Soldaaten: de dienst van dit Krygsvolk bestaat in by nagt ronden te doen; de
Soldaaten zyn gewapend met stokken; de Officier heeft alleen het regt om een
zwaard te draagen, maar in geen geval kan hy 't zelve tegen een Chinees gebruiken.
Indien men een dief van dit Volk ontdekt, een deur openbreekende, of eenige
goederen wegvoerende, mag hy daarin belet worden, doch met de grootste
omzigtigheid; en wanneer een Soldaat ongelukkig genoeg is om den dief te doo-
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den, dan wordt hy aan den Chineeschen Bevelhebber overgeleverd, en op 't midden
van de markt opgehangen, in 't byzyn van dezelfde wagt, waartoe hy voorheen
behoorde, en in tegenwoordigheid van een Portugeeschen Magistraatspersoon en
twee Chineesche Mandarynen, die, by hun vertrek uit de Stad, naa de regtspleeging,
begroet worden, even als by het inkomen; maar indien, integendeel, een Chinees
een Portugees doodt, wordt deeze in de handen van Regters zyner eigene Natie
overgeleverd, die, naa hem gegeesseld te hebben, zich gelaaten alsof zy hem verder
in regten zullen vervolgen, doch hem altoos laaten loopen, niet luisterende na de
eischen deswegen gedaan, welke nooit de geringste voldoening erlangen.
De Portugeesen hebben onlangs een moedige daad uitgevoerd, die in de
gedenkboeken van den Raad met groote letteren mag geplaatst worden. Een Stapoy
een Chinees gedood hebbende, schooten zy hem neder, in tegenwoordigheid der
Mandarynen, en weigerden deeze zaak aan de beslissing der Chineesen te
onderwerpen.
In Macao bestaat de Raad uit een Gouverneur, die de plaats van Voorzitter
bekleedt, en drie Vercadores, die de Geldmiddelen der Stad beheeren. De inkomsten
bestaan uit de belastingen op de koopwaaren gelegd, die alleen in Portugeesche
Schepen in Macao binnen komen. Zy zyn zo blind voor hunne eigene belangen, dat
zy niet willen gedoogen, dat eenige andere Natie goederen in hunne Stad aan land
brenge, zelfs de daar op gestelde belastingen betaalende; even of zy vreesden hun
eigen inkomen te vermeerderen, en dat der Chineesen te Canton te verminderen.
Het is zeker, dat, indien de Haven van Macao tot eene vrye Haven gemaakt wierd,
en de Stad van eene Bezetting voorzien, in staat om den eigendom der
Handelwaaren, welke daar opgelegd worden, te beschermen, de Inkomende Regten
zouden verdubbeld worden, en, buiten twyfel, genoegzaam weezen om alle de
kosten des Gouvernements goed te maaken: maar een klein byzonder belang kant
zich aan tegen eene schikking, door gezonde Staatkunde voorgeschreeven. De
Onderkoning van Goa verkoopt Portugeesche Commissien aan de Kooplieden van
verscheide Natien, die van het eene gedeelte van Indie op het andere handel dryven:
deeze zelfde Gelukzoekers doen geschenken
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aan den Raad van Macao, naar gelange van de aangelegenheid hunner
handel-uitzigten: en die onderlinge schikkingen veroorzaaken misschien een
onverzetbaaren hinderpaal tot het openstellen der Haven van Macao; 't geen die
Stad tot een der bloeiendste Steden van Asia zou maaken, en honderdmaalen beter
dan Goa, welke Stad nimmer van eenigen dienst zal weezen voor de Hoofdstad
des Ryks.
Behalven de drie Vercadores, van welken ik gesprooken heb, volgen in rang twee
Regters der Weeskinderen, belast met het toevoorzigt van de eigendommen der
Minderjaarigen, het volvoeren der Uiterste-willen, de benoeming van Voogden, en,
in 't algemeen, met alle zaaken, tot de opvolging in bezittingen betrekkelyk; van
hunne uitspraak mag men zich op het Geregtshof te Goa beroepen.
De andere Burgerlyke of Lyfstraflyke zaaken worden ook, in de eerste plaats,
behandeld door twee Raadsheeren, Regters geheeten. De Tol-inkomsten worden
door een Schatbewaarder ontvangen, die ook, op last van den Raad, de
onderscheide Jaarwedden en verscheide andere zaaken betaalt; dit moet egter op
last van den Onderkoning van Goa geschieden, indien de som boven de drieduizend
Piasters loopt.
De allergewigtigste Overheidspost is die van Procureur der Stad. Hy is het
middelwerktuig van gemeenschap tusschen de twee Gouvernementen van Portugal
en China; hy is verantwoordelyk voor alle Vreemdelingen, die den winter te Macao
overbrengen; hy ontvangt, en verzendt na de beide Gouvernementen, de
wederzydsche klagten der beide Natien, waarvan een Schryver, die zelfs geen
raadpleegende stem heeft, een register houdt, gelyk mede van alle de
raadpleegingen des Raads. De Procureur der Stad is de éénige Persoon, die niet,
naar welgevallen, van zyn post kan ontslaagen worden: de bediening van Gouverneur
duurt drie jaaren; de andere Magistraatspersoonen worden alle jaaren veranderd.
Eene zo gestadige vernieuwing, aanloopende tegen alle welgevestigde
Regeeringsvormen, heeft niet weinig toegebragt tot de vernietiging van de oude
Regten der Portugeesen; en zou dezelve buiten twyfel niet voortduuren, indien de
Onderkoning van Goa zyne rekening niet vondt in veele Posten te verkoopen te
hebben: want de zeden en gewoonten in Asia wettigen deeze gissing.
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Van alle de Besluiten des Raads kan men zich op de uitspraak van Goa beroepen;
de bekende onbekwaamheid dier Raadsheeren maakt die wet hoogst noodzaaklyk.
De Medebestuurders des Gouverneurs van Macao, die een Man van groote
verdiensten is, zyn Portugeesche Inwoonders dier Stad, zeer trotsch, en onkundiger
dan onze Dorpsregenten in Frankryk.
De Stad Macao heeft een aangenaam voorkomen. De overblyfzels van derzelver
ouden rykdom zyn verscheide fraaije Huizen, in huur uitgegeeven aan de
Supercargos van de onderscheide Compagnien, die verpligt zyn den winter aldaar
door te brengen. De Chineesche Regeering noodzaakt hun, Canton te verlaaten,
by het vertrek van het laatste Schip, tot hunne Natie behoorende, en laat niet toe,
dat zy aldaar terugkomen, vóór het wederkeeren der Schepen uit Europa in het
volgend saisoen.
Macao is eene zeer aangenaame verblyfplaats, geduurende den Winter; dewyl
veelen der Supercargos doorgaans Menschen zyn van uitsteekende verdiensten,
kundige Mannen, en die zo veel inkomen hebben, dat zy een uitsteekend huis
kunnen betrekken, en op eenen aanzienlyken voet leeven. Het oogmerk onzer Reize
stondt zo hoog by hun te boek, dat het ons een zeer streelend onthaal bezorgde:
hadden wy geenen anderen tytel bezeten dan die dat wy Franschen waren, wy
zouden hier als verlaatene weezen verkeerd hebben, vermids de Fransche
Oost-Indische Compagnie aldaar, op dien tyd, geen Vertegenwoordiger hadt.
Een openbaar getuigenis van dankbaarheid zyn wy verschuldigd aan den Heer
ELSTOCKENSTORM, de voornaamste Agent van de Zweedsche Oost-Indische
Maatschappy, wiens verpligtend gedrag niet alleen dat was van een oud Vriend,
maar dat van een Landgenoot, yverig voor de belangen van onze Natie. Hy nam,
by ons vertrek, gereedlyk op zich de verkooping onzer Pelteryen, welker afkomst
moest verdeeld worden onder onze Schepelingen; en hy was zo goed om te
belooven, dat hy dezelve zou overmaaken na Isle de France.
De waarde dier Pelteryen was tienmaal minder dan ten tyde dat de Capiteins
GORE en KING te Canton kwamen, naardemaal zes tochten dit jaar ondernomen
waren door de Engelschen na de Noordwest-kust van America; twee Schepen
hiertoe waren uitgezonden van Bombay, twee van Bengalen, en twee van Madras.
De

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

491
twee laatstgemelde waren de éénige wedergekeerde, en slegts met weinig Pelteryen
voorzien; maar het gerugt van die uittochten hadt China bereikt, en het was niet
mogelyk, meer dan twaalf of vyftien Piasters te maaken voor een Bont van dezelfde
hoedanigheid, als, in den Jaare 1780, honderd Piasters zou gegolden hebben.
Wy hadden een duizend stuks Huiden, door een Portugeesch Koopman gekogt
voor negenduizend-vyfhonderd Piasters; doch op het oogenblik dat wy gereed
stonden om na Manilla te zeilen, maakte hy, in stede van den bedongen prys te
betaalen, onder verscheide voorwendzels van geene beduidenis, zwaarigheid, om
den koop gestand te doen. Dewyl alle andere mededingers om dezelve te koopen,
naa het sluiten van dien koop, zich des niet meer bemoeiden, en ook na Canton
vertrokken waren, verwagtte die Portugees zeker, dat wy, met die Pelteryen verlegen,
dezelve hem zouden laaten voor zodanig een prys, als hy 'er voor wilde geeven;
en wy hadden alle reden om te vermoeden, dat hy andere Chineesche Kooplieden
aan boord zou zenden, om een nog veel kleinder som te bieden; dan, schoon weinig
gewoon aan die Koopmans treeken, staken ze te geweldig door, om niet in het oog
te vallen. Wy weigerden het verkoopen volstrekt.
'Er bleef nu geene zwaarigheid over, dan die goederen aan land op te slaan, en
ze te Macao in een pakhuis te brengen. De Raad, by welken onze Consul, de Heer
VAILLARD, zich met een verzoek ten dien einde vervoegde, weigerde zulks volstrekt;
doch de Gouverneur, onderrigt dat die Pelteryen een eigendom waren van onze
Matroozen, die zich verhuurd hadden tot het volbrengen van een Reistocht, welke
nuttig kon zyn voor alle Zeemogenheden van Europa, oordeelde, dat hy aan de
oogmerken der Portugeesche Regeering ten vollen zou beantwoorden, als hy, in
dit byzondere geval, afweek van de regels, hem in 't algemeen voorgeschreeven;
en ging hy ten deezen opzigte met zyne gewoone heuschheid te werk.
Op den vyfden van Sprokkelmaand verlieten de Schepen Macao, en bereikten
in 't laatste dier maand Manilla.
('t Vervolg hiernaa.)

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

492

De Russische soldaat gekenschetst.
(Ontleend uit BEAUJOLIN's Voyage de deux François, &c.)
‘Daar wy, in den voorleden jaare, op oud Hollands Noorderdeel, de ongelukkige
gelegenheid gekreegen hebben, om Russische Krygsbenden, in grooten getale,
ontscheept, deels gevangen genomen, en voorts weder ingescheept te zien, leerde
ons dat geval die Benden, uit het Noorden opgedaagd, kennen. Derzelver
aangezigten tekenden domheid, woestheid, en weezen genoeg uit, wat wy van die
Hulpbenden der Engelschen zouden te wagten gehad hebben, indien zy
doorgedrongen waren, om de rol, op eenige Dorpen in 't gemelde Oord gespeeld,
in andere streeken onzes Vaderlands te herhaalen. - Wy vonden, in 't opgemelde
Werk, eene kenschets van een Russisch Soldaat, reeds in den Jaare 1790 of 1792
opgemaakt, en deelen dezelve hier mede.’
De Russische Soldaat staat vermoeienis uit, lydt honger en dorst, zonder ooit te
morren. Hy is een gebooren Slaaf; en van het oogenblik af, dat hy in staat is om
iets te begrypen, bemerkt hy, dat hy een meester hebbe, wiens wil hem tot eene
wet strekt. Gemeenzaam geworden met dit denkbeeld, 't welk al zyne aandagt
inneemt, onderwerpt hy zich aan volstrekt lydelyke gehoorzaamheid. Het bevel van
den Souverain verzamelt duizenden van Stryders onder de Keizerlyke Veldbanieren.
De Russen, die dit lot ten deele valt, geeven en ontvangen het Vaarwel van hunne
Ouders en Vrienden, die zy niet verwagten ooit weder te zullen zien; en zy treeden
met ongevoeligheid den dood in den stryd onder 't ooge. Zy laaten zich voor eene
Battery plaatzen, even als zy, in tyd van Vrede, de wagt betrekken. Dit is dan de
post, waarop hun Bevelhebber hun brengt; een post, dien zy niet zullen verlaaten.
Tot deeze onverschrokkenheid draagt ook hunne Godsdienstbelydenisse het haare
by. De meeste Russische Boeren gelooven vast in de Voorbeschikking; en
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welke gevaaren zal iemand, die deeze Leer beleeft, niet te gemoet treeden?
Schraalheid van onderhoud is by den Russischen Soldaat eene hebbelykheid
geworden. Van een klein kind af is hy gewoon te leeven van Uijen, (en deeze heeft
hy bylange na niet altoos) slegt Brood en Moeskruiden, die hy veelal raauw ten lyve
slaat. De Militaire stand brengt geene verandering te wege in zyne leevenswyze.
Dan deeze, hoe onthoudend en schraal ook, strekt zich niet uit tot sterke dranken,
waarvan de Noordsche Volken zich niet dan noode verstooken vinden, en die hy,
ze anders niet kunnende bekomen, steelt.
De Russische Soldaat staat vermoeienis, koude en hitte uit, dewyl zyne opvoeding
hem aan dit alles gewent; hy gaat van het eene uiterste van koude of hitte tot het
andere over, zonder het als 't ware te bemerken. Te deezer oorzaake hebben
Russische Regimenten geen een enkel Man verlooren, geduurende reistochten,
welke groote vernieling onder ander Krygsvolk zouden te wege gebragt hebben.
Wanneer een Legerplaats van Leevensmiddelen schaars of niet voorzien is, wordt
'er eene Vaste van twee of drie dagen uitgeschreeven, als door den Souverain
bevolen. Het Leger onderwerpt zich, zonder morren, aan dis Vaste, dewyl het GODS
en des Czaars wil is!
De werktuiglyke gehoorzaamheid van den Russischen Soldaat doet hem
onbeweeglyk staan voor het vuur van den Vyand, en herhaalde keeren, des noods,
eene battery beklimmen of een bres invliegen, schoon de dood zich onder verscheide
gedaanten aan zyn oog opdoet.
Een allersterkst blyk van gehoorzaamheid in den Russischen Soldaat, zelfs buiten
den kryg, leevert het volgend geval op. Op den twee-en-twintigsten van Herfstmaand
des Jaars 1777 viel 'er te Petersburg eene schielyke overstrooming voor, die zich
zeer verre uitstrekte. De Keizerin, van haar balkon ziende, dat het water kwam tot
den Schildwagt voor het Paleis, riep den wagthoudenden Soldaat toe, dat hy na
binnen zou gaan. De Soldaat weigerde zulks. - De Keizerin vroeg hem, of hy haar
kende. - Hy antwoordde, ja; maar dat, hoewel hy haare Majesteit kende, niemand
dan zyn Corporaal hem van zyn post kon aflossen. Het water rees, en klom ter
halverbeen van den Soldaat. De Keizerin zondt verscheide Boden na hem toe; maar
alles
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vrugtloos. De Corporaal moest geroepen; deeze lag te slaapen in het wagthuis, en
hy moest bykans zwemmen, om den Soldaat af te lossen, die op dat pas hoofd en
schouders alleen boven water hadt: hy zou gewis met alle gelaatenheid daar den
dood afgewagt hebben, ondanks de herhaalde bevelen der Keizerinne.
By de reeds gemelde beweegreden, zweeft steeds by den Russischen Soldaat,
als hy in den Oorlog dient, de hoop op Plundering voor zynen geest; ook werkt hier
kragtig mede de zekerheid, dat hy van achteren den dood te wagten hebbe, indien
'er iet ware, 't geen hem zou kunnen verlokken om aan zyn Soldaatspligt niet te
voldoen.

Iets over de gouverneurs en taalmeesters in Rusland.
(Ontleend uit BEAUJOLIN's Voyage de deux François, &c.)
Men zou zich veelligt verbeelden, dat, in een Land als het Russisch Ryk, waar men
veronderstelt, dat de Lugtstreek zelve ongunstig is voor de liefhebbers en
aankweekers van Kunsten en Weetenschappen, het onderwys in dezelve alleen
verkreegen kan worden voor veel gelds, en met moeite. Dan weinig Landen zyn
nogthans zo ruim voorzien van Leermeesters en Opvoeders van allerlei slag. Alle
deezen komen van buiten. Derzelver verbaazend aantal, bovenal in groote Steden,
moet eenig agterdenken baaren, ten aanziene van derzelver hoedanigheid, en moet
de Ouders omzigtig maaken in de keuze der geenen, die zich komen aanbieden;
maar veelal ziet men het tegendeel gebeuren, en hy, die zich voordoet in die
hoedanigheid, wordt genomen. Doorgaans vertoont hy zich in de gedaante van een
Franschen Taalmeester; dit is genoeg; de Vader vertrouwt hem de Opvoeding van
een Jongeling, die misschien den besten aanleg en de schoonste talenten bezit,
die, by gebrek van behoorlyke opkweeking, voor altoos bedekt blyven.
De Graaf van ANHALT, zich te Moscow bevindende, kreeg een verzoek van een
persoon, die hem afzonderlyk verlangde te spreeken. De Graaf, ongenegen om
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zyn Neef, toen by hem zittende, weg te zenden, begeerde, dat de Vreemdeling in
diens tegenwoordigheid zyne zaak zou voordraagen. Dit ging op deeze wyze toe.
‘Kent uwe Excellentie my niet?’
Neen.
‘Uwe Excellentie zal zich mogelyk nog herinneren eenen LAJUNESSE,
Trommelslager in uw Regiment in Pruissen, en dien gy door de spitsroede hebt
doen loopen?’
Wat wilt gy daarmede, Knaap! en wat hebt gy hier te maaken?
‘Ik ben Preceptor by de Familie, waar uwe Excellentie heden te eeten verwagt
wordt. Ik vreesde dat gy my zoudt herkennen, en my ten toon stellen op eene wyze,
dat ik myn middel van bestaan zou moeten missen; en ik kom uwe Excellentie van
deeze omstandigheid onderrigten.’
Naardemaal 'er lieden zyn, kleinverstandig genoeg om u tot Preceptor aan te
stellen, wil ik u niet hinderlyk weezen; maar indien gy de stoutheid hebt om u met
my aan een en dezelfde tafel te vervoegen, zal ik u ten venster uit doen smyten.
‘Uwe Excellentie behoeft deswegen niet bezorgd te weezen.’ De geweezen
Trommelslager, nu Preceptor, maakte eene diepe buiging, en ging dien middag
elders eeten.
Toen de Heer DE JUIGNé, als Fransch Minister, zich in Rusland onthieldt, ontmoette
hy, in een huis te Moscow, waar hy een bezoek aflei, een Persoon, die in vroegeren
dage een zyner Postiljons geweest was, en toen den post van Opvoeder bekleedde.
In de daad, het is niet te bevreemden, dat deeze Lieden, meest allen Franschen,
by hunne komst in Rusland gaarne den post van Trommelslager, van Postiljon of
Kamerdienaar, willen verwisselen voor eenen stand, welke hun van vier- tot
vyfhonderd Roebels in 't jaar geeft, behalven een goede tafel en huisvesting.
Welleevenheid en de kunst om iemands genegenheid te winnen, den Franschen
zo eigen, bekleeden de plaats veelal van bekwaamheid; schoon nu en dan schielyk
opkomende gelegenheden hun van de geleende vederen berooven. - Een deezer
Fransche Taalmeesteren werd ondervraagd door iemand, die agterdenken hadt
opgevat van 's Mans
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onbekwaamheid in dien post, wegens eenige taal-eigenschappen, de gevallen der
Naam- en Bynaamwoorden; - hy luisterde; - maar toen de ondervraager hem een
voorstel deedt over de Modes van de Werkwoorden, kon hy zyne onkunde niet
langer luisterende verbergen - hy viel hem in de reden, zeggende ‘dat hy reeds
vyftien jaaren geleden uit Frankryk gegaan was, en dat, daar veele nieuwigheden
in dat Land plaats hebben, en ten aanzien van de Modes dagelyks ontstaan, de
Modes, waarvan Mynheer geliefde te spreeken, zeker naa zyn vertrek uit dat Land
zouden ontstaan weezen!’

Mengelgedagten over de ledigheid.
(Naar het Engelsch.)
For shame! so much to do, and yet idle.
BULL.

Ledigheid is eene der zonderlingste ongesteldheden van 's Menschen geest,
vereenigende in haaren aanwas meer smerts en vermaaks dan eenige andere.
Ledigheid mag daarenboven algemeener kwaal dan de overige der menschen
genoemd worden: want, hoezeer de verstandigsten daartegen mogen uitvaaren,
weinigen, zeer weinigen worden er gevonden, die durven staande houden, dat
deeze Ongesteldheid niet zomtyds hunne beste besluiten dwarsboomt en by wylen
hunne standvastigheid aan 't wankelen helpt. De eerste aanvallen deezer
Ongesteltenisse zyn zeker aangenaam, dewyl zy ontslaaking belooven en toebrengen
van eenigen arbeid, in welks voortzetten wy onszelven vermoeiden; doch de
volduuring der Ledigheid veroorzaakt eene maate van smerte en kwyning,
ondraaglyker dan de arbeid zelve, en dikwyls ongeneeslyk.
In den hoogmoed onzes harten vieren wy aan onze berispingen over Ledigheid
op het ruimste bot, wanneer wy het gemunt hebben op de Ledigheid der Armen.
Veelen hunner, wie zal het lochenen? brengen hunnen tyd zeer ledig door. Maar
voor deeze Ledigheid kunnen twee hoofdredenen opgegeeven worden die wel hun
gedrag niet billyken, maar egter eenigzins om verschooning pleiten. Te weeten, dat
hun uiterst vlytbetoon hun zeldzaam meer dan de onvermydelyke noodzaaklykheden
deezes leevens verschaft; en dat zy, gevolglyk, de aantokkeling van de
genoeglykheden niet gevoelen, om hun tot
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werkzaamheid aan te zetten. Ten anderen, dat, wanneer de Armen ledig zyn, dit
misdryf zyne eigene straffe onmiddelyk medebrengt; en 'er is geen reden om scherpe
bestraffingen te laaten hooren aan de zodanigen, die reeds lyden.
Maar hoe zullen Menschen, in een booger leevenskring geplaatst, hunne Ledigheid
vergoelyken? Hoe zullen zy, die roem draagen op de verheevenheid van redelyke
schepzelen, eene iets beduidende verschooning kunnen bybrengen voor den
onaangekweekten stand, waarin zy hunne zielsvermogens laaten rusten, en by dat
rusten laaten roesten; want dit laatste is een onafscheidelyk gevolg van het eerste.
Het is, in de daad, niet onaartig, te luisteren na de onderscheidene
verontschuldigingen, voor de Ledigheid gemaakt; die alle, afzonderlyk genomen,
door de zich verweerende party, voor zeer dringende en overtuigende gehouden
worden, en te zamen gevoegd tot eene hoopte van woeligheid en werkzaam heid
opklimmen, zo verre van Ledigheid verwyderd, als men zich iets konne voorstellen.
Wat dunkt u van THOMAS WINDBUIL? Hy staat zeer laat op, besteedt twee uuren
aan het ontbyt en zich aan te kleeden, doet een morgenwandeling te voet of te
paard, slyt twee uuren of meer aan tafel, gaat naar den schouwburg op de avonden
wanneer dezelve speelt, of slyt die uuren aan de speeltafel, tot het omtrent
middernagt gehouden avondmaal de bedryven van den dag besluit. Hy is hierdoor
dermaate vermoeid, dat weinig daglooners deswegen zo zeer klaagen, als hy, op
den volgenden, over de drukte, waarin hy den voorgaanden dag besteedde, even
alsof hy zich met iets nuttigs te doen onledig gehouden hadt.
In waarheid, wy zyn gereed om een Ledigganger aan te merken als een Man, die
enkel voor zyn vermaak leeft, en niets onaangenaams ondervindt; maar hy, die de
proeve wil neemen, zal met de daad overtuigd worden, dat, afgescheiden van de
bykans onvermydelyke zedelyke nadeelen, uit de Ledigheid voortspruitende, dezelve
vergezeld gaat met smert, kommer en vermoeienis. In vergelyking gesprooken, is
een ledig leeven de ellendigste van alle leevenswyzen. Elkeen ontvangt eenig
genoegen, eenige verscheidenheid, iets verkwikkends uit zyn bedryf; maar een in
Ledigheid verbeuzeld leeven mag men te regt noemen ‘eene steeds duurende
vernieuwing van hoope, gevolgd van eene steeds wederkeerende teleurstelling!’
Daarenboven is het den Lediggangeren byzonder eigen, dat zy alle bronnen van
zielsgenoegens opgestopt hebben. Welk vermaak of genoegen hy ontvangt, anderen
moeten het hem verschaffen. Diensvolgens is hy veel verpligt aan de verzorgers
van openbaare vermaaklykheden van allerlei slag, van den Dichter des verheeven
Treurspels af, tot den zwervenden
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vertooner van een Poppenspel toe; de Pleitzaal zo wel als het kyven der Visch- en
Groenvrouwen verschaffen hem tydkorting; openbaare Verkoopingen van allerleien
aart zyn hem welkom; hy doodt menig uur aan de deur van een Kunstverkooper,
met de uitgehangene en dagelyks verwisselde Prenten te beschouwen. Niets van
dien tyddoodenden aart komt voor zyne ledige ziel te onpasse. De aanplakplaatzen
van Verkoopingen als anderzins zyn op zyne sleepende wandelingen zo veele
rustpunten. Het verheevene en het laage, het schoone en het leelyke in natuur en
kunst betaalt schatting in zyne omzwervingen. Hy heeft geen vyand dan de Tyd:
van niemand tragt hy zich te ontslaan, dan van zyn verveelend Zelf.
Een Ledigganger maakt zich, in 't oog des wyzen en werkzaamen, aan veele
dwaasheden schuldig, zo 'er niets misdaadigs, gelyk niet zelden gebeurt, bykome;
maar, wanneer wy in aanmerking neemen de moeilykheden en smerten, die de
Ledige zichzelven op den halze haalt, blyft hy steeds een voorwerp van medelyden.
Indien een arbeidzaam man, of iemand, wiens behoeften hem tot vlytbetoon
aanzetten, den Ledigganger benydt, is die indruk slegts eene voorbygaande vlaage,
misschien een wensch uit onkunde opwellende; een wensch, waarover hy zich zal
schaamen, weinige uuren nadat hy door Lediggang zyn leevensstand heeft zoeken
te verbeteren.
In de daad, Ledigheid is de grootste en onverantwoordelykste omkeering onzer
Natuure, eene verkragting onzer Zielsvermogens. De Natuur heeft, by onze
voortbrenging, niets voor den Lediggang bestemd. Integendeel is de gesteldheid
van onze Ziel en Lichaam zodanig, dat de vermogens van beiden, door dezelve niet
aan te wenden, verslappen en bederven. Dan die tewerkstelling onzer Ziels- en
Lichaamsvermogens moet, ten zelfden tyde, ingerigt weezen tot eenig goed en
voordeel aanbrengend einde; anderzins zal onze werkzaamheid zelve, onder welk
een naam ook bewimpeld, steeds Ledigheid blyven, of volstrekt op 't zelfde uitkomen.
Die geduurig rondloopende kring van vermaaken en uitspanningen, waarin veele
Lieden van rang en vermogen steeds omloopen en als voortgezweept worden, kan
met geen meer regts Bezigheid heeten, dan men het hobbelen op een hobbelpaard
ryden mag noemen.
Veelen, die berekend hebben, hoe veel tyds van hun leeven, met niets te doen,
voorbyvloog, stonden, by het opmaaken van de som, verwonderd en beschaamd.
De uuren, boven den noodzaaklyken eisch der Natuure in den Slaap verspild,
bedraagen het vierde gedeelte van het leeven veeler duizenden. Laaten wy hier
byvoegen den tyd, aan onnoodzaaklyke Uitspanningen besteed; en wy zullen ons
niet behoeven te verwonderen, indien de helft van zodanig een leeven
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in ydelheid verkwist is. De gewigtige oogmerken van 's Menschen redelyk bestaan
worden vergeeten of verydeld; en het meeste dat een eerlyk Grafschrift van een
der Persoonen, op welken ik hier doele, zou kunnen bevatten, zou weezen, dat hy
de helft van het getal zyner dagen leefde en stierf.
Maar de nadeelen des Lediggangs zyn niet alleen van eenen ontkennenden aart.
't Is onzer menschlyke Natuure eigen, nooit zonder eenige bezigheid van den eenen
of anderen aart te weezen. Veelen, die schynen niets te verrigten, doen dikwyls
kwaad. Ondeugden van allerleien aart schieten gaarne en gereed diepe wortels in
de harten van de Nietsbedryvenden. Dit is zo in 't oog loopend zigtbaar het geval,
zo van de Ryke Lediggangers als van de werkloozen onder de Armen, en dit is, van
wegen de regtmaatigheid en juistheid, eene zo algemeen gemaakte aanmerking,
dat ik het bybrengen daarvan zou hebben kunnen bespaaren, ware het niet, dat ik
'er wilde byvoegen, dat de Ondeugden van de Lediggaande Armen veel meer te
ontschuldigen waren dan die der Ryke Lediggangeren. De Ondeugden der
eerstgemelden bepaalen zich grootdeels tot hunzelven, en eindigen doorgaans
schielyk in de straffe, eigenaartig uit hun wangedrag voortvloeiende; terwyl de ydele
dwaasheden en ondeugden der Ryken, in een wyduitgestrekten kring werkende,
ramp en onheil voor veele anderen berokkenen. Het is de trots der laatstgemelden,
dat zy anderen doen lyden door hunne lustinwilligingen; dat zy met niemand
verkeeren, zonder hem slegter te maaken, en geene plaats bezoeken, waar zy het
besmetlyke eens kwaaden voorbeelds niet agterlaaten.
Niets verandert zo schielyk in Hebbelykheid als Ledigheid, en niets wordt teffens
bezwaarlyker geneezen dan dit gebrek. 'Er zyn ondeugden en dwaasheden, die
slegts voor een tyd werken, en doorgaans zichzelve geneezen. Het is alleen wanneer
veelvuldige herhaaling die herhaaling als noodzaaklyk maakt, dat men rede vindt
om zich over de gevolgen te beklaagen; zy worden hebbelyk, en bederven de
gesteltenisse. - Kon eenig ding Ledigheid geneezen, men zou zich mogen beroepen
op de kortheid en onzekerheid des tyds; op de veelvuldige pligten, welke een
denkend weezen moet volbrengen; op de verpligting, waaronder wy staan, om zo
veel goeds aan anderen te doen, en zo zeer aan onze eigene verbetering en
volmaaking te arbeiden, als in ons vermogen is, en waartoe de Natuur, door haare
ryke begiftigingen, ons in staat gesteld heeft. - Dan zulk een beroepen geschiedt te
vergeefsch by de zodanigen, wier rykdom in staat is om hun eene gestaage
opeenvolging van tyddoodende dwaasheden te bezorgen, die, naar het volksbegrip,
in staat zyn om en de ongerymdheid en de snoodheid van een nutloos leeven te
bedekken.
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Dan zullen die bedenkingen, zo ik hoop, niet even zeer gansch verwaarloosd en in
den wind geslaagen worden door hun, wier dwaalingen van deezen aart weinig
geweest zyn, wier wederinstortingen tot dezelve gevolgd werden door schaamte,
en die niet vergeeten hebben, dat de verbintenissen om onzen pligt te betragten
den voorrang wyd en verre behooren te hebben van de inwilliging der zinnelyke
lusten. - Wy allen weeten, hoe veel van onzen tyd zo zeer zonder genot als zonder
nut is voorbygesneld; en wy kunnen niet nalaaten bewust te zyn, dat, zelfs naar het
denkbeeld der menschen in 't algemeen, Ledigheid eene der veragtlykste is van
alle Ondeugden; en dat eene beschuldiging van dien aart nimmer tegen ons wordt
ingebragt, of zy verwekt in ons aandoeningen van eenen zeer onaangenaamen
aart. Iemand een Ledigganger te noemen, of te zeggen dat hy het leeven eens
Lediggangers leidt, is hem met eene schuld bezwaaren, veel grooter, dan de
woorden, in den eersten opslage, schynen te betekenen.
De volgende gedagten van een uitmuntend Schryver zullen niet ongepast myne
dusverre bygebragte Bedenkingen besluiten: ‘Ledigheid,’ zegt hy, ‘is eene dier
Ondeugden, van welke hy, die 'er éénmaal mede besmet is, zelden geneezen wordt
Elke andere soort van Wellust werkt op eenige begeerte, die ras voldaan wordt, en
eenige medewerking van kunst vordert, of een zamenloop van dingen, welke ieder
plaats niet medebrengt; maar het verlangen om een Ledig of Bedryfloos leeven te
slyten, werkt te aller uuren even zeer, en hoe meer men daaraan botviert, hoe meer
't zelve toeneemt. Niets te doen staat in elks magt: nooit kan het ons aan
gelegenheden ontbreeken om onzen pligt te verzuimen. De afdaaling tot
Bedryfloosheid is zagt en onmerkbaar, dewyl dezelve enkel bestaat in eene
ophouding van werkzaamheid; maar de wederkeering tot een bedryfvol leeven valt
moeilyk, naardemaal het in zich behelst eene verandering van rust in beweeging,
van werkloosheid tot bedryf.
Het gaat vast, dat een ongebonden wensch of ydele inbeelding nooit zulk een
vast bezit van de ziel neeme, dan wanneer dezelve zich ledig of zonder bezigheid
vindt. Het oud beginzel der Peripatetische Wysgeeren, dat de Natuur van het Ledige
een afschrik hebbe, mag vrylyk op het Verstand worden toegepast, als 't welk ieder
ding, hoe ongerymd of misdaadig 't zelve ook moge weezen, liever zal toelaaten,
dan geheel zonder voorwerp weezen. - Misschien zal ieder mensch het tydstip der
overheersching van eenigen lust, die zyn leeven onrust op onrust baart en zyn
geweeten bevlekt, mogen rekenen van het onzalig uur, wanneer al te veel Ledigheids
hem blootstelde voor dien heil-
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loozen invloed: waarlyk, de Mensch moet met weinig opmerkzaamheids op
zichzelven of op anderen zyne dagen doorgebragt hebben, die niet weet dat Ledig
en slegt te zyn een en het zelfde is, of dat het een het ander als de schaduw het
lichaam vergezelt.’

Van eene zonderlinge secte in Engeland.
Noch ALBERTI, noch WENDEBORN geeven, zoo veel wy ons erinneren, verslag van
eene zonderlinge geheel nieuwe Secte, die men ontdekt heeft in 't Prinsdom Wales.
Men noemt ze daar Jumpers, dat is Springers. Zeker Reiziger heeft 'er eenig bericht
van medegedeeld in Gentlem. Magaz. July 1799, p. 579.
't Geen hy van deze Secte had hooren zeggen, kwam hem, eer hy het nader
onderzocht had, ongelooflyk voor. Hy besloot dan in de Stad Caernarvan, (de
Hoofdstad van het Landschap van dien naam,) een Zondag over te blyven, om
haare Godsdienstoefening eens by te woonen. Zie hier, hoe hy 't aldaar vond. 'Er
waren, 's avonds om zes uuren, ongeveer honderd menschen byeen, voor welken
iemand, die wel naar een daghuurder geleek, met veele onstuimige beweegingen
redevoerde, tot dat hem de schuim voor den mond kwam. Hy gaf zich geen tyd om
adem te scheppen, en wierd geheel overstelpt door een onophoudelyk en
allervreesselykst gehuil en gesteen, 't geen door de vergaderde menigte gevolgd
en zoo verbaazend sterk gemaakt wierd, dat men somwylen de stem van den
prediker in 't geheel niet meer kon onderkennen. Eindelyk viel de man, nu geheel
uitgeschreid, als een dronken mensch, in onmagt neder. Daarna wierd een psalm
gezongen, dien de Koster aanhief, en waarmede de gantsche gemeente instemde.
Midden onder 't zingen sprongen eenigen op, en maakten, in hoopen van drie of
vier, met elkanderen, al slaande op de borst, de vervaarlykste beweegingen. De
vrouwen waren, in 't springen, schreijen en huilen, nog heftiger, dan de mannen.
Een van de reizigers, die in Siberie geweest is, verbeeldde zich thans in dat land,
by de verëerers van de Lama, tegenwoordig te zyn. 't Is waarlyk betreurenswaardig,
dat in een Christen-land zulke dingen geschieden.
Zy komen Woensdags en Zondags samen. Men ziet in de Kapel geene zitplaatzen,
die 'er ook niet by te pas komen. Eenmaal in 't jaar wordt een byzondere dag gevierd,
wanneer 't meermaalen gebeurt, dat vrouwen de ysselyke beweegingen, die zy dan
maaken, besterven. Telkens ziet men eenigen van die Springers in onmagt vallen.
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Zonderlinge voorzegging van Joachim Greulich over Vrankryk,
omtrent het midden der vorige eeuw.
JOACHIM GREULICH, een Neurenberger, dweepachtig van aart, en voorzien van eene
zeer leevendige verbeeldingskracht, ten sterksten aangehitst door de
omstandigheden des tyds, waarin hy leefde, liet zich voorstaan, door hemelsche
inblaazingen, geroepen te zyn, om de menschen tot boete te beweegen, en alzoo,
zonder aanzien des persoons, tot betere gedachten te brengen. Hy ontzag zich niet,
om zyne rede zelfs tot Koningen en Vorsten op een hoogen toon in te richten, die
hy de ernstigste waarheden in 't aangezicht durfde zeggen, met aankondiging van
verschrikkelyke onheilen, die hun, tot straf voor hunne gruuwzaame euveldaaden,
boven 't hoofd hingen. Zyn byzondere haat tegen Vrankryk schynt hem, omtrent het
midden der vorige eeuw (1653), eene voorzegging over dat Ryk ingegeeven te
hebben, die, vergeleken met 't geen wy hebben zien gebeuren, wel zeer merkwaardig
moet voorkomen, maar zich desniettemin uit natuurlyke oorzaken gemakkelyk laat
verklaaren. Zy volgt hier woordelyk:
‘En na dezen sprak de Engel Gods weder tot my: ik moest naar den hemel zien,
die 'er zoo bloedig uitzag. En nu ontdekte ik daar als een bebloed zwaard, en daar
boven op een kring, en ter rechter zyde van het zwaard stond geschreven met
gouden letteren: Zyne Koninglyke Majesteit in Vrankryk; en ter linker zyde: Heerlyk
Vrankryk, 't zal jammerlyk met u gaan. Toen vraagde ik den Engel Gods, wat dat
beduidde. En hy zeide tot my: zie wel toe, hoe de naam van den Koning van
Vrankryk, aan den hemel, verdonkerd en geheel uitgegaan is; dit beteekent, dat hy
met de zynen zal verjaagd en bedorven worden. Hy zal ook sterven.’
In een tweede gezicht wordt hem vertoond, hoe de Koninglyke Kroon, en Scepter,
en ryksappel verroest, en hoe de Koning met alle zyne Koninglyke versierselen van
den throon gestoten is.
Uitvoeriger narichten van dezen Dweeper en zyne Voorzeggingen zyn te vinden
in ARNOLD's Kerk- en Ketterhistorie, B. III. H. 24. § 13 en H. 26.
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Proces van den heiligen Januarius, te Napels.
De Junta van Staat (zeker Gerechtshof te Napels) voert een volstrekt gezag, niet
alleen over de menschen, maar ook over de Heiligen. Kort geleden heeft zy zich
bezig gehouden met het proces van den heiligen JANUARIUS op te maken. Tot recht
verstand dezer zaak dient men vooraf te weten, dat, na de zegepralende intrede
van het Rusch-Turksch-Engelsch Christenleger, ST. JANUARIUS beschuldigd wierd
van Jacobinisme, omdat hy mirakelen gedaan had onder de regering der Fransche
Ketters en der Napolitaansche Republiekeinen. De Cardinaal RUFFO vernoegde zich
toen met hem vervallen te verklaren van den rang van Capitein-Generaal, waarmede
hy door Koninglyk gezag bekleed was, gelyk ook van den tytel van Beschermer van
Napels en den Staat. In deze laatste hoedanigheid wierd hy opgevolgd door ST.
ANTONIUS, onder wiens magtige bescherming men den troon weder opgericht en de
ongelovige Napolitaansche en Fransche Republiekeinen uitgeroeid had.
De Junta van Staat, willende thans den Jacobyn JANUARIUS in forma veroordelen,
heeft gedacht zich vooraf te moeten verzekeren, of de vloeibaarwording van het
bloed plaats gehad had, in den tyd der ongelovige Republiekeinen, op de gewoone
wyze, dan wel of zy ook daartoe eenige kunstgreep gebruikt hadden. Ten dien einde
begaf zich de vermaarde SPEZZIALI, een der Rechters van de Junta van Staat, naar
de Kapel van den Heiligen, verzeld van Doctors, Chirurgyns en Chymisten. Hy
ondervroeg eerst de Kapellaanen, of de Republiekeinen in de twee flessen met
bloed, of wel in het hoofd van den Heiligen iets gedaan hadden, dat de
vloeibaarwording te weeg kon gebragt hebben. (Het is bekend, dat het mirakel niet
gebeurt, of men moet met de fles het hoofd naderen.) De Kapellaanen verklaarden
onder eede, dat noch het een noch het ander aangeroerd geweest ware. De Rechter
en de Geleerden deden vervolgens een streng onderzoek aan het hoofd en het
bloed van den Heiligen, en vonden geen verandering hoegenaamd. Zy besloten,
dat het wonderwerk, als gewoonlyk, geschied was op eene bovennatuurlyke en
mirakuleuze wyze.
Uit deze klaare bewyzen bleek het, dat ST. JANUARIUS zyn mirakel alleen heeft
gedaan uit genegenheid voor de ongelovige Franschen en Napolitaanen; en in
gevolge van dien verklaarde de Junta van Staat ST. JANUARIUS te zyn Jacobyn,
schuldig aan hoogverraad, vervallen van alle zyne waardigheden, en zyne goederen
verbeurd. Uit kracht dezer formeele sententie, hebben de Koninglyke Agenten zich
meester gemaakt van zyn' ryken en aanzienlyken schat, en dien aanstonds naar
Sicilië gezonden.
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Geestig zeggen van Ganganelli, naderhand paus Clemens de XIV.
(Ontleend uit Vie de VOLTAIRE, par T.J.D.V......)
De Baron van GLEIKEN, na Italie reizende, trok over Ferney. Een bezoek by VOLTAIRE
afleggende, vroeg hy deezen, wat hy den Paus te zeggen hadt? VOLTAIRE
antwoordde: ‘Zyne Heiligheid is zo goed van my Medailles, Aflaaten en zelfs zynen
Zegen te schenken; maar ik wilde liever, dat GANGANELLI my de Ooren toeschikte
van den Opper-Inquisiteur.’ - De Baron bragt de boodschap woordlyk over; en
vervolgens weder by VOLTAIRE komende, dit geestig antwoord van den Paus: ‘Zeg
VOLTAIRE, dat, zo lang GANGANELLI Paus is, de Opper-Inquisiteur noch ooren, noch
oogen zal hebben!’

Wonderbaare leevensrekking en uitredding.
(Ontleend uit WARNER's Second Walk through Wales, in August and September
1798.)
Twee of drie jaaren geleden stortte de kruin van een Myn in Wales zo schielyk en
onverwagt in, dat een Arbeider zich onmiddelyk overdekt vondt door den hem
omringenden grond. Op dat tydstip gelukkig staande onder het beschutzel van een
rots, ontkwam hy het ongeluk eener onmiddelyke verplettering; maar, daar 'er veele
duizend tonnen aarde boven zyn hoofd lagen, hadt hy het allerdroevigst vooruitzigt
van een zekeren en langzaamen dood - het sterven van honger en dorst allerschrikbaarendst voorwaar! - Toen de instorting gebeurde, hadt by een half pond
kaarssen in zyne hand; met deeze en het druppelend water, 't geen door de spleeten
van de rots zypelde, leefde hy negen dagen, en zo lang, tot dat zyne getrouwe
medearbeiders, die, met de grootste zorgvuldigheid, welke hunner menschlievenheid
eere aandoet, langzaam aan, negen dagen en nagten bezig waren, eer zy hem,
alles wegwerkende, bereikten, en verlosten uit die verschriklyke gevangenis, waarin
hy zich, met de akeligste vooruitzigten, opgeslooten vondt.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Verklaaring der zeden-wet van Jooden en christenen.
Eerste Proeve.
De Wet der Tien Woorden of de Wet der Zeden word, van Jooden en Christenen,
voornaamlyk gerekend onder die Zedenlyke wetten, welke God JEHOVAH welëer op
Sinai, onder donderen en bliksemen, den Israëlleren bekend maakte. Deeze Wet
der Tien Geboden munt vooräl uit onder alle de inzettingen, welke de Almagtige
aan JAKOB heeft bekend gemaakt. Die wet wierd met meer plegtigheid afgekondigd,
(*)
dan andere wetten ; zy wierd door Gods Vinger, dat is, door de Godlyke Almagt,
in steenen tafelen ingegraveerd, buiten allen twyfel, wyl zy tot een eeuwig getuigenis
moest weezen voor de Kinderen Israëls, en dezelve betrekking had op het zedenlyk
gedrag van JAKOBS nageslacht.
Alhoewel ik de Tien Geboden eene Zedenlyke Wet noem, zoo wil ik echter hier
mede niet te kennen geeven, dat deeze wet zich uitstrekte, gelyk de meesten willen,
tot alle zedenlyke gedragingen, niet alleen uitmaar ook inwendige; ik geloof,
integendeel, dat die Wet voornaamlyk, of liever geheel, (het tiende gebod misschien
uitgezonderd) zag op het uitwendige, even gelyk de meeste Wetten onder Israël. De Israëlleren waren immers, toen zy die Wet ontvingen, nog niet vatbaar voor eene
plotslyke zedenlyke verbetering;

(*)

Misschien, om dat JEHOVAH toen een begin maakte, om van tyd tot tyd zynen wil aan Israël
te doen kennen - Misschien ook, op dat deeze en volgende Wetten zoo veel te sterker indruk
op hun hart zouden maaken.
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hun uitwendig gedrag moest eerst verbeterd worden, eer zy voor eene inwendige
zedenlyke verbetering vatbaar waren. Of - zou de Alwyze, die altyd door middelen
werkt ter verbetering van het hart, als zulks gevoeglyk kan geschieden, hier van
zyne gewoone wyze (laat het my zoo eens uitdrukken) van werken afgeweeken
zyn? Zou Hy terstond een begin gemaakt hebben met het zedenlyk inwendige, daar
het Volk van Israël nog zoo veel verandering ondergaan moest ten opzigte van het
uitwendige, zoo wel in het burger- als zedenlyke? - Moest Israël niet eerst te regt
gebragt worden van die zonden, die hetzelve, door naarvolging van de AEgyptenaars,
aankleefde?
Uit het geen ik tot hier toe gezegd heb, leide ik dit besluit af: dat de misdaaden,
die in de Wet der tien Woorden verboden worden, zeer in zwang gingen by de
AEgyptenaars, en misschien, of liever zeker, ook by de Israëliten, die dezelve van
dat Volk, onder hetwelk zy zoo lang verkeerd hadden, hadden overgenomen; ook
worden in die Wet deugden geboden, die misschien by de Inwooners van AEgypten
verwaarloosd wierden. Tegen beiden moest Israël gewaarschuwd worden.
Misschien maakt iemand hier deeze bedenking: Wy zien echter ook zaaken in
die Wet verboden, waaraan zich de AEgyptenaars niet schuldig maakten, ten minsten
volgends het verhaal van sommige Schryvers. De reden hiervan, dunkt my, is, onder
verbetering, deeze: Wierden aan de Israëlleren veele misdaaden verboden, waaräan
niet alleen zy, maar ook de AEgyptenaaren schuldig waren; zy moesten echter niet
denken, dat alle zeden van dat Volk niet waren naar te volgen: ô neen! het goede
mogten en moesten zy behouden. Andere Volken waren misschien minder
deugdzaam dan de Inwooners van AEgypten; derzelver zondige gewoonten zou
Israël misschien liever, of, laat my bepaalder spreeken, zou Israël zeker in volgende
tyden naarvolgen; dit blykt zonneklaar uit de geschiedenis van het Israëlitische Volk.
Of zou men niet mogen denken, dat ieder Gebod ziet op een misbruik, by de
AEgyptenaaren in zwang? want - waren de oude AEgyptenaars wel zóó deugdzaam,
als men 'er gewoonlyk over denkt? Wie zegt ons iets van de alleroudste zeden en
gewoonten van dat
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Volk, en wel met eenige zekerheid, dan alleen MOSES? Men ontmoet ten minsten
by de ongewyde Schryvers over de gewoonten en zeden der AEgyptenaars een
zeer groot verschil; de een pryst hen hemelhoog, en de ander weder verlaagt hen
zeer sterk. - Nog eens: Weeten wy wel zeker, hoe zy zich in en voor MOSES tyd
gedroegen? Kunnen de AEgyptenaars zich niet veel verbeterd en veranderd hebben,
vooräl na den uittogt van Israël? of zouden zy alle de plaagen, die zy ondergaan
hadden, even zoo schielyk vergeeten hebben, als zy dezelve hadden ondervonden?
Moest dit hen, ten minsten de verstandigsten, niet opmerkzaam maaken op de
Israëliten? En kon dit geene verändering in hun zedenlyk en godsdienstig gedrag
gemaakt hebben, ten minsten eenigzints? Eindelyk - Is het wel zeer waarschynlyk,
dat, dewyl Israël met geen ander Volk verkeerd had, en aan even dezelfde
gewoonten verslaafd was, God hun Wetten zou gegeeven hebben, aangaande
zaaken, die zy nog niet kenden, en wel terstond by de Wetgeeving op Horeb?
Wanneer de Wet der Tien Woorden alleen of voornaamlyk op AEgyptische
gebruiken ziet, hoe veel te meer moest zy dan Israël betreffen! - Uit dit alles leide
ik dan dit besluit af: de Wet, welke wy EXOD. XX. en DEUT. V. aantreffen, ziet op
AEgyptische zeden en gewoonten; zy regelde alleen het uitwendig gedrag der
Israëliten. Echter staa ik zeer gaarne toe, dat men uit dezelve zeer veele zoo
genoemde geestlyke of inwendige zedenlessen kan en mag afleiden; de vraag is
nogthands hier niet: wat zy kunnen, maar wat zy moeten betekenen.
Laat my nu ieder gebod, op deezen gelegden grond, afzonderlyk overweegen.

I.
In het eerste gebod, wil God JEHOVAH, die Israël uit AEgyptenland, waar het reeds
lang onder de hardste slaaverny gezucht had, door eene magtige hand had uitgeleid,
aan dat Volk herinneren, dat zy geene andere Goden, dan alleen den JEHOVAH,
mogten verëeren. - Volgends het Hebreeuwsch zou men kunnen vertaalen: Gy zult,
gy moet geenen anderen God nevens my hebben. Eigenlyk: Geen andere - geen
vreemde - geen
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uitlandsche God zy u nevens my! of - Hebt geenen anderen God in myne
tegenwoordigheid. - Ik vertaal  ﬦירהא ﬦיהולאin het enkeltal, omdat het betrekking
heeft op het voorgaand werkwoord היהי, het geen een enkelvoud (singularis) is. Men moet hier ook niet vertaalen in den toekomenden tyd (futurum) Gy zult, maar
in de gebiedende wyze (modus imperativus) hebt; want de toekomende tyd (futurum)
word altyd in het Hebreeuwsch gebruikt in een verbod, en nimmer de gebiedende
(*)
wyze (imperativus modus) ; ook betekent het woord היה, wanneer het met een ל,
zynde een teken van den derden naamval (dativus), gelyk in dit gebod plaats heeft
(†)
(ik lees hier )ךל היהי אל, geconstrueerd word, altyd hebben .
In dit gebod ziet de Wetgeever, myns bedunkens, niet onduidelyk op de gewoonten
der AEgyptenaaren, die eenen hoogsten God OSIRIS, wien zy onder de gedaante
van eenen witten Stier verëerden, en buiten twyfel daardoor de Zon, het schoonste
der aan hun bekende Hemellichten, eerbiedigden; zy hadden echter, behalven
deezen hoogsten God, ook eene tallooze menigte andere Goden van minderen
rang. - Het is wel niet beweezen, dat de AEgyptenaaren alreeds ten tyde van MOSES
eenen witten Stier verëerden, schoon veelen zulks daaruit willen bewyzen, dat
AäRON voor de Israëliten by Horeb een gulden kalf goot; want het Volk van Israël
noemde hetzelve zyne Goden, die het uit zyne slaaverny hadden uitgeleid, en AäRON
bestempelde het met den naam JEHOVAH; derhalven konde het Volk onmooglyk 'er
den AEgyptischen OSIRIS onder verstaan; het wist, dat hun God, en niet de
AEgyptische, hen gered had. Schoon ik nog niet zeker weet, of de AEgyptenaaren
alreeds ten tyde van MOSES de Zon onder de gedaante van eenen Stier aanbaden,
zoo is het echter by my zeker, dat zy de Zon als den Hoogsten God, en de Maan
benevens eenige Starren als mindere Godheden, zullen geëerbiedigd hebben; dit
was de oudste soort van afgodery; derhalven komt het my

(*)
(†)

Vide Cl. N.G. SCHROEDERI Gramm. Hebr. pag. 53 & 339.
SCHROEDER l.l. pag. 382.
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waarschynlyk voor, dat MOSES hieröp zinspeelt. Israël moest niet, gelyk de
AEgyptenaars, voor andere Goden, behalven den JEHOVAH, nederknielen.
Vertaalt men hier in het enkelvoud God, en niet Goden, dan klemt dit gebod nog
sterker, even als of 'er stond: niet een enkel Wezen, zelfs niet ééne Godheid. Dit is
nog duidelyker uit het tweede gebod, waarin dit laatste nog nader word ontwikkeld.

II.
Had God in het eerste gebod verboden, zelfs niet ééne enkele Godheid in zyne
tegenwoordigheid te hebben; in dit tweede gebod word verboden, ook geene
beeldtenissen, geene afbeeldingen te maaken van Zon, Maan en Starren; van
Menschen, Dieren of Planten; van Visschen of eenig Schepsel in de Zee of de
Rivieren, om dezelve te aanbidden of te verëeren.
De Bewooners van AEgypten hadden zeer veele Goden, en wel onder allerlei
afbeeldsels; deeze verëerden zy nevens hunnen hoogsten God. - Zouden zy toen
ook reeds de Zon afgebeeld hebben? of is het niet waarschynlyker, dat zy, daar zy
daaglyks aan eenen helderen hemel (AEgypten heeft meest altyd eene heldere
lucht) de Zon langs haaren loopbaan, in al haaren luister, zagen voordgaan, een
beeld van dezelve maakten, maar dat zy dit eerst in volgende tyden verricht hebben?
- Israël mogt dit niet doen, en derhalven niet alleen den JEHOVAH niet afbeelden,
maar ook geene andere zaaken, welke zy ook weezen mogten. De reden voegt
Israëls Wetgeever 'er by, als Hy zich noemt een yverig, een jaloersch God,
bezoekende (eigenlyk ziende) de misdaad (hier de afgodery) der Vaderen in de
Kinderen, in het derde en vierde Lid der geenen, die hem haateden, dat is: die hem
niet lief hadden, omdat zy andere Goden verëerden. Het woord  אנשbetekent
eigenlyk: niet liefhebben, verzuimen, minder achten. - 'Er staat dan tot hiertoe in dit
gebod: ‘Beeldt op geenerlei wyze eenig Schepsel af, om hetzelve te vereeren, omdat
( )יכik een jaloersch God ben aangaande den dienst, de vereering, die My alléén
toekomt. Ik zie zelfs nog, als 't ware, in het derde en vierde lid uwer kinderen de
misdaad (afgodery)
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der voorouderen, als uwe nakomelingen my verzuimen, minder achten dan andere
zoo genoemde Godheden.’ - God wil dan zeggen: dat, als kinderen hunner ouderen
afgodendienst volgden, Hy nog zelfs in het derde en vierde lid de afgodery der
vaderen zag, dat is, zich herinnerde, en derhalven, dat Hy hen zeker zoude straffen.
- Hy voegt 'er by: ‘maar ik betoon myne gunst, myne liefde aan een iegelyk, aan
alle myne verëerers, die my liefhebben, die myne geboden (om zich naamlyk niet
aan de minste afgodery schuldig te maaken) gehoorzaamen.’

Eenige waarneemingen, ten opzigte der wonderdaaden, door Jesus
verrigt. Door den Eerw. Richard Graves.
(Ontleend uit diens Essay on the Character of the Apostels and Euangelists.)
De minste aandagt, tot het leezen der Euangelische Geschiedenis besteed, zal
genoegzaam weezen, om ons voldoende overtuiging te verschaffen, dat de
Wonderwerken, door JESUS CHRISTUS verrigt, voor verre het meeste gedeelte, van
dien aart waren, dat geen kragt van Inbeelding, geen bedrog van Geestdryvery,
daarop invloed kon hebben.
(*)
Water in Wyn te veranderen - vyfduizend Persoonen op één tyd met vyf Brooden
(†)
en twee Visschen te voeden , en op een anderen tyd vierduizend met zeven Brooden
(‡)
(§)
en een weinig kleine Visschen te verzadigen - een verdorde Hand te herstellen
- het Gezigt te schenken aan een Man, veertig jaaren oud, die van de Geboorte af
(**)
blind geweest was - een Dooden, die ter begraafenisse werd uitgedraagen, het
(††)
Leeven te geeven - en een anderen, die vier dagen in het Graf gelegen hadt, ten
Lee-

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)

JOAN. II:1-12.
LUK. IX:14. JOAN. VI:10.
MATTH. XV:32-38.
MATTH. XII:9. LUK. VI:6-11.
JOAN. IX.
LUK. VII:11-17.
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(*)

ven te herroepen ; - in deeze, en in eene menigte andere Wonderdaaden, door
onzen Zaligmaaker verrigt, kon geen kragt van Inbeelding eenig vermogen oefenen.
In de daad, niets kan sterker aanloopen tegen Rede of Ondervinding, dan de
veronderstelling, dat de Wonderwerken van onzen Heer de uitwerkzels waren van
de kragt der Inbeeldinge, of van eene Geestdryvende aandrift - of dat, indien 'er
eenig bedrog ten opzigte van dezelve plaats gegreepen hadde, zulks niet onmiddelyk
zou ontdekt geweest zyn en ten toon gesteld.
Ten bewyze hiervan hebbe men slegts te bedenken, de oneindige verscheidenheid
dier Wonderdaaden, alsmede het eenpaarig welgelukken - de openbaare wyze, op
welke Hy dezelve volvoerde - dat ze menigmaal geschiedden in de tegenwoordigheid
van 's Wonderdoeners geslaagenste Vyanden, en gepaard gingen met
omstandigheden, die onverwyld de aandagt deezer Vyanden trokken, en aanporden
tot het naauwkeurigst onderzoek. Alle deeze omstandigheden verdeedigen die
Wonderdaaden niet alleen tegen alle vermoeden, dat ze verrigt zouden geweest
zyn door kunstenaaryen of bedrog, maar tegen alle mogelykheid om 'er eene
oplossing van te geeven, door ze aan Geestdryverye toe te schryven.
De aandrift der Geestdryverye zal haare uitwerkzels ongeregeld, onzeker, en
onvolkomen hervoortbrengen, volgens den onderscheiden aart der Kwaale, de kragt
der verbeelding by den Kranken, de geaartheid zyner gesteltenisse, en eene menigte
van andere omstandigheden; en deeze uitwerkzels zullen menigmaal zo ras
voorbygaande weezen, als de kragt, welke dezelve voortbrengt, veranderlyk. - Van
deezen aart waren de uitwerkzels niet van dat waarlyk Godlyk vermogen, 't geen
JESUS bezat, 't welk eenpaarig en gelyklyk werkte op elke kwaal, op veelen van
wydverschillende geaartheden, ouderdom, hebbelykheden, Godsdienstbelydenisse;
zodanig, dat 'er nimmer één faalde; en zulks op de eerste bewerking volkomen en
bestendig; zo dat men geene klagte hoegenaamd hoorde van wederinstorting, of
eene gedeeltelyke geneezing.

(*)

JOAN. XI:1-54.
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Niets blykt klaarder uit de Euangelische Verhaalen dan dit. De Euangelieschryvers
verhaalen, met het volkomenst vertrouwen op de zekerheid der gevallen door hun
(*)
geboekt, dat onze Heer eene menigte van Kranken te Capernaum genas , alsmede
(†)
aan de Zee van Galilea ; vervolgens in alle de Steden en Vlekken van Galilea, te
Gennesareth, en zelfs in den Tempel te Jerusalem, op eenen Sabbathdag, korten
(‡)
tyd vóór zynen Kruisdood . Op alle deeze plaatzen werden tot Hem gebragt allen
die krank of bezogt waren met onderscheidene Ziekten en Kwaalen; de Blinden, de
Dooven, de Lammen, de Zieken die op bedden lagen, die geraakt, bezeten, en
maanziek waren, werden allen geneezen; allen, die Hem aanraakten, werden
(§)
gezond .
Van deeze geneezende Wonderdaaden waren groote schaaren getuigen; immers
veelen volgden Hem van plaats tot plaats; zomtyds vervulden zy de huizen, waarin
Hy zich bevondt, zo dat 'er geen plaats was om ter deure in te komen; zy drongen
op Hem aan in de straaten, volgden Hem na de zee, na de afgelegenste en
onbewoondste plaatzen des lands, de bergen en de woestynen; - blyvende by Hem
(**)
drie dagen lang; zo dat Hy en zyne Jongeren naauwlyks tyd hadden om te eeten .
- Die Volksmenigte kwam uit onderscheidene en verre van elkander liggende
plaatzen. Groote menigten des Volks volgden Hem, vermelden de
Euangelieschryvers, van Galilea, en van Decapolis, en van Jerusalem, en uit Judea,
van over de Jordaan, uit Idumea, alsmede die van Tyrus en Sidon; zyn naam ging
uit door geheel Syrie, en zy bragten tot Hem alle kranken, en uit al het Land rondsom
(††)
Gennesareth .
En, hetgeen bovenal onze opmerking verdient, onder die veelvuldige Getuigen
van de Wonderdaaden

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)

LUK. IV:40. V:17-26. VI:12-19. V II 1. MATTH. IV:23-25. IX:34. XI:4. XIV:35. NEWCOME's
Harmony, 28, 29, 30-34, 35, 32-68.
Vide Appendix
MATTH. XXI:14.
MATTH. IV:23. JOAN XII:37.
MATTH. XV:32. XIV:12.
MATTH. IV:25. MARC. III.8. LUK. IV:38-44, en V:1-17. JOAN. VI:2.
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onzes Heeren vinden wy herhaalde keeren vermeld 's Leeraars geslaagenste
Vyanden, de Priesters, de Schriftgeleerden, de Phariseen en Sadduceen, die reeds
zeer vroeg eenen gezetten afkeer opvatteden van den nederigen en deugdzaamen
JESUS, die een waakzaam oog op Hem geslaagen hielden, en den opgang zyner
Leere met nydigheid aanschouwden, welke, naar gelange van den opgang, dien
Hy maakte, in woedende heftigheid toenam, tot dat dezelve zich verzadigde met
Hem ten kruisdood over te leveren.
Deeze geslaagene Vyanden vergezelden den predikenden en wonderdoen en
JESUS in de Synagogen, waar Hy menigwerf zyne wondergeneezingen verrigtte;
dikwyls ook vermengden zy zich onder den Volke, op het oogenblik wagtende om
iets berisplyks in zyn gedrag te ontdekken. - Nam Hy het character des Zoons van
GOD aan, eigende Hy zich de magt toe om de zonden te vergeeven, zy waren
onmiddelyk gereed om Hem van Godslastering te beschuldigen; - nam Hy Brood
met ongewasschen handen om 't zelve te eeten, strydig met hunne Overleveringen,
zy werden met eene niet binnengehoudene verontwaardiging vervuld; - liet Hy na,
hunne geveinsde gestrengheid in het vasten te volgen - vervoegde Hy zich
gemeenzaam by nederige en boetvaardige Bekeerelingen, zy gaven Hem na, dat
Hy een Wynzuiper, een Vriend van Tollenaaren en Zondaaren was; - schonk Hy
gezondheid en sterkte aan de zieken en zwakken, zelfs deeze liefdewerken, als Hy
die op den Sabbath verrigtte, veroordeelden zy, en kreeten ze uit als eene godlooze
ontheiliging van dien heiligen dag.

Over de aanweezenheid der campher in de aetherische olien. Eene zeer gewigtige Waarneeming. Medegedeeld door den Heer
B. Tieboel, Apothekar te Groningen.
Over deeze aanweezenheid is lang onder de Scheikundigen getwist; doch zy is, zo
veel ik weete, onbeslist gebleeven. - Men had waargenomen, dat 'er zich, uit veele
deezer Olien, naa verloop van eenigen
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tyd, eene doorschynende brooze krystallyne stoffe afscheidde, voorzien met den
reuk en smaak der olie, doch niet zo doordringend; by zommige eenigzins zuur, ontvlambaar, - onoplosbaar in water, doch niet in wyngeest, - door aangebragte
warmte op nieuw in de olie oplosbaar, en zich wederom door koude afscheidende.
- Zommigen hielden het voor een zout. NEUMAN, MEYER en BUCHOLTZ verklaarden
het voor Campher, ofschoon het ook eigenschappen bezat, met den aart der
Campher niet overeenkomende. GAUBIUS vond het in een glaasje met oude ol.
aurant. curassavic., en hield het voor een natuurlyk zout. - Men heeft deeze stoffe
gevonden in ol. Foenicul. - Petroselin. - Sassafras, - Cascarillae; in deeze hield men
het voor een krystallyne stoffe; - in ol. Cinnamom. - Flor. Cassiae, - Aurant. - Macis,
- Majoranae; in deeze hield men het voor een zout; - in ol. Lavendul. - Rosrimarini,
- Menth. Piperit. - Pulsatillae, voor eene waare Campher. Omtrent deeze
afgescheidene stoffe, of dit Samenstremzel, vindt men eenige Waarneemingen van
MARCQUERON in de Annal. de Chym. T. XX. p. 174.
Vóór eenige dagen las ik in het Journ. der Pharmacie van TROMSDORF, 1800. B.
VIII. St. 1. s. 225, eene, voor den Scheikundigen allergewigtigste, Waarneeming
van den Heer PROUST, welke de aanweezenheid der Campher in zommige deezer
Olien buiten allen twyffel stelt. Zie hier een zaakelyk uittrekzel.
In 1789 verscheen 'er in Segovia een Werkje, onder den Titel: Resultado de las
experiencias hechas sopra el Alcanfor de Murcia. Con licentia, en Segovia por Don
Antonio Espinosa. - De Schryver hiervan is de Heer PROUST, een Fransche
Scheikundige.
De Heer PROUST had waargenomen, dat 'er zich, in een met Lavendel-olie gevulde
vles, verscheidene krystallisatien, uit op elkander zittende octoëdren, boomswyze
hadden samengehoopt; zelfs vond men buiten aan de vles, waarlangs een gedeelte
olie gevloeid was, een streek eener stoffe zo wit als sneeuw. Dit bragt hem op de
ontdekking der Campher. Hy vermoedde dat ze ook gevonden wierde in andere
Lipvormige planten, welke overvloedig in Murcia groeijen, en waarvan men de
weezenlyke olie bereidt. Zyne proefneemingen toonden hem, dat de uitdamping in
de vrye lucht voldoende was om de Campher uit deeze olien af te schei-
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den, by eene temperatuur van 6 a 10 gr. volgens REAUMUR, (47-56 FAHR.) - Hy zette
op een stille plaats porceleine schaaltjes met Rosmarein-, Majoraan-, Salie- en
Lavendel-olie in de opene lucht. Uit de Rosmarein-olie verkreeg hy 1/15, uit de
Majoraan-olie 1/0, uit die van Salie ⅛, uit die van Lavendel ¼ Campher. - Uit de
Lavendel-olie scheidde zich de Campher reeds af na 24 uuren, als kleine op elkander
liggende blaadjes; de aankleevende olie scheidde zich van de Campher af, in een
tregter, by de temperatuur van 15 gr. By een spoediger uitdamping scheidt ze zich
in 12 uuren af. In een heet jaargetyde neemt de olie by de destillatie zo veel tot zich,
dat zy zich by de verkoeling afscheidt. - Een Apothekar uit Madrid verzekerde den
Heer AREZULA, dat men reeds zedert langen tyd de Campher uit de vlugge olien van
Murcia afscheidde, en dat men de halve Kilogramma voor 15 Decimen verkoft;
genoegzaam 17 oncen voor 11 tot 12 gr. - De olie van Salie laat de Campher
langzaamer vallen; de Majoraan- en Rosmarein-olie nog traager. De tusschen
vloeipapier gezuiverde olie was droog, wit, glanzig als sneeuw.
Als men Lavendel-olie in een vlak waterbad, by eene warmte iets minder dan van
kookend water, overhaalt tot men ⅓ verkreegen heeft, en na de verkoeling de overige
⅔ 'er uitgiet, dan krystalleert de Campher; men drukt 'er, door een hairen zeef, de
olie uit. Men behandelt de overgebleevene olie op dezelfde wyze; de kookende hitte
en de verdere dan tot ⅓ voortgezette overhaaling doen de Campher in de helm
sublimeeren: op deeze wyze geeft de olie de helft van haar gewigt aan Campher.
Drie bewerkingen zyn voldoende om alle Campher uit Lavendel-olie af te scheiden.
Doch men verkrygt, in plaats van een vierde, altoos een vyfde. De overgebleevene
olie heeft nog 1/72 in zich. De Heer PROUST gelooft, dat, zo men in 't groot werkte,
men, in plaats van 8/72 daarin voorhanden zynde Campher, 15/2 verkrygen zoude.
By de zuivering der Campher door sublimatie, gavan 24 deelen van dit product
22 deelen zeer witte en zuivere vaste Campher. Het bydoen van Kalk maakt de
sublimatie gemakkelyker, en geeft 23/24 zuivere Campher: uitgeloogde asch doet
denzelfden dienst.
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Beide deeze byvoegzels moeten zeer droog zyn. Een redelyk sterk vuur en vlakke
pannen zyn in deeze bewerking voordeelig. Men kan de Campher, welke vloeibaar
wordt, eer zy sublimeert, en niet zo vlug is als de olie, laaten kooken; en dus heeft
ze meer vuur ter sublimatie noodig, dan men in 't algemeen gelooft: en dit is ook
het eenige middel om de Campher digt en doorschynend te maaken. Misschien is
dit het geheim der Hollandsche Rafinadeurs. By eene mindere hitte blyft ze bladderig,
vol gaatjes en los aaneenhangend.
Volgens eene berekening omtrent den prys der Lavendel-olie en Campher in
Murcia, stelt hy, buiten alles, het gewin nog op 60 tot 63 per Cent. De Campher der
olie van Salie geeft 12 tot 13 per Cent; de Majoraan-olie 10 tot 11, en de
Rosmarein-olie 4 tot 5.
De proefneeming met Campher uit Murcia, en met de gewoone Campher,
verlooren beide, met Salpeterzuur behandeld, 25 op 100 deelen.
Niets verwondert my meer, dan dat ik tot nog toe, in geene der Duitsche Journaalen,
van deeze zo gewigtige bewerking iets heb geleezen.
Ik heb twee oncen Lavendel-olie in een glaazen schaaltje laaten uitdampen, maar
geene teekens van Campher gezien: 'er bleef ⅛ taaije Terpentynagtige stoffe terug:
hieruit bleek, dat deeze olie vervalscht ware; en dit is by gekogte olien altoos het
geval.
Men vindt in de heetste gewesten van Indien de meeste Campher in de
Campher-boomen: misschien is dit ook de rede, waarom in het heete Climaat van
Murcia zo veel Campher in de planten gevonden wordt. Ik bezit nog een stuk
Campher-hout uit Sumatra, waarin de Campher tusschen het hout gekrystalliseerd
is: deeze is de zuiverste Campher de Baros.
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Eenvoudig doch zeker middel tot verdryving van het ongedierte
op de hoofden der kinderen. Door .... Apotheker te .... in Zeeland.
Om de hoofden der kinderen van ongedierte te zuiveren, maakt men doorgaans
gebruik van Witte Praecipitaat, Roode Praecipitaat, of van Staver-zaad, of Sebadille
- zaad, getrokken op Genever of Brandewyn. Het eerste is wel minder scherp en
vergiftig dan de Roode Praecipitaat, en kan dus veiliger in het hoofdhair gestrooid
worden, doch wordt doorgaans te zwak bevonden. Het tweede middel is wel veel
sterker, doch teffens een knaagend vergift, 't geen de hoofden openbyt en jeukte
verwekt, waardoor de kinderen, tot krabben genoodzaakt, hetzelve ligt op hunne
boterhammen of in andere spyzen kunnen laaten vallen, 't welk veelerhande
gevaarlyke toevallen kan veroorzaaken. Het aftrekzel van Staver-zaad, of van
Sebadille-zaad, mislukt ook dikwyls, doordien het niet genoegzaam afgetrokken, of
te veel geestryk vogt, in evenredigheid van het zaad, genomen wordt. Hierom is het
my voorgekomen, dat de gedistilleerde Olien tot dit oogmerk beter geschikt zouden
zyn, en vooral de Anys-olie, zo door haaren sterken reuk, als omdat zy de minst
kostbaare is. Ook heb ik ondervonden, dat dezelve beter aan 't oogmerk voldoet,
dan de gemelde gevaarlyker middelen. Om dezelve met goed gevolg te gebruiken,
moet men het hoofd des avonds daarmede besmeeren, en met eene slaapmuts
dekken, die met een lint of kousseband wel wordt vastgemaakt; waarna men, op
den volgenden morgen, het hoofd wel moet kammen, en met warm Zeepzop
afwasschen. Op deeze wyze wordt men spoedig, en zonder eenig ongemak, van
dit onaangenaam gezelschap verlost.
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Vergelykende tafel, tusschen de kinderpokken en de koepokken.
Benevens eenige waarneemingen. Door Doctor Thornton.
Kinderpokken.

Koepokken.

o

o

1 . De puistjes der Kinderpokken
1 . De puistjes der Koepokken bevatten
bevatten eene dikke stoffe, die het staal eene dunne stoffe, door welke het staal
der Lancetten niet sterk aangrypt.
der Lancetten zeer sterk wordt
aangegreepen.
o

2 . De Kinderpokjes werken doorgaans
zeer sterk op de lichaamsgestellen der
Lyders, die door dezelve worden
aangedaan, en veroorzaaken dus dikwyls
eene zeer gegronde bekommering voor
een slegten uitslag.
o

o

2 . De Koepokjes werken doorgaans in
't geheel niet op de gestellen der Lyders,
die door dezelve worden aangedaan, of
ten minsten zo weinig, dat het niet onder
het bereik onzer zintuigen valt.
o

3 . De Kinderpokjes bestaan doorgaans 3 . De Koepokjes zyn alleen opgevuld
in puisten vol van een kwaadaartige etter. met eene zeer goedaartige stoffe, die in
't geheel geen kwaad kan doen.
o

4 . Niets van dit alles is toepasselyk op
de Koepokjes; in dezelve heeft geene
etterkoorts plaats, de Lyders loopen geen
gevaar van de blindheid, of van de
mismaaktheid des aangezichts.

o

5 . De Koepokjes verspreiden geen stank
hoegenaamd.

o

6 . De Koepokken bezitten geenerlei
besmettend vermogen.

4 . In de Kinderpokjes, die van eene
kwaade zamenvloeijende zoort zyn,
wordt het aangezicht ontzierd door
naaden en pokputten. Het gezicht wordt
door gevaarlyke toevallen bedreigd De
Lyder heeft groote smerten uit te staan;
en zo hy al niet door de etterkoorts
omkomt, blyft hy dikwyls voor zyn geheel
leven blind, of ten minsten mismaakt.
5 . De stank der Kinderpokjes is zeer
onaangenaam.
6 . De Kinderpokken zyn zeer
besmettelyk.

o

o

o
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Waarneemingen.
Het onderscheid van kwaadaartigheid en hevigheid, tusschen de Kinderpokken en
de Koepokken, is zo groot, dat geen redelyk wezen een oogenblik over de
verkieslykheid der laatstgenoemde in twyffel kan staan. Zy, die de Koepokken gehad
hebben, kunnen ten vollen verzekerd zyn, dat zy de Kinderpokken nooit zullen
krygen; een groot aantal Proeven heeft my hiervan zodanig overtuigd, dat ik 'er my
gerust voor tot borge durf stellen. By herhaaling heb ik een aantal kinderen, die de
Koepokken gehad hadden, met de stoffe der Kinderpokken ingeënt, en ze ook doen
speelen en slaapen met kinderen, die door zamenvloeijende pokjes waren aangetast.
Ik heb hun de pokjes een voor een doen aanraaken, zonder dat zy 'er ooit door
besmet zyn geworden. Desgelyks is het my door herhaalde Proeven gebleeken,
dat de Koepokjes niet besmettelyk zyn. Ik heb zoogende kinderen met de Koepokken
ingeënt aan de borst der moeders, die nooit Kinderpokjes of Koepokjes gehad
hadden, met dat gevolg, dat de kinderen de Koepokjes bekwamen, zonder dat de
moeders daarvan eenige aandoening gehad hebben. Om my des te meer van de
besmetteloosheid der Koepokjes te overtuigen, heb ik, in verscheidene huisgezinnen,
de kinderen, het een na het ander, met eene aanmerkelyke tusschenruimte van tyd,
met de Koepokjes ingeënt, zonder dat myne of der ouderen verwagting hierin ooit
is te leur gesteld geworden. Het goed gevolg heeft dus in deezen steeds de
verwagting overtroffen, door de byzonder gunstige hoedanigheid van deeze
geneeswyze. De Koepokken kunnen dus met recht beschouwd worden, als
maakende een gedenkwaardig tydperk in de Jaarboeken der Geneeskunde, en
zullen de nagedagtenis van Doctor JENNER vereeuwigen, die het geluk heeft gehad,
deeze schoone en heilzaame uitvinding te doen, en derzelver weldaaden uit te
breiden.
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Aanmerkingen over de schriften van lord Shaftesbury.
Aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
‘In gevolge uwer heusche uitnoodiging op myn aanbod, ter gelegenheid dat ik Ul.
eenige Leevensberigten van den Graave VAN SHAFTESBURY toeschikte, draal ik niet
met het beloofde Ul. ter hand te stellen. De Leezers van Ul. Maandwerk, deeze
Aanmerkingen leezende, gelieven mynen Brief, ten geleide der opgemelde
(*)
Leevensberigten Ul. toegezonden en door Ul. geplaatst , na te slaan of zich te
herinneren. Ik blyf, enz.
Van Lord SHAFTESBURY, als Schryver aangemerkt, zyn, naar 't oordeel van den
geleerden, welwikkenden en braaven Dr. KIPPIS, de wydst uiteenloopende
oordeelvellingen in 't licht gekomen; hy is, in die betrekking, zo zeer toegejuicht en
zo zeer veroordeeld, dat het noodzaaklyk is, zal men den Man eenigzins op zyne
weezenlyke waarde schatten, ons met die Schriften wat nader bekend te maaken.
Het eerste Stuk, 't geen in 's Lords Characteristics voorkomt, is zyn Letter
concerning Enthusiasm - Brief over de Geestdryvery. Het oogmerk, waarmede de
Schryver deezen Brief in 't licht gaf, was lofwaardig, als ingerigt om de Vervolging,
aan de zogenaamde Fransche Propheeten en dier Aanhangeren ten dien dage
gedreigd, te voorkomen; en men zal heden niet lochenen, dat het beter ware, hun
met veragting dan met strengheid te behandelen. - Wat de Verhandeling, briefswyze
ingerigt, zelve betreft, komt het ons voor, dat dezelve tot geene hooge maate van
lofspraake geregtigd is. Niemand kan ontkennen, dat 'er over 't algemeen eene
levendigheid in heerscht, en dat 'er op veele plaatzen geestigheid

(*)

Zie hier boven, bl. 341.
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in doorstraalt; maar, over het geheel genomen, is het een weinig zamenhangend
opstel, waarin het geenzins ontbreekt aan plaatzen, op welke vry veel zou vallen
aan te merken. Men treft 'er weinig naauwkeurigheids in aan, en draagt het luttel
wysgeerige bedenkingen, de Geestdryvery betreffende, by. Dan, des
niettegenstaande, verwekte die Brief, by het eerst in 't licht komen, zo in Engeland,
als daar buiten, niet weinig opziens.
's Lordschaps volgende Verhandeling is getyteld, Sensus Communis, an Essay
on the freedom of wit and humour - of Proeve over de Vryheid van Vernuft en
Geestigheid. Dit stuk heeft eene grootere uitgebreidheid dan het voorgaande, doch
is bykans van denzelfden stempel. De edele Schryver is verre van zeer
onderscheiden te weezen in het voorstellen zyner denkbeelden. Van eenige zyner
gevoelens, in deeze Verhandeling beweerd, hadt hy wenken gegeeven in zynen
Brieve over de Geestdryvery; dan, dit Vertoog schryvende, treedt hy in eene
breedspraakiger verdeediging van de toepassing der Spotterny op onderwerpen
van eenen bespiegelenden aart, en onder deeze op Godsdienstige begrippen.
Voorstanders van zyne Lordschap hebben beweerd, dat men dikwyls onregtmaatige
voordragten gemaakt heeft van de stellingen, door deezen Schryver op dit stuk ten
dien aanziene medegedeeld. Dit erkennen wy volkomen met de waarheid
overeenkomstig en juist te weezen; maar teffens kan niet gelochend worden, dat
Lord SHAFTESBURY, door zyne onnaauwkeurige en onbehoedzaame schryfwyze,
zich bloot gegeeven heeft voor aanmerkingen en berispingen van gemelden aart.
- Veelen hebben hunnen verregaanden afkeer betuigd van 's Schryvers denkbeelden
over het bezigen van Vernuft en Geestigheid. Zyn Lordschaps begrippen ten deezen
opzigte bloot te leggen en te wederspreeken, is de inhoud der eerste Proeve van
Dr. BROWN over de Characteristics. Die Doctor beweert, met veel openhartigheids,
dat het Belachlyke eene soort van Welspreekenheid is; dat Rede alleen de
Ontdekster is van valschheid en de toetssteen van waarheid; dat het Belachlyke
nooit eisch kan maaken op die hoedanigheid; dat dit een der vermogendste
werktuigen is, waardoor men dwaaling kan beweeren en voortplanten; en dat de
eigenlyke voorwerpen van het Belachlyke zyn, dwaasheid
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in gedrag, en bovenal gemaaktheid in 't zelve. - 't Geen Dr. BROWN beweerde, werd
niet zonder wederspraake toegestemd. Verscheide Schryvers traden ter verdeediging
van Lord SHAFTESBURY te voorschyn. Mr. CHARLES BULKLEY, een verstandig en
geleerd Leeraar onder de Dissenters, gaf eene Verhandeling in 't licht, tot
verdeediging van 't geen Lord SHAFTESBURY over het Belachlyke geschreeven hadt.
In een Werkje, toegeëigend aan wylen Mr. RAMSAY, den Schilder, poogde de Schryver
te toonen, dat het Belachlyke van tweeërleyen aart is, en zo wel op Gevoelens als
op Zeden mag toegepast worden.
De gewoone voorwerpen, in de daad, van het Belachlyke zyn zekere
onvoeglykheden en byzonderheden in iemands Character en Gedrag; en in 't
algemeen te beweeren, dat het een toetssteen van waarheid opleevere, is eene
valsche stelling aanvoeren. Rede is ongetwyfeld de waare en eigenlyke toetssteen,
welken men hebbe te gebruiken, om waar van valsch te onderscheiden. Dan, des
niettegenstaande, mag men het Belachlyke, in zommige gevallen, regtmaatig op
begrippen toepassen. 'Er zyn stellingen, zo doorsteekend ongerymd, dat het niet
gemaklyk valle zich te wederhouden om dezelve in een belachlyk en bespotlyk licht
te stellen, en misschien is het zomtyds de beste weg om dezelve in dat licht te
brengen. Dat eenige Leerbegrippen der Roomsche Kerke deeze wyze van toetzen
niet kunnen doorstaan, is meer dan ééns gebleeken, en bovenal straalt zulks door
in TILLOTSON's Regelmaat des Geloofs. Wy kunnen, nogthans, niet nalaaten te
erkennen, dat het Belachlyke, toegepast op ernstige en gewigtige onderwerpen,
een gevaarlyk wapentuig is; dat men het met de uiterste zorgvuldigheid hebbe aan
te wenden, en dat men het dikwyls op eene zeer onvoeglyke wyze bezigde.
Lord SHAFTESBURY treedt in zyne Soliloquy, or Advice to an Author, (Alleenspraak,
of Raad aan een Schryver) in zyn Letterkundig character te voorschyn: in dit Stuk
komen niet veele zaaken voor, die aan veel berispings blootstaan. Dr. BROWN spreekt
van die Verhandeling op een toon van de hoogste goedkeuring; Dr. KIPPIS oordeelt
egter, dat die lofspraake op een hooger toon gestemd is, dan strenge waarheid en
regtmaatigheid toelaaten; en dat hy, by eene herleezing
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in meer gevorderde jaaren, die bewondering niet voelde, welke hem in jeugdiger
leeftyd onder het leezen verrukte: hem kwam 'er by de herleezing te veel onbepaalds
in voor, om niet te zeggen te veel beuzelagtigs. Hy erkent, egter, dat 'er overvloed
van uitmuntende stoffe in voorkomt, en da hetgeen de edele Schryver aanvoert tot
aanpryzing van zelfs-onderzoek, en tot verdeediging van de Critieken en het maaken
van Critiekes, aller gezette overweeging verdient.
Het tweede Deel van de Characteristics opent zich met the Inquiry concerning
Virtue; - een Onderzoek wegens de Deugd. Tot het vervaardigen van dit Onderzoek
hadt de Schryver de toebereidzels gemaakt door veele begrippen in de voorgaande
Verhandelingen. Over het geheel genomen is dit een welbewrogt Stuk, keurlyk
geschreeven, behelzende eene uitmuntende ten toon spreiding van den aart, de
strekking en de uitwerkzelen van deugdzaame en goeddaadige geschikt- en
werkzaamheden. Hier, indien ergens, moet men toestemmen, dat Lord SHAFTESBURY
zich in 't voordeeligst licht vertoont. Wy willen, dit zeggende, niet beweeren, dat het
Werk volkomen is, en in geenerlei opzigte aan berisping onderhevig. Schoon men
het zints de eerste uitgave hoogst bewonderde, en het langen tyd met goedkeuring
geleezen werd, gaf het egter reeds vroeg voet tot verscheide aanmerkingen.
In het Onderzoek wegens de Deugd vertoonde zich Lord SHAFTESBURY in de
gedaante van een streng Redenkunstige, en spreekende op den trant eens Leeraars.
Maar in de Moralists, a Philosophical Rhapsody, neemt hy een hooger vrugt, en
verschynt in een nieuw Character. Hier giet hy zyne gedagten in den vorm eener
Zamenspraak, en is een navolger der Ouden, en byzonder van PLATO, in den
stoutsten dichterlyken trant van dien Wysgeer. Wat 'er ook moge te zeggen vallen
op eenige byzonderheden in deeze Moralisten, of dit Wysgeerig Mengelmoes, en
bovenal op den hoogen toon, waartoe de Schryver zich dikwyls laat wegrukken, is
dit stuk, over 't geheel genomen, van groote en uitsteekende verdiensten. - Dr.
BROWN heeft gezegd, dat Lord SHAFTESBURY den Godsdienst, welke ook, heeft
zoeken bespotlyk te maaken. Doch Mr. BULKLEY, hier boven vermeld, heeft, in
tegendeel, beweerd, dat die stelling zo verre van de waarheid afwykt, dat de ge-
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heele Verhandeling, waarover wy thans spreeken, geschreeven is ter verdeediging
van GOD en van de Godlyke Voorzienigheid, en dat de zaak van het zuivere, egte
en volkomene Theismus daarin beweerd wordt, met zulk een sterkte van oordeel,
met zulk een kragt van redeneertrant, met zulk een vermeesterende
welspreekenheid, en met zulk een verheeven gevoel van Godsdienstigheid, als niet
anders dan de hoogste aanpryzing verdienen van allen, die belang stellen in dat
allerhoogst en allergewigtigst onderwerp. - Ten opzigte der wyze van opstel, in de
Moralists gevolgd, rangschikt de tegenwoordige Bisschop HURD hetzelve onder de
beste van die soort in de Engelsche Taal voorhanden. ‘Daar zyn,’ schryft die
Bisschop, ‘in het Engelsch drie Zamenspraaken, en slegts drie, die geschikt zyn om
ten deezen opzigte melding te verdienen; alle zyn ze op haare wyze overheerlyk
opgesteld, gelyk zulks erkend moet worden door de beschaafdste en beste onzer
Schryveren. De Zamenspraaken, die ik bedoel, zyn de Moralists van Lord
SHAFTESBURY, Mr. ADDISON's Treatise of Meldals, en de Minute Philosopher van
Bisschop BERKELEY.’
Wegens het derde Deel van de Characteristics valt weinig byzonders te vermelden.
't Zelve voert ten Tytel: Miscellaneous Reflections on the preceding Treatises, and
other critical subjects. - Mengelgedagten over de voorgaande Verhandelingen, en
andere critische onderwerpen. Het is eene soort van verdeediging en verklaaring
van het voorgaande. Dit Boekdeel vloeit over van scherts, en behelst een aantal
vernuftige aanmerkingen; dan wy kunnen het niet beschouwen met een oog, 't welk
hetzelve tot eene hooge maate van toejuiching geregtigt. Over 't geheel is het
geschreeven op eenen lossen trant, en komen 'er verscheide plaatzen in voor, op
welke met regt aanmerkingen vallen, inzonderheid ten opzigte van den
Geopenbaarden Godsdienst.
Lord SHAFTESBURY's Voorstanders en Verdeedigers hebben zich veel moeite
gegeeven, om het verband aan te wyzen, 't geen 'er bestaat tusschen 's Schryvers
onderscheide Werken. Dat 'er een zeker verband plaats hebbe tusschen de
Verhandelingen van onzen Lord, en dat hy zodanig een verband bedoelde, kan niet
gelochend worden; maar of dit verband zo naauwkeurig en zo sluitend zy, als de
Opstellers van the General Dictiona-
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ry 't zelve hebben voorgedraagen, mag met reden in twyfel getrokken worden.
Misschien zouden de Brief over de Geestdryvery en de Proeve over Geestigheid
en Vernuft 'er van afgescheiden kunnen worden, zonder eenig nadeel ten opzigte
van het hoogst schatbaare gedeelte zyns oogmerks; even 't zelfde mag gezegd
worden van de Mengelgedagten. De Raad aan eenen Schryver mag men aanmerken
als eenigermaate eene inleiding tot het Onderzoek wegens de Deugd, en tusschen
dit laatste en 's Mans Moralists is een weezenlyk en in 't oog loopend verband. Op
dit verband doelt hy blykbaar, en wordt ten vollen aangeweezen in 't laatste der
gemelde Werken des Schryvers. - The Historical Draught or Tabulative of the
Judgement of Hercules, en the Letter concerning the Art or Science of Design - De
Historische Afbeelding of Tafereel van het Oordeel van Hercules, en de Brief over
de Tekenkunde, zyn twee bykomende Stukjes, aan de Characteristics toegevoegd,
zints de Uitgave van den Jaare 1713. Ten opzigte van die Stukjes is het genoegzaam,
op te merken, dat zy blyk opleeveren van 's edelen Schryvers liefde voor de fraaije
Kunsten, en de maate van smaak, welke hy in dezelve verkreegen hadt.
Over het geheel van Lord SHAFTESBURY's Character als Schryver is 'er veel tot
zynen lof en ook veel tot zynen blaam gezegd. Mr. BULKLEY, Lord MONBODDO, en
anderen, hebben met de grootste aanpryzing van hem gesproken. Veele der
Schryveren, die zich onderscheiden en bekend gemaakt hebben door hunne
tegenkanting tegen veele der gevoelens, hier en daar in de Characteristics
voorkomende, hebben, egter, geen geringe Lofspraake gemengd onder hunne
berispingen. Onder deezen mag men Mr. BALGUY, Dr. BROWN en Dr. LELAND tellen.
De gevoelens van laatstgemelden Schryver mogen wy aanpryzen, als een Man,
die een volkomen tegengift ter hand stelt, ten opzigte van alles, wat, den Godsdienst
betreffende, wederspreekenswaardig is in de Schriften van zyne Lordschap.
Het groote stuk, waarin Lord SHAFTESBURY zich haatlyk gemaakt heeft by de
Voorstanders van den Godsdienst, bestaat daarin, dat hy, in zyne Characteristics,
eene menigte van wenken geeft, die een ongunstig aanzien hebben voor de zaak
der Openbaaring. Het
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heeft egter niet ontbrooken aan veelen onder zyne bewonderaaren en
hoogschatteren, die denken, dat hy geheel ten onregte op de rolle der Deistische
Schryveren aangetekend wordt. Ter ondersteuning van het gevoelen, dat zyne
Lordschap in den Christlyken Godsdienst geloofd hebbe, mag men aanvoeren eene
Voorreden, door hem geschreeven, voor WICHCOT's Sermons, en zyne Brieven aan
een Student op de Universiteit; in welke beide stukken hy zich van eene taal bedient,
die schynt aan te duiden, dat hy weezenlyk een Christen was. Ten opzigte van de
gemelde Brieven mogen wy 'er deeze aanmerking byvoegen, dat ze geschreeven
zyn in de Jaaren 1707, 1708 en 1709, niet veele jaaren vóór 's Mans overlyden.
De ongunstige aanmerkingen, door den Graaf VAN SHAFTESBURY gemaakt ten
aanziene der Heilige Schriften, zyn menigmaal opgehaald en ten vollen wederlegd.
Dat een Man van zyn uitsteekend character, en wiens beginzels, in zo veelerlei
opzigten, zo gunstig waren voor Godsvrugt en Deugd, zich eenigermaate vyandig
gedraagen hebbe ten opzigte van de Openbaaring, heeft stoffe van bejammering
opgeleverd voor veele zyner Bewonderaaren, en moet het, in de daad, doen by
allen, die 's Mans bekwaamheden en character op den juisten prys schatten.
De Styl van Lord SHAFTESBURY's opstellen heeft aanleiding gegeeven tot
verschillende en recht tegen elkander strydende oordeelvellingen. Geduurende
eenen geruimen tyd werd hy geoordeeld een onzer beschaafdste en fraaiste
Schryvers te weezen. Dr. KNOX gaf nog onlangs getuigenis ten zynen voordeele.
Daarentegen merkt Lord OXFORD (beter bekend als Mr. HORACE WALPOLE) op, dat
de Schriften van Lord SHAFTESBURY meer te agten zyn om de deugden der ziele,
welke zy ademen, dan uit hoofde van den styl en de schryfwyze; dat hy zyne
Leeringen voordraagt in een verrukten styl, gelyk een der Magi, die Philosophische
Gezigten voor de ooren der Oosterlingen ophaalt. Het is egter voor elk openbaar,
dat deeze berisping alleen doel treft ten opzigte van een klein gedeelte van 's
Lordschaps Werken, inzonderheid de Mengelgedagten, in de Moralists voorkomende.
Dr. BLAIR heeft het volledigst en beklonkenst oordeel over den styl van
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geveld, in zyne Lectures on Rhetoric and the Belles Lettres, Vol. I .
Het lot van Lord SHAFTESBURY, als een Schryver, kan eene nutte lesse opleveren
voor de zodanigen, die hunne hoope op Lettervermaardheid bouwen. Geduurende
eenen langen tyd stondt hy in hooge agting, als een der beschaafdste Schryveren,
en werd door veelen aangezien als een voorbeeld van fraai opstellen. 's Mans
naavolgers, zo wel als bewonderaars, waren talryk, en hy werd gehouden voor het
hoofd der Schoole van Sentimenteele Wysbegeerte. In de laatste jaaren is hy
doorgaans zo diep vernederd als voorheen hoog opgehemeld: in beide de gevallen
heeft men in uitersten geloopen. Eindelyk is het te hoopen, dat hy de plaats, hem
voegende in de rangschikking der Geletterden, zal vinden; en dat men, zonder hem
buitenspoorig hoog te verheffen, hem by aanhoudenheid zal blyven leezen, om hem
in een en ander opzigt te bewonderen.
Maar, wat 'er ook worde van Lord SHAFTESBURY's Character als Schryver, hy was
een uitsteekend Mensch. Dit blykt uit alle getuigenissen, ten zynen opzigte gegeeven.
‘Men moet bekennen,’ schryft Bisschop WARBURTON, ‘dat deeze Lord veele
uitsteekende hoedanigheden bezat, en als Mensch en als Schryver. Hy was maatig,
kuisch, eerlyk, en een liefhebber zyns Vaderlands.’ 'Er is eene plaats in een der
Brieven des Graaven VAN SHAFTESBURY aan ROBERT MOLESWORTH, Esq. welke onze
optekening en aandagt verdient. ‘Ik stel vast,’ schryft zyne Lordschap, ‘my volkomen
verzekerd te mogen houden, dat geene Ondeugden by my zullen inwortelen; want
altoos heb ik my in opregtheid benaarstigd, om zo goed te leeven als my mogelyk
was, en tot geen ander einde te leeven.’ - Een Man, die in deezer voege wegens
zichzelven kan spreeken, is geregtigd tot grooten lof in het Zedelyke.
SHAFTESBURY

(*)

Dit alleruitsteekendst en te weinig geleezen Werk is in 't Nederduitsch vertaald, onder den
Tytel: Lessen over de Redenkunst en Fraaije Weetenschappen, van Dr. HUGH BLAIR. Het
eerste Deel zag het licht in den Jaare 1788, te Deventer by L. LEEMHORST. Zie Nieuwe Algem.
Vaderl. Letteroef. III D. 1 Stuk, bl. 505; over het II D. het V D. bl. 28; het III Deel, Ald. bl. 297.
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Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 491.)
In ons laatste Uittrekzel deezer Reize vermeldden wy de aankomst van de Astrolabe
en Boussole te Manilla. Van deeze plaats geeft PêROUSE niet alleen eenige
byzonderheden op, weetenswaardig voor den Leezer in 't algemeen, maar veel
onderrigts behelzende voor elke handeldryvende Natie.
De Stad Manilla, die vry groot is in haaren omtrek, wordt geschat met agt-en-dertig
duizend zielen bevolkt te zyn, onder welke zich niet meer dan duizend of
twaalfhonderd Spanjaarden bevinden; de overigen zyn Mulatten, Chineesen, of
Indiaanen, die alle kunsten uitoefenen en allerlei werk verrigten. De armsten der
Spaansche Familiën hebben één of meer rydtuigen, die zy voor een zeer geringen
prys kunnen houden; 't geen hun wel te stade komt, dewyl 'er geen land is, waar
men meer een rydtuig behoeft.
De Ommestreeken van Manilla zyn vermaaklyk; eene schoone rivier, zich in
verscheide takken verdeelende, vloeit 'er door; de twee voornaamste takken loopen
uit in het Meir van Bahia; dit beroemd Meir ligt zeven mylen landwaards in; de oevers
zyn bedekt met meer dan honderd Indiaansche Dorpen, gelegen in eene
allervrugtbaarste landstreeke.
Manilla, gebouwd op den oever van eene Baay, die denzelfden naam draagt, en
meer dan vyf-en-twintig mylen in den omtrek haalt, ligt aan den mond van eene
Rivier, welke zo verre bevaarbaar is, als het meir, vanwaar dezelve ontspringt; deeze
Stad is zo vermaaklyk gelegen als éénige Stad in de geheele wereld. Alle de
leevensnoodwendigheden zyn 'er in den grootsten overvloed en goedkoop; maar
de lakens, stoffen en goe-
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deren van Europa zyn 'er zeer hoog in prys. Mangel aan nayver, verboden, en allerlei
slag van bepaalingen op den Koophandel, maaken 'er de voortbrengzels en
koopwaaren van China en Indie ten minsten zo duur als in Europa; en deeze
Volkplanting, niettegenstaande de tol-inkomsten aldaar bykans agthonderd-duizend
Piasters bedraagen, kost aan Spanje alle jaaren vyftienhonderdduizend Livres, van
Mexico derwaards gezonden. De onmeetelyke bezittingen der Spanjaarden in
America hebben het Ryksbestuur belet om de aandagt naar eisch te vestigen op
de Philippynsche Eilanden; zy zyn nog gelyk de bezittingen van groote Heeren, die,
schoon zy onbebouwd blyven, nogthans in staat zyn om veele Familiën te verryken.
Ik schroom niet te beweeren, dat een groot Volk, 't welk geene andere
Volkplantingen hadt, dan de Philippynsche Eilanden, en daar een goed
Regeeringsbestuur vestigde, alle de Europeesche Bezittingen in Africa en America
zonder de minste aandoening van nyd zou kunnen beschouwen.
Deeze onderscheide Eilanden zyn met drie millioenen Inwoonderen bevolkt, en
dat van Luconia heeft 'er omtrent een derde van. Deeze lieden zyn, myns oordeels,
niet beneden de Europeaanen te stellen. Zy bebouwen den grond met genoegzaame
kunde; zy zyn smits in Yzer en Goud, weevers, metzelaars, timmerlieden. Ik heb
hunne Dorpen bezogt, de Bewooners gespraak-, herbergzaam en eerlyk gevonden.
Schoon de Spanjaarden laag van hun spreeken, en hun met veragting bejegenen,
heb ik ontdekt, dat de ondeugden, welke zy op rekening der Indiaanen stellen, met
reden moeten toegeschreeven worden aan het Bestuur, onder hun ingevoerd. - Het
is te over bekend, dat de greetigheid na Goud, en de zugt om Overmeesteringen
te maaken, waardoor de Portugeesen en Spanjaarden twee eeuwen lang beheerscht
werden, gelukzoekers onder die beide Volken de Zeeën deeden doorkruissen, en
de Eilanden opzoeken onder de twee halfronden, enkel in de hoope van dit kostbaare
metaal te zullen aantreffen. - Eenige Rivieren, die Goudstoffe opleverden, en de
nabyheid der Specery-eilanden, waren ongetwyfeld de redenen, om zich op de
Philippynsche Eilanden neder te zetten; doch de opbrengst evenaarde geenzins de
opgevatte hoope.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

530
De drift ter voortplanting van den Godsdienst verving de beweegreden van Gierigheid.
Een groot aantal Geestlyken van allerlei Orden werd derwaards geschikt om 'er het
Christendom te prediken; en zo groot was de oogst, dat de onderscheide Eilanden
welhaast agt- of negenhonderd Christenen telden. Was deeze yver verlicht geweest
door eenen straal van Wysbegeerte, de vermeesteringen der Spanjaarden zouden
niet hegter bevestigd hebben kunnen worden, dan door het omhelzen van dit stelzel,
en de Volkplanting zou voor het Moederland de grootste nuttigheid hebben kunnen
aanbrengen; maar, terwyl zy de Inwoonders tot Christenen vormden, vergaten zy
hun Burgers te maaken. Het volk werd in Parochien verdeeld, en onderworpen aan
de beuzelagtigste bedryven: elke zonde en ieder misslag wordt nog heden ten dage
met geesseling gestraft; het niet gezet bywoonen der bede-uuren of der misse wordt
opgetekend, en de straffe, daarop gesteld, aan Mannen en Vrouwen, by de Kerkdeur,
volvoerd. De heilige dagen en godsdienstige byeenkomsten neemen een groot
gedeelte van den tyd weg; en dewyl onder heete lugtstree en de verbeeldingskragt
en de gemoedsaandoeningen sterker zyn dan in gemaatigder gewesten, heb ik, in
de Passieweek, gemaskerde Boetelingen gezien, die keetens langs de straaten
sleepten, hun middel omgord hadden met een krans van doornen, op onderscheide
standplaatzen verscheide tugtiging-slagen ontvangende, en zich onderwerpende
aan zo ruwe boetedoeningen als de strengste Indiaansche Faquirs. Deeze bedryven,
meer geschikt om Geestdryvers te maaken, dan om Godsdienst in te boezemen,
zyn tegenwoordig door den Aartsbisschop van Manilla verboden; maar het gaat
vast, dat eenige Biegtvaders, indien zy niet voortvaaren die bedryven te gebieden,
niet nalaaten dezelve aan te pryzen.
Deeze Lieden, die reeds werkloos zyn door den invloed der heete lugtstreeke en
het gering aantal hunner behoeften, gepaard met de onmogelykheid, om, ten eigen
voordeele, eenige beschikking te maaken op den arbeid hunner handen, laaten zich
al te gereed overhaalen, om het oor te leenen aan Klooster-instellingen, die de
veerkragt der ziele verslappen; leerende, dat het tegenwoordige leeven niet meer
is dan eene Pelgrimadie, en dat de goederen deezer aarde niets betekenen.
Wanneer, der-
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halven, alle de Inwoonders voorzien zyn van eene zekere hoeveelheid ryst, zuiker
en soep, volstrekt ten leevensonderhoud noodig, wordt voor hun het overige niets
van waarde. In deezen toestand heeft men de Zuiker voor een halven penning het
pond zien verkoopen, en de Ryst ongesneden op het veld verrotten.
Ik denk, dat de schranderste koppen geen ongerymder stelzel van bestuur zouden
kunnen verzinnen, dan 't geen, twee eeuwen lang, in deeze Volkplantingen heeft
stand gegreepen. - De Haven van Manilla, die open en vry behoorde te weezen
voor alle Volken, is, zelfs binnen weinige jaaren, geslooten geworden voor de
Europeaanen, en staat alleen open voor eenige Mooren, Americaanen of
Portugeesen van Goa. De Gouverneur is bekleed met het willekeurigst gezag. De
Regters in de Geregtshoven, die 't zelve zouden behooren te beperken, zyn van
magt verstooken, als het aankomt op het wederstreeven van den wil des
vertegenwoordigers van het Spaansche Gouvernement: hy kan met de daad, indien
niet van regtswege, de koopwaaren van vreemdelingen, die de hoop op winst na
Manilla lokt, ontvangen, of verbeurt verklaaren.
Te deezer plaatze is niets het minste van Vryheid overgebleeven. Monniken en
Geloofsonderzoekers bestuuren de geweetens des volks; verspieders gaan aller
tydlyke belangen na, en de Gouverneur slaat het oog op de onverschilligste bedryven.
Een gesprek, of eene wandeling na het binnenste des Eilands, alles staat omheind
binnen de paalen van diens regtsgebied en gezag: met één woord, dit schoonste
en vermaaklykste land des aardbodems is zeker het laatste, 't geen een mensch,
die vryheid bemint, zou verkiezen te bewoonen.
Ik zag te Manilla dien eerlyken en braaven Gouverneur van de Mariannes, den
Heer TOBIAS, voor zyn eigen rust te hoog geroemd door den Abbé RAYNAL. Ik heb
hem vervolgd gezien door Monniken, die de genegenheid zyner Huisvrouwe van
hem afwendden, door hem af te beelden als een Doemeling, een Huichelaar. Zy
verzogt, van hem wettig gescheiden te worden, onder voorwendzel, dat zy niet
gehouden was met een Godloos Man te leeven; een besluit, 't welk hemelhoog
gepreezen werd door den geestdryvenden hoop. - De Heer TOBIAS is
Luitenant-Colonel van het Krygsvolk te Manilla. Hy staat voor den besten Officier
des lands
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te boek; de Gouverneur heeft egter kunnen goedvinden te beveelen, dat zyne
jaargelden, die vry veel betekenen, in handen zullen gesteld worden van zyne
Godvrugtige Egtgenoote, en dat hy niet meer dan zes-en-twintig Piasters 's maands
zal ontvangen, ten behoeve van zichzelven en zyne Zoonen. Deeze braave
Krygsman, tot wanhoop gedreeven, wagtte na eene gelegenheid om uit de
Volkplanting te geraaken, en regt te vorderen. - Wel bestaat 'er te Manilla eene wyze
wet, welke deeze uitspoorige magtbetooning des Gouverneurs zou kunnen
beteugelen: volgens die wet staat het elken Ingezeten vry, den laatst geweezen
Gouverneur by diens Opvolger te beklaagen; doch deeze heeft belang om alles te
verontschuldigen, 't welk aangevoerd kan worden als een beklag tegen zynen
Voorganger; en de Burger, die zo voorbaarig is om zyne klagten in te brengen, vindt
zich slegts blootgesteld aan nieuwe en veel grooter knevelaaryen.
De plaagendste Onderscheidingen zyn hier ingevoerd, en worden met de grootste
strengheid volvoerd. Het getal der paarden, welke voor een rydtuig mogen gespannen
worden, is naar den rang der Persoonen bepaald. Zy, die het grootste getal ryden,
hebben den voorrang; en de enkele grilligheid van een voornaam man kan in eene
lyn agter zyn rydtuig alle de andere houden, die het ongeluk hebben van met hem
denzelfden weg te ryden.
Zo veele gebreken in dit Gouvernement, en zo veele allerlastigste
onaangenaamheden daaruit herkomstig, hebben egter alle de voordeelen, welke
de lugtstreek aanbiedt, niet kunnen wegneemen. De Landbewooners vertoonen
nog blyken van geluk, welke men doorgaans in onze Dorpen van Europa te
vergeefsch zoekt. Hunne huizen, beschaduwd door vrugtboomen, die in het wilde
opgroeijen, zyn zeer net. De belasting, welke ieder hoofd eener Familie betaalt, is
zeer gemaatigd, en bepaald op vyf Realen en een half, waaronder de regten der
Kerke, voor zo verre de Natie betreft, begreepen zyn. Alle de Bisschoppen,
Kanunniken en Priesters worden door de Regeering betaald; maar zy hebben
eigendunklyke belastingen opgelegd, die de schaarsheid hunner Jaarwedden ruim
vergoeden.
Weinige jaaren geleden is 'er eene geesselroede opgeheeven, die het overschot
des geluks van de inwoon-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

533
deren van Manilla dreigt weg te geesselen; de Belasting op den Tabak. De drift des
volks om dit kruid te rooken is zo sterk, dat 'er geen tyd van den dag is, waarop men
(*)
Man of Vrouw zonder een Segar in den mond vindt; zelfs kinderen, naauwlyks de
wieg ontgroeid, rooken. De Tabak op het Eiland Luconia is de beste in Asia. Iedereen
kweekt die plant, rondsom zyn huis, ten eigen gebruike; en de weinige vreemde
schepen, die verlof krygen om te Manilla te landen, brengen dezelve in alle oorden
van Indie over.
Onlangs is 'er een verbod uitgevaardigd. De Tabak van ieder ingezeten wordt
hem, in gevolge van 't zelve, afgenomen; de aankweeking is bepaald tot eenige
Distrikten, en komt ten voordeele van het Gouvernement. De prys is bepaald op
een halve Piaster het pond; en schoon het gebruik vry veel verminderd is, kan het
loon eens daghuurders niet toereiken om den Tabak te betaalen, welke ieder dag
in zyn huisgezin gebruikt wordt. - Alle de Inwoonders stemmen overeen, dat eene
belasting van twee Piasters, gevoegd by het hoofdgeld der voorheen belasten, een
inkomst zou gegeeven hebben, gelyk aan die van den verkoop des Tabaks; dat
daaruit de wanordes niet zouden ontstaan weezen, op de belasting, daarop
geheeven, gevolgd. Overal op het Eiland dreigden opstanden uit te barsten; krygsvolk
was noodig om dezelve te dempen; een geheel leger van Impostheffers is 'er op de
been, om het sluiken voor te komen, en de gebruikers van Tabak te dwingen om
zich in de daartoe gestelde winkels te vervoegen: veelen zyn 'er gedood; doch de
Rechtbanken hebben spoedig des wraak genomen, en vonnis geveld over de
Indiaanen, met veel min omslags dan omtrent andere Burgers. - 'Er blyft nog een
zuurdeesem, 't welk door de minste bykomende omstandigheid aan het gisten kan
geraaken; en valt 'er geen twyfel aan- of een vyand, op bemagtiging gesteld, zou,
op het oogenblik dat dezelve voet aan land zette, en wapens ten gebruike medebragt,
een leger van Indiaanen gereed vinden om zich onder diens vaandels te begeeven.
De schildery van Manilla zou in weinige jaaren ge-

(*)

Segar, een gerold blad Tabak, welk zy in den mond steeken als een pyp. (Fr. Uitg.)
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heel van gedaante veranderen, indien het Spaansche Gouvernement eene betere
Constitutie ten opzigte van de Philippynsche Eilanden wilde omhelzen. Het Land is
in staat om de heerlykste voortbrengzels uit te leveren; negenmaal honderdduizend
persoonen van beiderlei Sexe op het Eiland Luconia zouden aangezet kunnen
worden om het te bebouwen; de lugtstreek zou medebrengen, dat men tienmaal
Zyde in 't jaar inzamelde, terwyl die van China 'er schaars twee belooft.
Katoen, Indigo, Zuikerriet, Koffy, groeijen 'er zonder moeite, of onder de voeten
der Inwoonderen, die dezelve niets achten. Elke omstandigheid wyst uit, dat de
Speceryen voor die van de Moluccas niet zouden behoeven te wyken; eene
volkomene vryheid van Handel voor alle Volken zou den verkoop verzekeren, en
gevolglyk de aankweeking van alle voortbrengzelen aanmoedigen. Eene maatige
belasting op alle uitgaande Goederen zou, in zeer weinige jaaren, genoegzaam
weezen, om alle de kosten van het Gouvernement goed te maaken; de vryheid van
Godsdienst, gepaard met eenige voorregten den Chineesen verleend, zou welhaast
een honderdduizend inwoonders derwaards lokken uit de Oostlykste Provincien
van dat Ryk, om de dwinglandy der Mandarynen te ontgaan. - Indien de Spanjaarden
by deeze voordeelen de vermeestering voegden van Macao, zouden hunne
Vastigheden in Asia, en de voordeelen, welke hun Koophandel vandaar zou trekken,
ongetwyfeld overtreffen, wat de Hollanders op Java en de Moluccas winnen.
De oprigting van eene nieuwe Compagnie der Philippynsche Eilanden schynt aan
te duiden, dat de aandagt des Ryksbestuurs zich eindelyk op dat gedeelte der wereld
gevestigd heeft. Het plan van den Cardinaal ALBERONI is omhelsd, doch niet in allen
deele. Deeze Staatsdienaar hadt opgemerkt, dat Spanje, geene Manufactuuren
hebbende, eene staatkundiger rol zou speelen, door de Asiatische Volken met zyne
kostbaare Metaalen te verryken, dan die van Europa, welke zyne Mededingers zyn,
wier koophandel het voedt, wier magt het vermeerdert, door de Artykelen te gebruiken
van deszelfs vlytbetoon: hy oordeelde daarom, dat Manilla eene opene markt moest
weezen voor alle Volken, en begeerde zeer ernstig, de kooplieden van de
onderscheide Provincien in Spanje te beduiden, om zich op deeze
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marktplaats te voorzien met de linnens en andere stoffen van China en de Indiën,
noodig voor de behoeften van de Hoofdstad en de Volkplantingen.
De Cardinaal ALBERONI staat bekend voor een man, die meer verbeeldingskragt
dan kunde bezat. Hy kende de kaart van Europa genoegzaam, maar was ten
aanziene van die van Asia geheel onkundig. De belangrykste Artykelen van vertier
voor Spanje en de Volkplantingen van dat Ryk zyn die van Bengalen en de Kust
van Coromandel; en het valt zeker zo gemaklyk dezelve na Cadix als na Manilla te
voeren, op zo groot een afstand van die kust gelegen; terwyl in de Zeeën Moussons
heerschen, die de Scheeplingen aan veel ophoudens en verlies blootstellen. Dus
zou het verschil in prys te Manilla en in Indie ten minsten vyftig ten honderd weezen;
en voegt men by dien prys de verbaazende kosten van Scheeps-uitrustingen, welke
men in Spanje zou moeten doen ter bescherming van een zo wydafgelegen land,
zo zal het blyken, dat de Indiaansche voortbrengzels, welke langs den weg van
Manilla gezonden worden, een zeer hoogen prys in de Spaansche gedeelten van
Europa zullen moeten gelden, en nog nooger in de Spaansche Americaansche
Volkplantingen; en dat de Volken, die, gelyk Frankryk, Engeland en Holland, eenen
rechtstreekschen Handel dryven, dezelve altoos met het grootste voordeel langs
eenen verboden weg zullen invoeren. - Het is egter een gebrekkige vereeniging van
dit plan, welke tot een grondslag strekte voor de nieuwe Compagnie; doch, 't geen
nog erger is, gepaard met bepaalingen, welke het veel minder doen zyn dan dat
des Spaanschen Staatsdienaars: met één woord, het is zodanig, dat, myns
bedunkens, de Compagnie het geene vier jaaren zal staande houden, schoon de
voorregten, daaraan verleend, eenigermaate den Handel der Natie op de
Americaansche Volkplantingen geheel mogen verzwolgen hebben. De voorgewende
opene markt van Manilla, waar de nieuwe Compagnie gevestigd is, staat alleen
open voor Indiaansche Natien, alsof zy vreesden te zullen zien, dat de mededinging
der koopers aldaar aangroeide, en dat men de Linnens van Bengalen voor een te
laagen prys zou kunnen krygen.
Men hebbe hier ook aan te merken, dat deeze vermeende Moorsche Vlaggen,
van Armenie of van Goa,
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alleen Engelsche Koopwaaren aanvoeren; en dewyl deeze onderscheide
vermommingen bykomende kosten veroorzaaken, komt dit geheele beloop eindelyk
op de gebruikers neder; gevolglyk blyft het verschil tusschen Indie en Manilla niet
langer vyftig ten honderd, maar klimt tot zestig en zelfs tot tachtig op. - By deezen
misslag mag men nog voegen het regt, 't welk de Compagnie heeft, om by uitsluiting
de voortbrengzels van het Eiland Luconia te koopen, waar het vlytbetoon, niet
aangemoedigd wordende door eene mededinging van koopers, altoos in dien staat
van lustlooze kwyning zal blyven, aan welke het, zints twee eeuwen, de
weinig-beduidenheid heeft dank te wyten. - Andere Schryvers hebben zich breed
genoeg uitgelaaten over het Burger- en Krygsbewind van Manilla. Ik heb het noodig
geoordeeld, deeze Stad onder die nieuwe gedaante te doen voorkomen, welke de
oprigting der nieuwe Compagnie misschien belangryk gemaakt heeft, in eene eeuw,
waarin het de pligt is van een ieder, die eenige staatkundige betrekking heeft, de
theorie des Koophandels te verstaan.
De Spanjaarden hebben eenige Vastigheden op de onderscheide Eilanden ten
Zuiden van Luconia; doch zy schynen alleen by gedoogen daar gevestigd; de
toestand der Luconiers beweegt de Inwoonders der andere Eilanden niet, om de
oppermagt van Spanje te erkennen. Zy zyn daarentegen steeds in oorlog. Deeze
vermeende Mooren, van welken ik reeds gesprooken heb, die hunne kusten
bestooken, die zo veele landingen doen, en de Indiaanen van beiderlei Sexe als
slaaven wegvoeren, onderworpen aan de Spanjaarden, zyn de Inwoonders van
Mindanao, Panay en Mindoro, die geen ander gezag erkennen dan dat hunner
byzondere Prinsen, zo oneigen Sultans geheeten als het Volk Mooren: zy zyn met
de daad Malayers, en omhelsden het Mahometanismus bykans ten zelfden tyde
als het Christendom te Manilla gepredikt werd. De Spanjaarden hebben hun den
naam van Mooren gegeeven, en hunne Oversten Sultans geheeten, ter oorzaake
van de gelykheid huns Godsdiensts met dien van het Africaansche Volk, zo geheeten,
die veele eeuwen lang de Vyanden der Spanjaarden geweest zyn.
De éénige Krygsvastigheid der Spanjaarden in de zuidelyke Philippynsche
Eilanden is die van Samboan-
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gar, op het Eiland Mindanao, waar eene krygsbezetting onderhouden wordt van
honderd-en-vyftig man, onder een Krygsbevelhebber, aangesteld door den
Gouverneur-Generaal van Manilla. Op de andere Eilanden zyn slegts eenige weinige
Dorpen, verdeedigd door slegte batteryen, bediend door krygsvolk onder bevel van
Alcades, gekoozen door den Gouverneur-Generaal, doch verkiesbaar uit elke klasse
van Burgers, die niet onder de Soldaaten zyn opgeschreeven. De weezenlyke
meesters van de onderscheide Eilanden, op welke de Spaansche Dorpen liggen,
zouden dezelve welhaast verdelgd hebben, indien zy by dier behoudenisse geen
groot belang hadden. De Mooren zyn in vrede op hunne eigene Eilanden; maar zy
rusten vaartuigen uit, die Zeerooveryen pleegen op de kusten van Luconia; en de
Alcades koopen een groot aantal slaaven door deeze Zeeroovers gemaakt; 't welk
hun de moeite bespaart om ze na Batavia te voeren, waar zy ook een veel laager
prys zouden maaken.
De zwakheid van het Gouvernement op de Philippynsche Eilanden wordt door
de opgave deezer byzonderheden veel sterker beschreeven, dan door alle de
redenkavelingen van verscheide Zeereizigeren. Het blykt uit alles, dat de
Spanjaarden de magt niet bezitten om den handel hunner Vastigheden te
beschermen: de weldaaden, door hun, tot deezen tyd toe, aan dit volk beweezen,
hebben geen ander doel, dan derzelver geluk in een ander leeven.
Onder de losse stukken van onderrigting, welke een deel deezer Reisbeschryvinge
uitmaaken, ontmoeten wy eenig bykomend berigt, Manilla betreffende, door PêROUSE
gegeeven, 't welk hier eene voeglyke plaats zal vinden.
In dat gedeelte myner Reisbeschryvinge, 't welk Manilla betreft, heb ik getragt
myne denkbeelden voor te draagen, wegens de nieuwe Compagnie, onlangs in
Spanje opgerigt; doch het zal eenige byzondere aanmerkingen vorderen, om te
toonen, met hoe veel gemaks deeze Volkplanting door eenen Vyand zou kunnen
overweldigd worden. De Spaansche bezittingen op de Philippynsche Eilanden
bepaalen zich tot het éénig Eiland Luconia, 't welk in de daad vry groot is, en omtrent
negenmaal honderdduizend Inwoonders telt, wel bedreeven in den Handel en in
den Landbouw. Deeze Inlanders ver-
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foeijen de Spanjaarden, die hun veragten en verdrukken. En ik hou my verzekerd,
dat eenig Volk, 't welk hun van wapenen voorzag, gereed eenen opstand op dit
Eiland zou verwekken. De éénige band, welke hun aan hunne overweldigers verbindt,
is die van den Godsdienst. Het grootste gedeelte der Inboorelingen van Luconia
bestaat uit volyverige Roomschgezinden: zo dat geen Volk zich vast onder hun zou
kunnen nederzetten, dan met ontzag te betoonen voor hunne Kerken, Priesters,
met één woord voor alles wat hunne Godsdienstoefening raakt; en dit zou met des
te minder veiligheid kunnen gedaan worden, dewyl de meeste Parochien thans
voorzien zyn van Indiaansche Priesters, die in hun hart denzelfden haat tegen de
Spanjaarden koesteren, als in de borst van de rest hunner Landgenooten gloeit.
De Baay van Manilla staat open voor allerlei vaartuig, en kan alleen door Schepen
verdeedigd worden; weshalven, in een tocht tegen deeze Volkplanting, eene besliste
meerderheid van Scheepsmagt vereischt wordt.
De vestingen der plaats, schoon geregeld aangelegd en wel onderhouden, zouden
slegts de bemagtiging der Stad eenige dagen kunnen vertraagen, als welke geen
kans heeft om uit Europa of van elders eenig ontzet te wagten.
De Bezetting bestaat uit een enkel Mulatten-Regiment, tweehonderd Artilleristen,
en honderd-en-vyftig Dragonders; doch deezen zyn slegts Americaansche
Krygsbenden; en schoon de Spanjaarden zich laaten voorstaan, dat deezen met
het Krygsvolk van Europa kunnen gelyk gesteld worden, ben ik zo volkomen van
het tegendeel overtuigd, dat ik niet zou schroomen, met vyftienhonderd man
geregelde Manschap, my in persoon verantwoordelyk te stellen wegens de
overwinning van tweemaal dat getal.
De Krygsmagt op het Eiland moge men op agtduizend man stellen, bekwaam om
te veld te trekken, gelyk zy deeden in den oorlog des Jaars 1760, naa dat de
Engelschen de Stad Manilla vermeesterd hadden; maar de omstandigheden zyn
thans geheel anders, en het zou gemaklyk vallen, de rest van het Eiland te doen
opstaan tegen dat gedeelte, 't welk de zyde der Spanjaarden hieldt; indien het niet
veel waarschynlyker mogt
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gerekend worden, dat het Krygsvolk zou weigeren te veld te trekken; inzonderheid
als men middel wist te vinden om eenigen der Indiaansche Priesteren over te haalen,
en hun te beduiden dat de Invallers zo goede Catholyken waren als de Spanjaards.
In 't kort, de vermeestering van Manilla dunkt my zo gemaklyk en zeker met eene
meerderheid van Zeemagt, en eene landmagt van vyfduizend man, dat ik aan deezen
Krygstocht verre den voorrang zou geeven boven een tegen Formosa, en ik zou
gerust voor het welslaagen durven borg staan. - Maar men hebbe de Spanjaarden
veeleer aan te merken als goede en getrouwe Bondgenooten, dan als Vyanden. Ik
moet dus liever toonen, dat deeze Volkplanting van geen dienst kan weezen in
eenen oorlog op het Vasteland van Indie, liggende in de Chineesche Zeeën, alleen
met de Moussons bevaarbaar. Het is onmogelyk, dat de Bevelhebber van eene
Fransche Vloot ooit kan denken om hier te kalfaateren: want Isle de France, 't welk,
ter oorzaake van den grooten afstand van Indie, in 't algemeen zo nadeelig gerekend
wordt voor Krygs-uitrustingen, zou honderdmaal voordeeliger weezen.
De weinige Koophandel, te Manilla gedreeven, zou het bykans onmogelyk maaken,
eenigen voorraad van leevensmiddelen te krygen; vermids de inwoonders alleen
eene hoeveelheid teelen, welke tot eigen onderhoud kan toereiken. Het zou egter
mogelyk zyn, eenige weinige laadingen Ryst te bekomen, en eenig daar geslaagen
Touwwerk, 't welk egter veel slegter is dan het Europische, alsmede eenige weinige
Masten; maar het zou volstrekt noodzaaklyk weezen, deeze Artykels met onze
eigene Schepen over te voeren, en zich niet te verbeelden, dat ze van Manilla op
eene enkele order zouden gezonden worden; en naardemaal de Chineesche Zeeën
alleen bevaarbaar zyn met de Moussons, zou het noodig weezen, op een grooten
afstand van tyd, te voorzien in de bezorging van alle noodwendigheden, en
daarenboven te bedenken, dat de Schepen, op hunnen tocht van Manilla, een koers
zouden moeten neemen, die hun waarschynlyk aan de ontmoeting van vyanden
zou blootstellen; weshalven het volstrekt noodig zou weezen, een gewapend
scheepsgeleide mede te geeven.
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Ik ben van oordeel, een voorbeeld te mogen ontleenen van het gebeurde in den
laatsten oorlog, wanneer de uitrusting van den Heer DE SUFFREIN van het grootste
voordeel was aan de Volkplanting van Manilla, dewyl dezelve de geheele magt van
den vyand ophieldt, en verhinderde eenigen krygstocht te doen, en dat Manilla,
integendeel, hem van geen dienst zou hebben kunnen weezen, dan door eene
leening van Piasters; maar dewyl deeze geene voortbrengzels des lands zyn, zouden
zy daar heen hebben moeten gezonden worden van Mexico, dewyl het
Gouvernement aldaar voor een vasten regel heeft, niet meer te zenden, dan noodig
is voor de dringendste behoeften der Volkplanting.
Men rekent, dat het geheele Eiland Luconia niet meer telt dan twaalfhonderd
Creoolsche of Europische Spanjaarden; en het verdient onze opmerking, dat geen
een enkele Spaansche Familie 'er vier geslachten lang stand gehouden heeft, terwyl
de bevolking der Inwoonderen naa de bemagtiging is toegenomen, vermids deeze
Volkplanting die verdervende Metaalen niet in haaren schoot heeft, welker bewerking
verscheide Millioenen menschen, in het beloop van elk menschlyk geslacht, heeft
weggerukt. Eene kleine hoeveelheid van Goud, 't is waar, heeft men ontdekt onder
het zand van eenige Rivieren; maar de arbeid in het verzamelen levert geen voordeel
op, evenaarende aan dat van andere arbeideren.
De Spaansche Souverainiteit in de Zuidlykste der Philippynsche Eilanden is weinig
meer dan een bloote naam, gelyk aan die des Konings van Sardinie over Cyprus
en Jerusalem, of des Konings van Engeland over Frankryk. Zy hebben eenige
weinige Presidencies op Mindanao en de nabuurige Eilanden; maar derzelver
grondgebied is niet uitgestrekter dan dat van Oran en Ceuta op de kust van Africa.
('t Vervolg by de naaste gelegenheid.)
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Uittrekzel uit de waarneemingen van Gaspar Monge, aangaande
de fontein van Moses.
Vier uuren gaans, ten Zuiden van Suez, op den Westkant der Golf van dien naam,
vindt men de bronnen, de Fontein van Moses genoemd: een naam, die, volgens de
aanmerkingen van den geleerden Schryver, niet ouder is, dan de invoering van het
Christendom in deeze Gewesten, 't geen ook toepasselyk is op de meeste
benaamingen van verscheidene andere aanmerkenswaardige plaatzen in deeze
landstreeken.
Het water van deeze bronnen is wel iets ziltig, maar desniettegenstaande van
groot nut voor de Karavaanen. Voorheen was deeze thans woeste oord sterk
bewoond, en men vindt 'er nog de overblyfzels van een groot pakhuis, waarschynelyk
gebouwd in die dagen, in welke de Venetiaanen hier hunne vlooten uitrusteden, om
naar Oost-Indiën te vaaren.
Behalven het belangryke deezer bronnen, met betrekking tot de Geschied- en
Aardrykskunde, leveren zy insgelyks een aanmerkelyk waterweegkundig verschynzel
op, door MONGE op de volgende wyze beschreeven en verklaard.
De verschillende Bronnen, met elkander de Fontein van Moses uitmaakende, zyn
agt in getal, en worden alle gevonden op de toppen van zo veele heuveltjes, die
boven, in de gedaante van een omgekeerden kegel uitgehold, een bekken maaken,
waaruit het water van elke bron, langs de kegelagtige oppervlakte der heuveltjes,
door natuurlyke riooltjes, naar beneden loopt. De hoogte deezer heuveltjes is
verschillende, zynde het aanzienlykste ongeveer veertig voeten hoog boven de
oppervlakte van den grond; doch de bron van dit hoogste heuveltje is reeds voor
langen tyd uitgedroogd, en het bekken met zand gevuld, waarin men nog de
overblyfzels vindt van een hoogen Dadelboom, die daarin gegroeid, en vervolgens
door de Arabieren is afgehouwen.
Het schynt ons niet bezwaarlyk, den oorsprong te verklaaren van de heuveltjes,
uit welker toppen deeze bronnen afstroomen. Het vogt, 't geen het water eener bron
in de rondte verspreidt, onderhoudt aldaar een
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aanhoudenden groei van plantgewassen. De dus geboorene stammetjes en takjes
breeken de kragt der winden, en houden de zandkorrels op, die anders her- en
derwaards zouden verstuiven. Deeze, teffens bevogtigd, verkrygen dus een nog
meer wederstand biedend vermogen tegen sterkere windvlaagen. Ondertusschen
vereenigt zich hiermede het aardagtig zout, dat in het bronwater wordt bevat, 't geen
thans uitdampende tot crystallen schiet, en dus eene steenlym vormt, die den
zamenhang nog veel sterker maakt. Op deeze wyze wordt de omtrek van het
waterhoudend bekken een weinig verhoogd. Doch daar deeze ophoogende oorzaak
steeds voortwerkt, moeten de gevolgen daarvan, hoewel langzaam voortgaande,
aanhoudende zyn; zodat eindelyk de bron, die voorheen op de vlakte was, zich
thans op den top van een heuveltje bevindt, 't welk bestaat uit een zandagtigen
Druipsteen van een ziltigen smaak.
Dewyl de bron van het hoogste heuveltje is uitgedroogd, is het waarschynelyk,
dat de hoogte van veertig voeten in deezen een maximum is, niet zo zeer bepaald
door de drukkende kragt, die het water in de hoogte brengt, als door het onvermogen
der kanaalen, die het water aanvoeren, om aan eene grootere zylingsche drukking
te wederstaan: zodat het water, tot deeze hoogte gekomen, de wanden dier
waterleidingen heeft doen bersten, en dus nieuwe bronnen in de laagte heeft
gemaakt, die zeer natuurlyk aan de oorspronglyke het water onttrokken hebben, en
die dus doen uitdroogen; zynde de kleinere heuveltjes, op welker toppen zy zich
thans bevinden, ongetwyfeld allengskens daargesteld, door dezelfde oorzaak, welke
het eerste heuveltje had voortgebragt.
Niets is derhalven waarschynelyker, dan dat de zogenoemde Fontein van Moses,
in lang verloopene eeuwen, alleen die eenige bron gehad heeft, die thans geheelenal
is uitgedroogd; en dat de thans bestaande zeven watergeevende heuveltjes, van
eene geringere hoogte, naderhand zyn voortgebragt, of door het bersten der wanden
van de waterleidende buizen, of door het uitdelven der omliggende plaatzen, tot het
leggen van grondslagen voor de gebouwen, welke men hier stichtte, in die dagen,
in welke deeze landstreek bloeijend en bewoond was.
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Middel om druiven te bewaaren.
Men neemt een vat of ton, welks duigen volkomen waterdigt zyn. Men moet ook
zorgen om op den oven gedroogde zemelen, of gezifte asch, te hebben. Men legt
hiervan op den bodem van het vat een genoegzaam dikke laag; hier op legt men
de druiventrossen, welke op een droogen dag, namiddags, en eer de vruchten
volkomen ryp zyn, moeten gesneeden worden. Men wagte zig wel om twee trossen
op elkander te leggen, of zoo te plaatsen dat de eene den anderen drukt. Op de
trossen strooit men een nieuwe laag zemelen of asch, en zoo vervolgens beurtelings,
tot het vat gevuld is; doch zoodanig, dat men altoos met een laag zemelen of asch
eindigt. Men kuipt vervolgens het vat digt, zoo dat de lugt 'er niet indringen kan; dit
is het wezenlyke van de zaak. En men kan verzekerd zyn, dat, wanneer men, na
verloop van agt of tien maanden, zelfs van een jaar, het vat opent, men de druiven
zoo gezond, en byna zoo versch zal vinden, als toen men ze 'er in gedaan heeft.
Om de druiven haare volkomene frisheid weder te geven, snydt men den steel
der trossen een weinig af, en even gelyk men een ruiker bloemen in 't water zet,
doet men met haar ook, met dit onderscheid, dat men wyn in plaats van water neemt;
in acht nemende, dat men aan witte druiven witten wyn geven moet, en aan de
anderen rooden. De geest van den wyn zal, door de steelen opklimmende, in de
druiven indringen, en haar wedergeven, hetgeen zy van haare hoedanigheid mogten
verlooren hebben.

Iets over de lyvigheid der geestlyken.
‘Daar een agtenswaardig lichaam der zamenleevinge, de Geestlykheid, dikmaals
in een belachelyk licht wordt geplaatst, geschiedt het met een zuiver oogmerk, en
om haar van eene voetstoots aangewreeven kladde te zuiveren, dat de volgende
bedenkingen, ter plaatzinge in uw Mengelwerk, gezonden worden door
KLERIKOFILUS.’
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Lyvigheid, onder de Geestlyken van alle gezinten en in alle landen, is geen ongewoon
verschynzel. Loszinnigen en godsdiensthaaters zoeken, dikmaals, daar van de
oorzaak in werkeloosheid en een overvloedige tafel Onkundigen beschouwen die
beschuldiging als op de waarheid gegrond Aan spotterny en klemagting staat aldus
een nuttig gedeelte der zamenleevinge niet zelden ten doele. Intusschen, indien de
stelling van zommige Geneeskundigen gegrond zy, ‘dat de longen het voornaamste
werktuig der bloedmaakinge zyn, en dat het dier, welk eenig gebrek aan dat werktuig
heeft, nimmer behoorlyk kan gevoed worden,’ zo zullen de Ontleedkundige en de
Physiologist van de welgevoedheid en glanzigheid der Geestlyken op min haatlyke
gronden reden kunnen geeven, dan die daar van in luiheid en slempzucht de
oorzaaken zoeken. Door de telkens wederkeerende pligten van hun beroep, worden
hunne longen noodwendig in beweeging gebragt, en geduurende eenigen tyd daar
in gehouden. Nu is het eene by ervarenis erkende waarheid, (hoe zeer ook hun
doen met hun weeten moge overhoop leggen) dat eene algemeene beweeging der
spieren, als wandelen, ryden, enz. bevorderlyk is tot de gezondheid des geheelen
lichaams, en dat de beweeging van een byzonder stel spieren, op eene byzondere
wyze, berekend is om kragt en sterkte te geeven aan die spieren, boven de zulken,
die meer in eenen staat van rust blyven; getuigen hier van de armen van eenen
Schuitevoerder of een Yzersmid, de beenen van een Dansmeester, enz. De longen,
derhalven, van eenen Geestlyke, door leezen en prediken zich beweegende, heeft
die oeffening eene natuurlyke strekking, om dat werktuig in eenen staat van
gezondheid te bewaaren, en kleine gebreken te voorkomen. Gevolglyk, gelyk de
bloedmaaking en de voeding daar door meer bevorderd worden, dan wanneer de
longen alleen dienstbaar zyn in de onvermydelyke werking van ademhaalinge, vloeit
het besluit daar uit van zelf voort, dat Geestlyke meer kans hebben op welgedaanheid
en vettigheid dan andere lieden, wier bezigheden niet zo veel aanleiding geeven
tot beweeging der longen in het spreeken.
De zelfde redekaveling houdt steek ten aanzien van zulke persoonen, in andere
leevensstanden, die veel overluid moeten spreeken. Niet zonder uitzondering is,
egter, deeze regel. Mageren zo wel als vetten ontmoet men op den Kanzel, in de
Pleitzaal en op het Tooneel.
Men werpe hier niet tegen, dat Dorppredikers, en allen, die meest spreeken en
hardop leezen, en minst eeten en drinken, doorgaans de minst zwaarlyvigen zyn.
Want, gelyk eene overmaatige beweeging het geheele lichaamsmaakzel kan
verzwakken, in stede van het te versterken, zo kan ook te
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veel spreekens de voedende verrigtingen der longen beletten, en aldus magerheid
voortbrengen; om nu te zwygen, dat veel en dikmaals in het openbaar te moeten
spreeken met veel studeeren en zitten in onmiddelyk verband staat: zynde dit alzo
eene tweede reden, welke de voeding van het lichaam verhindert.
Laat my, by manier van Naaschrift, hier nevens voegen, dat 'er veele gevallen
van teeringagtige ongesteldheid zyn, in welke het dienstigste middel voor de lyders
of lyderessen zyn zoude, dagelyks eenige uuren, en vooral één uur vóór het
Middagmaal, hardop te leezen. Dat de vermoeienis, in den beginne hier aan vast,
van het doen deezer proeve niemant afschrikke. Gewoonte zal, in dit, gelyk in veele
andere gevallen, ligt doen vallen, 't geen in 't eerst lastig en moeilyk viel.
Waarschynlyk zal deeze oeffening een zo heilzaamen invloed op de gezondheid
hebben, dat iemant welke in den aanvang naauwlyks verstaanbaare klanken kon
voortbrengen, naa verloop van tyd, voor een talryk gezelschap zich zeer verstaanbaar
zal kunnen uitdrukken Hoogstgeraaden is deeze oeffening voor allen, die een zittend
leeven leiden; de schoone Sexe behoorde, van vroeg af, zich daar toe te gewennen.
Eene frissche, bloeiende kleur zouden veelen, op den duur, langs dien weg
bekoomen, welke nu in de Parfumwinkels gekogt, en telkens moet vernieuwd worden.
Een nog meer bekoorend sieraad zou die oeffening ten gevolge hebben. Het verstand
zou met fraaie en nutte kundigheden getooid worden, en de dagelyks leezende
Maagd zich voorbereiden, om haaren toekoomenden Echtgenoot tot eene
aangenaame Gezellinne des leevens, een welgeplaatst voorwerp zyner standvastige
vuurige liefde, te verstrekken, en om, in tyd en wyle, op haare beurt, de kinderen,
welke zy zal voortbrengen, tot sieraaden van haar geslagt, tot nutte leden der
zamenleevinge op te leiden.

De schoonheid aan de kuischheid opgeofferd.
Eene waare Geschiedenis.
De Stad Manosque was in de Zestiende Eeuwe getuige van deeze Heldinnedaad.
FRANçOIS DE I, Koning van Frankryk, in den Jaare MDXVI derwaards gegaan zynde,
nam zynen intrek by een Burgerman, wiens Dogter hem de Stads sleutels hadt
aangeboden. Zy was van eene uitsteekende schoonheid, en in de jaaren, dat de
bevalligheden, op het prilste, de meeste verlokking baaren. De Vorst, in 't vuur
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zyner jeugd, en vol van die aandoenlykheid, over welke hy niet altoos genoegzaame
heerschappye hadt, sloeg op deeze Jonge Dogter een oog, 't welk de beweegingen
van zyn hart verraadde. - Zy bemerkte het; en, getroffen door 't bezef van de
gevolgen eener zwakheid, welke de rang en de hoedanigheden des Overwinnaars
niet konden regtvaardigen, begaf zy zich naar haare kamer, en hadt moeds genoeg,
om haar schoon gelaat te schenden, met hetzelve over een brandend vuur, waarin
zy zwavel wierp, te houden. - FRANçOIS DE I, hoogst ontroerd over deezen trek van
Deugd, liet aan de Jonge Dogter eene somme Gelds geeven, die haar teffens ter
Huwlyksgaave en ten onderpand van 's Vorsten hoogagting strekte.

Stoutmoedigheid en edelaartigheid van Hendrik den IV, Koning
van Frankryk.
Altoos betoonde HENDRIK DE IV groote Onverschrokkenheid en Edelmoedigheid
omtrent zyne Vyanden, zelfs omtrent die, door geestdryvende woede aangedreeven,
zyn leeven zogten. De Geschiedschryver LE GRAIN vermeldt een geval, 't geen deeze
Vorst hadt met eenen Capitein MICHAU, die voorgaf den Spaanschen dienst verlaaten,
en dien van HENDRIK DEN IV omhelsd te hebben, met oogmerk om eene gelegenheid
te vinden tot het vermoorden van dien Koning. HENDRIK DE IV, in het Bosch van
Ailas jaagende, bemerkte, dat Capitein MICHAU hem naazette, ten vollen gewapend,
en met een paar gelaaden Pistoolen. De Koning bevondt zich alleen; Jaagers
dwaalen vaak van elkander af. HENDRIK, MICHAU ziende naderen, zeide op een
stouten toon: Capitein MICHAU, styg af. Ik wilde wel eens beproeven, of uw Paard
zo uitsteekend goed is, als gy 'er van hebt opgegeeven. MICHAU gehoorzaamde.
De Koning steeg op 't paard, en zeide, de twee Pistoolen in de hand neemende:
Hadt gy het oogmerk om iemand te dooden? Men heeft my gezegd, dat uw toeleg
was, my van kant te helpen; thans is het in myne magt, u te dooden, indien ik het
verkoos - Dit zeggende schoot hy beide de Pistoolen in de lugt af, en geboodt MICHAU
hem te volgen. De Capitein maakte duizend verschooningen, doch vertrok twee
dagen daarnaa uit het Ryk, zonder zich ooit weder te vertoonen.

Anekdote, raakende den heer de St. Evremond.
De Heer DE ST. EVREMOND, door zyne Schriften veelen onzer Leezeren niet onbekend,
onthieldt zich, gerui-
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men tyd, als Fransche Vlugteling, in Engeland. Bekrompenheid van tydlyke
omstandigheden noodzaakte hem, van tyd tot tyd, zich by de Staatsdienaars te
vervoegen, met het verzoek om in 's Konings weldadigheid te mogen deelen. Goede
woorden en schoone beloften ontving hy in ruime maate, doch vondt, in de vervulling
daar van, zich telkens teleurgesteld. Vermoedende dat de Staatsdienaars hunnen
invloed op den Koning niet behoorlyk hadden doen gelden, nam ST. EVREMOND, op
zekeren dag, zyne Majesteit in het Park ontmoetende, die gelegenheid te baat, om
zich aan derzelver voeten te werpen, en haar te bedanken voor den post, in welken
de Koninklyke weldaadigheid hem gesteld hadt. De Koning, verwonderd over zulk
eene ontmoeting, verklaarde, van zulk eene aanstelling geene kundschap te draagen,
ja zelf, ten zynen behoeve, nooit eenig aanzoek gehad te hebben. ‘Groot is uwe
Majesteit,’ hernam hierop ST. EVREMOND, ‘door de blyken uwer eigen weldaadigheid
u niet te herinneren; doch vermits Milord - en Sir JOHN -, hier beiden tegenwoordig,
zich myne zaak hebben aangetrokken, kan ik niet twyfelen, of zy zullen gelukkig
geslaagd zyn.’ - ‘Gy zelve zult geen vergeefschen aanzoek gedaan hebben,’ hernam
de Koning, ‘hoewel zy u bedrogen hebben, indien gy my op staanden voet wilt
berigten, wat gy van my verlangt, en in myn vermogen is u te schenken.’ - ‘Ik ben
een liefhebber van het oppassen van Eendvogels,’ hervatte de Franschman; ‘hier
is uwer Majesteits Eendekooi; maak my Gouverneur van dit Eiland, met eene kleine
jaarwedde. Hoewel dit geen ampt is, thans bekend, behoeft het uwer Majesteit slegts
een woord te kosten, om dit nieuw ampt te scheppen.’ Zyn verzoek vondt gehoor,
en hy wierdt aangesteld tot Gouverneur van het Eendvogelen-Eiland, (Duck Island)
't welk, tot heden toe, een afzonderlyk Gouvernement is gebleven.

Voltaire en Renée de Varicourt.
VOLTAIRE hadt, in zynen ouden dag, Mejuffrouw DE VARICOURT, die nog in 't prilste
van haare jeugd was, tot zyne Dogter aangenomen, en was gewoon haar Belle en
Bonne (de Schoone en Goede) te noemen. Het gezig eener Schoone van zestien
jaaren en de vaderlyke goedhartigheid en dankbaarheid van een zwakken
tachtigjaarigen Grysaart maakte een zonderling contrast. In haare tegenwoordigheid
scheen hy ontheeven van het gevoel zyner toeneemende zwakheid en daadlyke
ongemakken. Zy was hem als een Bescherm-engel. Koffy, op welken drank VOLTAIRE
zeer gesteld was, als den
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geest vervrolykende zonder dien te bedwelmen, diende zy hem steeds toe.
‘Vrouwen,’ zeide VOLTAIRE, te meermaalen, by zodanige gelegenheden, ‘zyn het
dierbaarst en betoverendst geschenk, 't welk de Mensch van de hand der natuure
ontvangen heeft. In onze jeugd brengen zy het haare toe tot onze uitgeleezenste
vermaaken; in onzen ouden dag zyn ze ons ten troost en bevorderen onze
gezondheid.’
Wanneer Mejuffrouw DE VARICOURT haare morgengroete by VOLTAIRE aflei, gaf
hy te meermaalen zyne verwondering te verstaan, dat zy haar roosverwig gelaat
kon voegen by zyn bleeke en schrompelige kin, of, gelyk hy zich zomtyds uitdrukte,
tegen een Doodshoofd: op andere tyden zeide hy: ‘Dit is het Leeven en de Dood,
elkander omhelzende!’
In geen leevens-tydperk en in geene verbintenis komt VOLTAIRE zo schuldloos en
zo beminnelyk voor, als in zyne verknogtheid aan, en goedheid jegens, deeze
aangenomene Dogter. 's Mans ouderdom, zo niet haare tedere en eerst ontluikende
jeugd, weert allen denkbeeld van onkuische genegenheid; en in deeze hartlyke
gemeenzaamheid doet zich niets op, dan wederzydsche goede denkbeelden van
elkander, en onderlinge dankbaarheid, verzagt en verteederd door het onderscheid
van Sexe.

Schoone trek en tegenwoordigheid van geest van een huurkoetsier.
Zeker Heer te Parys 's avonds laat te voet naar zyn huis gaande, wierd overvallen
van drie gaauwdieven, die hem waarschynlyk zouden omgebragt hebben, ware 'er
niet tydig genoeg een Huurkoetsier met zyn rydtuig toevallig door deze eenzaame
straat gekomen; deze hield oogenbliklyk stil, sprong van den bok, deed het portier
open, en schreeuwde uit al zyn magt: Mynheeren! hier wordt een mensch vermoord:
gy zyt met uw vieren, en ik ben de vyfde: komt, schielyk! Op deze woorden namen
de schelmen de vlugt, gelovende dat 'er werkelyk reeds vier mannen uit het rydtuig
sprongen. Toen zy weg waren, zeide de Huurkoetsier tegen den geredden: Ga in
het rydtuig, Mynheer, het is ledig; waar woont gy? Ik zal u naar huis ryden. De Heer,
gelovende dat dit een nieuwe valstrik was, aarselde eerst om in de koets te gaan,
doch liet zich eindelyk gerust stellen en in veiligheid naar huis ryden. 's Anderen
daags liet hy den braaven Huurkoetsier aan het Bureau opsporen en by zich
ontbieden, schonk hem tien Louis d'or voor zyn edelmoedig gedrag, en een jaarlyks
inkomen van 800 Livres, zo lang hy leefde. Deze braave Huurkoetsier heet
CLAUDE-FRANçOIS DUBRIL.
Op bl. 514, reg. 18, staat, Rosrimarini, lees, Rorismarini.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Eenige byzonderheden, betreffende het gezag, 't welk Jesus
betoonde, en de waardigheid, waarmede Hy sprak en handelde.
Met eene vergelyking tusschen dien besten der menschen en
Mahometh.
(Ontleend uit Discourses relating to the evidences of the Revealed Religion, delivered
in Philadelphia by JOSEPH PRIESTLEY, LL. D.F.R.S.)

Nooit heeft eenig Mensch alzo gesprooken als deeze Mensche.
JOANNES

VII:46.

Eene der zeldzaamste omstandigheden in de Geschiedenis van JESUS is de groote
Agtbaarheid, welke Hy vertoonde, en de Waardige Wyze, op welke Hy eenpaarig
sprak en handelde, uitsteekende boven die van eenig Propheet, welke Hem was
voorgegaan, gepaard met eene volkomene voeglykheid in zyn geheele gedrag. En,
wanneer men op zyne Leevensomstandigheden agt geeft, zal dit alleen een bewys
opleveren, dat Hy geen Bedrieger was, maar handelde onder eene volkomene
overtuiging, dat Hy van GOD gezonden was.
Op deeze veronderstelling was zyn geheele gedrag natuurlyk, doch op eenige
andere het onverklaarbaarste. Zyne eenpaarige wyze van spreeken en handelen
moet ontstaan weezen uit eene volkomene bewustheid, dat Hy meerder was dan
andere Menschen. Dit gaf natuurlyk een Zelfvertrouwen, en eene genoegzaame
maate van kloekmoedigheid, zo dat Hy niet beschroomd werd door de
tegenwoordigheid der zodanigen, met welken Hy omging, en nooit die verlegenheid
gevoelde, welke de menschen meest altoos aangrypt in het
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byzyn van hunne meerderen, of by een grooten volks toeloop.
Verder, die byzondere waardigheid, met welke JESUS zich altoos gedroeg, was
van zulk eenen aart, dat dezelve niet alleen herkomstig moest weezen uit
regtmaatige, maar ook uit groote beginzelen; beginzelen van dien aart als boven
het gewoon bereik zyn; vorderende een grooter vatbaarheid der ziele, en een
uitgebreider inzigt, dan Menschen, zelfs in verheeven leevensstanden, bereiken;
een grooter zelfsbewind over de lusten en driften, een meerder ontslaagenheid van
trotschheid en eerzugt, het taaiste geduld onder aangedaan ongelyk en smaad, de
edelaartigste Goedwilligheid, zich zelfs tot de vyanden uitstrekkende, en een
ongeveinsde Godsvrugt, of eene onbeperkte onderwerping aan 't geen Hy wist GODS
wil te zyn.
Enkele onbeschaamdheid kan, ongetwyfeld, zich Gezag aanmaatigen, en het
voorkomen van Waardigheid aanneemen; maar, met niets meer dan bedrog om
zulks te ondersteunen, zal het niet missen, den man, die zich dit toeëigent, te
vertoonen als ongerymd of uit laage beginzelen handelende. - Zodanig eene
eenpaarige Waardigheid, gepaard met eene doorstaande voeglykheid van gedrag,
als wy in de Leevensgeschiedenis van JESUS aantreffen, moet uit eene andere
oorzaak ontstaan weezen. Hy moet de volkomenste overtuiging met zich
omgedraagen hebben, dat GOD met Hem was, dat GOD door Hem sprak en werkte.
Zulk een Persoon als Hy, ten uiterlyken voorkomen, mogt niet verlegen geweest
zyn, als Hy zich tot zyns gelyken vervoegde in denzelfden ongeagten hoek des
Joodschen Lands, dewyl Hy deezen met zich op eenen voet stelde; maar buiten de
bewustheid van iets meer, dan de Natuur en de Opvoeding Hem konden schenken,
zou de moed Hem ontzonken hebben, als Hy ter groote wereld intradt, en in een
wydstrekkender kring ging werken, dan Hy immer gedaan hadt. JESUS, nogthans,
handelde, in deeze omstandigheden, met eenpaarige Voeglykheid en Waardigheid,
door de Zelfbewustheid, dat Hy niet alleen gelyk, maar meerder was dan iemand,
wie Hy ook ontmoette.
Noch volkstoejuiching, van welke Hy, by zommige gelegenheden, een goed deel
hadt, noch volksbeledi
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ging, waaraan Hy zich te meermaalen vondt blootgesteld, deedt Hem immer vervallen
om eene taal te voeren, of eene handelwyze te houden, zyns onwaardig. Desgelyks
ontdekken wy in Hem niets, dat naar trotschheid of hoogmoed smaakt; alles, in
tegendeel, is zagtaartigheid en toegeeflykheid. Zyne gevoelige deelneeming in
hetgeen anderen betrof vertoonde zich in eene menigte van gevallen; dit maakte
zyn gedrag niet alleen deftig, maar verpligtend.
In zyne wyze van leeraaren, by het doen zyner Wonderdaaden, betoonde JESUS,
dat Hy grootsch en oorspronglyk te werk ging, en met een volkomen gezagbetoon
handelde: hierin stak Hy uit boven alle voorgaande Propheeten; en dit kon alleen
hervoortkomen uit de zelfbewustheid, welke Hy van zyne hooge Zending omdroeg.
Het geheele beloop der Leevensgeschiedenisse van JESUS kan ons een
rechtmaatig denkbeeld van diens Character doen vormen. En laaten zy, die de
meeste kennis aan de Menschlyke Natuur hebben, verklaaren, of het niet alle
kenmerken van waare Grootheid draage, overtreffende alle groote Mannen, die
Hem voorgegaan of gevolgd zyn. - By lieden van genoegzaame kundigheid en
opregten harte zal deeze bedenking een voldingend bewys van de waarheid des
Christendoms opleveren. - In de daad, de Euangelieboekers waren de Schryvers
niet, in staat om een Character als het Character van JESUS te verzinnen, of een
reeks van bedryven en redenvoeringen, waarin dit Character met zo kennelyke
trekken doorstraalde, uit te vinden. Het is eenig, volstrekt eenig; zy konden 'er zich
geen begrip van vormen.
En, indien dit waarlyk het Character van JESUS was, blyft de vraag voor een
wysgeerig onderzoeker; Hoe kon zich zulk een verheeven en eenig Character
vormen? Want zulk een in 't oog loopend uitwerkzel moet een daaraan geëvenredigde
oorzaak hebben. Het antwoord is voorhanden: - Het kon alleen ontstaan uit de
volkomenste overtuiging, welke JESUS met zich omdroeg, van zyne Godlyke Zending,
en gevolglyk van de groote belooning, welke Hem in het toekomende te wagten
stondt; eene belooning, welke in eene allerovervloedigste maate zou vergoeden en
opweegen al het lyden, 't welk Hy hier te lyden hadt om den wil van GOD te doen.
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Zodanig eene eenpaarige voeglykheid van gedrag, vry van alles wat
onbestaanbaarheid of buitenspoorigheid mag heeten, sluit tevens het denkbeeld
uit van Geestdryvery, of de werkingen eener verhitte verbeeldingskragt. Indien ooit
eenig Mensch altoos zyns verstands meester en nimmer verbysterd was, het was
JESUS. En niemand van gezond verstand kan de Leevensgeschiedenis van JESUS
leezen, of dezelve met eenige opmerking nagaan, en 'er anders over denken. Het
eenige wettige gevolg, derhalven, uit al het bygebragte is, dat JESUS eene waarlyk
Godlyke Zending hadt. Op deeze veronderstelling is alles in zyne Geschiedenis,
hoe zeldzaam dezelve ook moge weezen, volkomen natuurlyk.
Laaten wy ten deezen aanziene JESUS met MAHOMETH vergelyken. MAHOMETH
hadt de eerzugt om de Stichter te worden van eenen nieuwen Godsdienst; hy kende
het Christendom, en was van de Godlykheid dier Leere overtuigd; dan in deeze
zyne pooging bleef hy zo verre van 'er eenige verbetering aan toe te voegen, dat
alles, wat eenige waarde heeft in zyne Godsdienstleere, uit de Christlyke ontleend
is; en dat, wanneer hy van die beginzelen afwykt, alles het kenmerk draagt van
onbezuisdheid en ongerymdheid. Hieruit mogen wy afleiden, dat van de meerdere
voortreflykheid der Godsdienstleere van JESUS geene voldoende reden kan gegeeven
worden, dan door de veronderstelling, dat Hy voordeelen bezat van eenen
bovennatuurlyken aart.
De wyzen, op welke die beide Godsdienst-leeren verkondigd en voortgeplant
werden, toont ten overvloede aan, dat die beide Stichters uit verschillende en zelfs
tegen elkander overgestelde beginzelen te werk gingen. Het gedrag van JESUS wyst
met de kennelykste trekken uit, dat Hy eene volkomene overtuiging met zich omdroeg
van eene Godlyke Zending, en dat MAHOMETH verzekerd was geene Hemelsche
Zending altoos te hebben. Hunne handelwyze om Bekeerelingen te maaken week
geheel van elkander af.
Indien wy beider Characters met elkander vergelyken, kan de uitsteekende
meerderheid van JESUS zich voor niemand verbergen. MAHOMETH, schoon niet
geheel zonder Godsdienst, bezat niets van die redelyke en nederige Godsvrugt,
welke met zo kennelyke
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als schoone trekken in JESUS doorstraalde; MAHOMETH betoonde geene merktekens
altoos van die vuurige en belanglooze liefde tot het Menschdom in 't algemeen, of
tot zyne Leerlingen in 't byzonder, welke JESUS aanzette om voor hetzelve te lyden
en te sterven.
MAHOMETH's drift tot wellustige genietingen en zyne wraakzugt, van welke beide
geen vermoeden zelfs op JESUS viel, maaken hem een zeer ongeschikt voorbeeld
van navolging; terwyl JESUS in zyn gedrag een volmaakt voorbeeld van alle
menschlyke deugden gaf.
Vanwaar toch kon dit groot verschil in het Character en het gedrag deezer beiden
ontstaan, beiden Stichters van nieuwe Stelzels van Godsdienstleere? De eenige
veronderstelling, welke voldoende rede van dit verschynzel geeft, is, dat de volle
bewustheid, welke JESUS met zich omdroeg van zyne byzondere en naauwe
betrekking tot GOD, Hem dien geest van hebbelyke Godsdienstigheid instortte, welke
de egte Moeder is van alle andere deugden; en het zekere vooruitzigt van de groote
vergelding, welke Hem in het toekomende te wagten stondt, schonk Hem die
verhevenheid boven alle laagere najaagingen en voldoeningen. - MAHOMETH, in
tegendeel, by zichzelven overtuigd dat hy een Bedrieger was, kon geen ander
voorwerp hebben, dan wereldlyke grootheid en voldoening van zinlyken lust. En
welke ook MAHOMETH's Godsdienstigheid in den beginne moge geweest zyn, hy
behield 'er naderhand niet meer van over, dan 't geen bevorderlyk kon weezen voor
zyn plan; en eindelyk, gelyk dit ook waarschynlyk het geval was met OLIVIER
CROMWELL, werd zyne Godsdienstigheid geheel verzwolgen door zyne Heerschzugt.

Beschryving van den tecamez-bast, eene nieuwe zoort van
koortsbast; met eenige aanmerkingen over den Brazilschen
koortsbast. Door Dr. Friese, van Breslau.
De Tecamez - bast is zyn naam verschuldigd aan het gering Indiaansch Dorp
Tecamez, gelegen in
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Spaansch Zuid-America, op de Zeekust van Quito. In Engeland is dit geneesmiddel
eerst bekend worden in 1796; doch tot hiertoe is het slegts in geringe hoeveelheden
aangevoerd, en daardoor steeds duurder gebleeven dan de Konings-kina. Met de
eerste bezending van deezen bast wierd ook overgezonden een tak met de bladeren,
doch zonder eenige bloemen of vruchten. Uit de vergelyking hiervan, met alle de
tot heden bekende zoorten van de Cinchona of Koortsbast, is het volkomen
gebleeken, dat de boom, die deezen bast oplevert, van alle de tot hiertoe bekende
zoorten van dit geslagt verschilt; niettegenstaande alle kentekenen schynen aan te
wyzen, dat dezelve wel degelyk tot dit geslagt behoort, en dus daarvan denkelyk
eene nieuwe zoort moet zyn.
Alles, wat wy, aangaande deeze nieuwe zoort van Koortsbast, weeten, is gegrond
op de berichten van een Britschen Scheepsheelmeester, met naame M. BROWN,
welke dit voortbrengzel beschreeven heeft in een Brief, gedagtekend den 5
September 1796, aan den Heer LAMBERT, Vicepraesident van het Linnaeaansch
Genootschap te Londen. Deeze BROWN kwam, als Heelmeester, met een Schip, ter
Walvischvangst op de kusten van Peru uitgerust, by Tecamez aan land; hebbende
de Scheepsbevelhebber zulks noodig geoordeeld, om ververschingen in te neemen
voor de menigte van zieken, die aan boord waren. BROWN zich dus in het Vaderland
van den Koortsbast bevindende, wierd zyne weetlust natuurlykerwyze gaande
gemaakt, om den boom te leeren kennen, die dit onschatbaar geneesmiddel
voortbrengt. Hy zogt intusschen te vergeefsch naar den in Europa gebruikelyken
bast; men bragt hem daarentegen een anderen, die hier inheemsch was, en tot
dezelfde oogmerken gebruikt wierd. BROWN bevond deeze zoort verschillende van
alle andere bekende zoorten; en hy deed zyn best, om alles, wat weetenswaardig
was, ten opzichte van de inzameling en het gebruik deezes middels, magtig te
worden.
Volgens het bericht van BROWN, groeit de boom, die deezen bast voortbrengt, op
een droogen onvruchtbaaren grond, in het hangen van een heuvel. De wortelen
liggen niet diep in de aarde, en loopen sterk voort. De grootste boomen waren
ongeveer vier-en-twintig voeten hoog, en hadden twee voeten omtreks. Geen
derzelve
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had toen ter tyd bloemen of vruchten; kunnende de waarneemer niets van het zaad
bekomen, vooral daar de Inlanders, al hadden zy 't gehad, het hem niet zouden
gegeeven hebben, dewyl zy zeer mistrouwende zyn, en zelfs den boom niet dan
ongaarne aan vreemden toonen. Jonge tweejaarige boomen geeven den besten
bast, die bros, speceryachtig en zamentrekkende is. Dikke stukken, die van ouder
hout komen, zyn minder kragtig, en worden dus weinig geacht. Wat de inzameling
van den bast betreft, de Indiaaren ontblooten den stam, en snyden den bast weg,
in stukken van twee voeten lengte en twee duimen breedte, waarna zy de afgeschilde
stukken in bundels binden van twee-en-dertig ponden zwaarte, die zy eenige dagen
in de schaduw laaten liggen, eer zy ze in den zonneschyn te droogen zetten; dit
geschiedt om daardoor het rimpelen van den bast te beletten, doch heeft dikwyls
ten gevolge, dat dezelve schimmelt, en dus een gedeelte van zyne kragten verliest;
terwyl ook de schoone oranjekleur hierdoor in eene yzerkleur overgaat. Men deed
derhalven beter, met omzichtiger in het droogen te zyn, en den bast nooit in te
pakken, voor dat dezelve beendroog is. Van Tecamez wordt deeze bast naar Guayvil
verzonden, en aldaar voor ongeveer dertien stuivers Hollandsch per pond verkogt.
Volgens de kentekenen, welke BROWN opgeeft, schynt het proefje van deezen
bast, 't geen ik onlangs van Londen ontvangen heb zeer goed te zyn. Het bestaat
uit stukken, die meerendeels eene halve el lang, en eene lyn dik zyn; dezelve zyn
pypvormig en in elkander gerold, gelyk de beste kaneel. De oppervlakte is zeer
glad, zonder scheurtjes en oneffenheden, die anderzins in den gewoonen Koortsbast
zo menigvuldig zyn; zynde voorts de opperhuid zeer vast met de oppervlakte van
den bast verbonden. In het doorbreeken der beste stukken bespeurt men duidelyk
eene dubbele orde van vezelen: te weeten eene uitwendige, die eene schoone
oranjekleur heeft, en ten vollen met de kleur der zogenoemde Konings-kina
overeenkomt; en eene inwendige, die donkerbruin is, en in welke de glinsterende
punten een grooten overvloed van harst en gomachtige deeltjes aankondigen.
De bast, gelyk ik dien ontvangen heb, heeft, zo lang hy geheel is, genoegzaam
geen reuk, maar steeds een
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bitteren speceryachtigen smaak; doch fyn gestooten zynde is hy kennelyk door zyn
aangenaamen geur. Het bittere van dit middel is minder sterk, en ook minder
onaangenaam, dan dat van den Brazilschen Koortsbast. Het zamentrekkend beginzel
laat zich ook proeven; doch hetzelve is minder bespeurbaar, en, zo het schynt,
dieper in de andere beginzels ingewikkeld, dan in de andere zoorten van Koortsbast.
De bewooners der Tecamesche Zeekusten bedienen zich van deezen bast in
alle gevallen, waarin elders de gewoone zoorten van Koortsbast gebruikt worden;
en, naar hun zeggen, is dit middel veel kragtiger dan het gewoone. In 't byzonder
wordt deeze bast zeer geroemd in de algemeene zwakheid des lichaams, in de
zwakheden der eerste wegen, de zaadvloeijingen, de zogenoemde nadruppers,
enz. Men schryft dit middel voor onder allerhande gedaanten, die alle door de maag
zeer wel verdraagen worden. Een afkookzel van deezen bast in water is sterker en
aangenaamer, dan een dergelyk afkookzel van dezelfde gifte van gemeenen
Koortsbast. Ondertusschen houdt men een koud aftrekzel voor de beste bereiding
van dit middel. Ten dien einde laat men eene once grof poeder, vier uuren lang,
trekken met zestien oncen water, waarna men 'er twee oncen brandewyn bydoet,
waarvan ieder gifte bepaald wordt op drie lepels vol. Zomwylen bereidt men ook uit
dezelfde hoeveelheden een warm aftrekzel. De Heer BROWN haalt eenige
voorbeelden aan van tusschenpoozende koortzen, die hy door dit middel veel
gemakkelyker genas, dan met den gewoonen Koortsbast zou hebben kunnen
geschieden.
Voor eenige maanden vond ik gelegenheid, in twee gevallen, eene proef te neemen
van de kragt van den Brazilschen Koortsbast. Een Huis van Negotie alhier ontving
in 1797 zeventig ponden van deezen bast uit Lissabon. Te vergeefsch vroeg men
van de afzenders een naauwkeurig bericht, aangaande het eigentlyke vaderland
deezes booms, den grond, op welken dezelve groeit, het climaat, de manier van
inzameling, enz. Doch de ontvangen bast bezat alle hoedanigheden van die door
COMPARETTI beschreeven is onder den naam van Peruviaanschen Koortsbast, welke
te vinden is
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by RöMER, Annalen der Arzneymittellehre, I Band 1 Stuck.
De beide Zieken, by welke ik dit middel gebruikte, konden het, zonder eenig
bezwaar, verdraagen. Zy ondervonden daarvan geen dier onaangenaame toevallen,
die, volgens COMPARETTI, meermaalen door deezen bast veroorzaakt worden; met
naame misselykheid, duizeligheid, gezuis der ooren, braaken, en eene lastige
windrigheid in den onderbuik.
De eerste der Lyderen, aan welke ik dit middel toediende, was een man van
veertig jaaren, die lang gezukkeld had met eene anderendaagsche Koorts, die
haaren oorsprong had genomen uit slym en andere onreinigheden in den onderbuik,
en die met zwaare zenuw-toevallen was vergezeld geweest. Deeze Koorts was wel
geneezen, doch had eene zeer groote verzwakking in de werktuigen der
spysverteering nagelaaten, die door de gewoone middelen niet kon geneezen
worden. Men nam hierom eene proef met dit nieuw middel; en een afkookzel van
twee drachmen van hetzelve met agttien oncen water tot twaalf oncen colatuur,
waarvan hy dagelyks vier of vyfmaal een theekopje vol gebruikte, bekwam hem
ongemeen wel. Zes drachmen van dien bast, op deeze wyze gebruikt, herstelden
de verloorene gezondheid ten vollen.
De tweede Zieke, wien ik dit middel liet gebruiken, was een jongeling van veertien
jaaren, van een waterig gestel en een zwak lichaam, die reeds een tydlang had
gezukkeld aan eene hardnekkige derdendaagsche Koorts, welke voor de gewoone
geneeswyze niet wilde wyken. Dit bewoog my, eene proef te neemen, wat ik in dit
geval met den Brazilschen bast zou kunnen uitvoeren. Ik liet ten dien einde derdehalf
drachmen verdeelen in tien poeders, die dus elk vyftien greinen woogen, by ieder
van welke tien greinen Seignette-zout gevoegd wierden, welke hy in de beide vrye
dagen gebruikte, met dit gevolg, dat de Koorts, die zich door den gewoonen
Koortsbast niet had laaten verzetten, thans een uur laater aankwam dan voorheen,
en nu slegts eene geringe ongesteldheid verwekte, welke de Lyder meerendeels
doorsliep. Vervolgens liet ik hem nog tien scrupels van dit poeder, zonder eenig
byvoegzel, in tien giften, gebruiken, waardoor zyne
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Koorts volkomen geneezen wierd; zo dat vyf drachmen en vyftig greinen van deezen
bast in dit geval datgeene bewerkten, 't welk men te vergeefsch door middel van
verscheidene oncen gewoonen Koortsbast had beproefd.

Middel om het gevaar van doorgeslikte spelden te verminderen.
Eene vrouw, die het ongeluk had van spelden ingeslikt te hebben, wierd geraden
oogenblikkelyk eenig wit van versche ongekookte eijeren in te slikken. Het is
waarschynlyk, dat de lymigheid van deze zelfstandigheid, zich om de spelden
windende, dezelven in de langte door de inwendige deelen had doen glyden; ten
minsten de lyderes heeft 'er geen ongemak van gehad.

Karakterschets van den beroemden sterrekundigen William
Herschel, Lid van de Koninglyke Societeit der Wetenschappen te
Londen.
(Medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG, te Rotterdam.)
In het voorleden jaar 1799 werd 'er, te Londen, een Werk uitgegeven, onder den
tytel van Public Characters in 1798 en 1799, met belofte van 'er in dit jaar een tweede
Deel op te zullen laten volgen. In hetzelve vindt men de karakters van
een-en-zeventig thans in leven zynde mannen, die zich, door hunne geleerdheid,
krygsbedryven en andere uitstekende daden, een grooten naam gemaakt hebben.
Een van dezelven is de beroemde WILLIAM HERSCHEL, die, schoon geen inboreling
van Engeland zynde, egter door de uitgevers dit Werk onder de Engelschen gerekend
wordt, als hebbende in dat Ryk gelegenheid gekregen om zyne groote
bekwaamheden in werking te brengen, door de goedgunstigheden en bescherming
des Konings van Groot-Brittanje.
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WILLIAM HERSCHEL is, volgens die karakterschets, geboren te Hanover, den 15
November 1738. Hy was de tweede onder de vier Zoons, welken allen in huns
Vaders kostwinning, te weten die van een muzykant, werden opgebragt. Hierby had
de oude HERSCHEL nog twee Dogters; zoodat het, nadien hy met een talryk huisgezin
bezwaard was, en in een arm land woonde, niet te verwonderen was, dat hy zynen
kinderen maar eene bekrompen opvoeding konde geven: hy bevond egter, dat zyn
Zoon WILLIAM, boven zyne andere kinderen, in leerzaamheid uitmuntte, en gaf hem
daarom een Franschen meester, onder wiens opzigt hy eene schielyke vordering
in die taal maakte. Gelukkig had deze meester een grooten smaak in de
Bovennatuurkunde, en was met deze zyne begunstigde studie, en met die van alle
andere takken, welken tot deze wetenschap betrekking hebben, zoodanig ingenomen,
dat hy besloot om zyn leerling in dezelven mede te onderwyzen. Door dezen
waardigen man geholpen, verkreeg de jonge HERSCHEL eene taamlyke kennis van
de Redeneerkunde, de Zedekunde en Bovennatuurkunde, en deze beginselen
verwekten in hem eene sterke en onoverkoomlyke drift, om alles aan te wenden tot
het verkrygen van andere kundigheden, en daarmede zyne verstandelyke vermogens
te vermeerderen; en, in de daad, dit was ook alles wat hy op dien tyd bezat, zyn
muzyk-instrument en eenige geschreven muzykstukken uitgezonderd.
Met dien schat, hoe weinig dezelve ook te beduiden had, zeide onze gelukzoeker
zyn vaderland vaarwel, nadien het oorlog rondom hetzelve uitgebroken was, en
kwam in het jaar 1759 te Londen, werwaart hy zyn Vader verzelde, die destyds
behoorde tot de muzykanten van de Hanoversche troepen, die naar Engeland
overgezonden werden, en met dezen keerde de oude man ook weder terug, latende
zyn Zoon, om zyn fortuin te zoeken, in Engeland agter.
Hier verloor HERSCHEL zichzelven in het gedrang van zoo veel menschen, die,
even gelyk hy, naar een bestaan zogten; en men kan ligt opmaken, hoe smertlyk
en verdrietig zyne omstandigheden moeten geweest zyn, zich bevindende in een
vreemd land en zonder vrienden; dan de Heer HERSCHEL had niet alleen een
standvastig, maar ook een deugdzaam hart, hetwelk
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hem in staat stelde om alle teleurstellingen te kunnen verduren, en zich evenwel
met yver over te geven aan die bezigheden, welken hem, ten eenigen tyde, een
behoorlyk bestaan schenen te beloven. Vindende egter te weinig vooruitzigt om zyn
oogmerk in de Hoofdstad te bereiken, besloot hy wyslyk om zich naar het platte
land te begeven, alwaar doorgaans minder muzykanten zyn, en dienvolgens de
hoop op een goeden uitslag grooter moest wezen.
Na verscheiden plaatsen in het Noorden van Engeland bezogt te hebben, bragt
hem zyn goed geluk te Halifax, alwaar op dien tyd een Orgelistplaats open was;
welken post hy, na proeven van zyne bekwaamheid gegeven te hebben, verkreeg.
Hier onderwees hy, met zeer veel goedkeuring en voordeel, de muzyk; doch zyne
zugt tot vordering in andere wetenschappen deed hem de uren, welken hem van
zyne bezigheden overschoten, besteden in het leeren van vreemde talen. Hy begon
met het Italiaansch, uit hoofde van de betrekking dier taal op zyne kostwinning; van
het Italiaansch ging hy over tot het aanleeren der Latynsche taal, waarin hy
buitengemeene vorderingen maakte; ook ondernam hy het Grieksch zich eigen te
maken; maar, eenigen tyd hiermede bezig geweest zynde, bevond hy die taal te
droog, en niet geschikt tot zyn oogmerk, waarom hy 'er mede uitscheidde.
Ondertusschen was hy alle de kundigheden, welke hy in deze talen verkreeg,
geheelenal aan zyne eigen pogingen verschuldigd, en hy verstrekt gevolglyk hierin
tot een uitmuntend en juist voorbeeld voor die jonge lieden, welker opvoeding, of
door het onvermogen, of door de gierigheid van derzelver ouderen, binnen de
gemeene palen besloten blyft; en men ziet hier tevens uit, dat een beslist voornemen
en aanhoudende werkzaamheid zwarigheden kunnen overwinnen, die men anders
voor onoverkomelyk zoude houden.
Dan het waren niet alleen de doode en levende talen, op welken de Heer HERSCHEL
zyn brandenden leerlust vestigde, maar hy trachtte ook kundigheid te verkrygen
van de allerdiepzinnigste wetenschappen. Zyne eerste poging was om zich meester
te maken van de theorie der harmonien; en het is opmerklyk, dat het Boek, hetwelk
hy, tot zyn onderwys daarin, verkoos, het diepzinnige en ingewikkelde Werk was,
hetgeen de ge-
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leerde Doctor SMITH over dat onderwerp geschreven heeft. Hy gebruikte egter dit
Boek zonder eenig onderwys, en het vermaak, dat hy 'er in vond, was zoo groot,
dat hy besloot insgelyks alle de andere takken der mathematische wetenschappen
te bestuderen: hy begon met de Algebra, die hy welhaast meester werd, ging toen
over tot Euclides, vervolgens tot de Fluxien, en, dus den grond gelegd hebbende,
viel hem de studie van de andere wetenschappen gemaklyk.
Zyn verblyf te Halifax was hem gunstig in zyne letterkundige en wysgerige
onderzoekingen. Dan in 1766 verliet hy deze plaats voor een beteren stand, zynde
toen beroepen tot Orgelist van de Octagon-kapel te Bath. Hier kwam hy eensklaps
in eene gestadige bezigheid van zyn beroep, zoo door den Schouwburg en de
openbare en byzondere Concerten, als door een groot aantal leerlingen, die hy
aldaar verkreeg. In zulk eene opeenstapeling van bezigheden en kring van vermaken
en weelde, zouden weinig menschen van HERSCHEL's kostwinning tyd hebben kunnen
vinden, om zulk eene onvoordeelige en belanglooze studie, als die van de mathesis
is, voort te zetten. Het was egter ver van daar, dat dit alles hem eenigzins terug
zette in zyne wetenschaplyke onderzoekingen; integendeel vervolgde hy dezelven
met onafgebroken vlyt, zoo dat hy, den ganschen dag aanhoudend bezig geweest
zynde met de zaken van zyn beroep, in den nagt gebruik maakte van zyne
mathematische boeken, en eenige uren besteedde in een onvermoeid onderzoek
van de afgetrokkenste voorstellen in de Meetkunde en de Fluxien.
In de Ladies Diary voor 1780 vindt men van hem een fraai, maar diepzinnig
antwoord op eene Prysvraag, betreklyk de zwenkingen van een musicaal koord, in
het midden van welk een klein gewigt gehangen was.
Omtrent dezen tyd bepaalde hy zyne studien meestal tot de Gezigt- en
Sterrekunde. Het vermaak, dat hy ondervonden had in de beschouwing van den
Hemel, door een tweevoets Gregoriaansche Telescoop, die hy te Bath geleend had,
deed hem verlangen naar een volledig stelsel van Sterrekundige werktuigen. Zyne
eerste begeerte was om een grooter Telescoop te bezitten, en onkundig zynde van
hetgeen dezelven doorgaans kosten, schreef hy aan een vriend te Londen, om 'er
een voor hem te koopen. Dan die vriend, verwonderd over
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de groote som, die men 'er hem voor eischte, durfde dezelve niet koopen, en gaf
'er den Heer HERSCHEL kennis van. Onze Sterrekundige stond 'er niet minder over
versteld dan zyn vriend; doch in plaats dat hem zulks van allen verder onderzoek
zoude afschrikken, deed het hem 't vreemd besluit nemen, om zelf een Telescoop
voor zyn gebruik te maken. Ten dien einde alles opgezameld hebbende, wat hy
daarover in gezigtkundige werken vinden kon, ondernam hy dezen moeilyken arbeid;
dan de eene mislukking volgde de andere; doch dit diende enkel om zyn blakenden
yver nog meer aan te zetten; ook werd zyne standvastigheid ten laatsten met een
goeden uitslag bekroond; want in het jaar 1774 genoot hy het overgroot genoegen,
om den Hemel te kunnen beschouwen door een Newtoniaansche Reflector van zyn
eigen maaksel. Onze hedendaagsche Gallileo was egter, hoe groot zyne vinding
ook anderzins was, hiermede nog niet vergenoegd; maar, door eene loflyke eerzugt
aangezet; besloot hy, werktuigen van eene grooter uitgestrektheid te maken, dan
tot hiertoe bekend waren geweest. Na het vervaardigen van een Kyker van zeven
voeten, en zelfs van tien voeren, maakte hy het plan om 'er een te bewerken, die
het dubbel had van de laatste maat.
Terwyl hy dus zoo yverig bezig was met zyne mathematische onderzoekingen,
verzuimde hy evenwel de onvermydelyke pligten van zyn bestaan niet; doch zyn
hart was zoo gezet op zyne nieuwe studie, dat hy zich jn tusschenpozingen uit den
Schouwburg en de Concertzalen begaf om de sterren waar te nemen, en zich,
wanneer het zyn beurt was, weder op zyn plaats bevond om zyn post onder de
muzykanten waar te nemen. Zyne standvastigheid werd ten laatsten ryklyk beloond
door de ontdekking van eene nieuwe Planeet in ons wereldgestel, welke hy den
naam gaf van Georgium Sidus, en die, door buitenlandsche Sterrekundigen, eerst
Herschel, maar naderhand Urania genoemd werd.
Deze gewigtige ontdekking deed hy den 31 Maart 1781, en het was geene
toevallige omstandigheid, welke onzen Sterrekyker begunstigde met het gezigt van
deze Planeet, maar een gevolg van geregelde, geduldige en wetenschaplyke
waarnemingen. Toen hy die Planeet eerst zag, was hy nog niet zeker, of dezelve
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wel tot ons stelsel behoorde als een Planeet, maar beschouwde dat hemellicht
eerder als een Comeet; doch een naauwkeuriger onderzoek stelde hem in staat om
stellige verzekering te kunnen geven, zoo van deszelfs planeetgestel als beweging.
In dat zelfde jaar werd deze ontdekking door hem medegedeeld aan de Koninglyke
Societeit der Wetenschappen, en ingevolge daarvan werd de Heer HERSCHEL, met
eenparigheid van stemmen, tot Lid van dat geleerd Genootschap verkoren, en
ontfing den gouden eerprys, die op de beste ontdekking in dat jaar gesteld was.
In het volgend jaar nam de Koning hem onder zyne bescherming; waarop hy Bath
en alle zyne muzyk-instrumenten verliet, en zich begaf naar Slough, naby Windsor,
in een huis, hem, door zyn koninglyken beschermer, toegewezen, die hem sedert
voor zyn byzonderen Sterrekundigen, met een aanzienlyk jaargeld, heeft
aangenomen. Hier werd hy in staat gesteld om alle zyne ontwerpen door te zetten,
en die, welken hem tot nu toe mislukt waren, bragt hy tot volkomenheid. Terwyl hy
nog te Bath was, had hy het stoute plan gemaakt, om een Telescoop van 30 voeten
te vervaardigen, en deed verscheiden pogingen om dat plan ter uitvoer te brengen;
doch schoon het hem daar mislukte, bragt hy het, sedert zyn verblyf in de
nabuurschap van Windsor, zoo ver, dat hy zelfs een werktuig van niet minder dan
40 voeten tot volkomenheid bragt.
Het is eene gemeene dwaling, dat de ontdekkingen van den Heer HERSCHEL
gemaakt zyn door het verbazend groot vermogen van zyn Telescoop; daar het
ondertusschen zeker is, dat zulk een groote toestel noch noodzaaklyk, noch nuttig
is, en dat alle de ontdekkingen van den Heer HERSCHEL gedaan zyn met Reflectors
van tien tot twintig voeten, en met een vermogen van zestig tot driehonderd. Zyne
ontdekkingen zyn alleen toe te schryven aan zyne lofwaardige standvastigheid, en
geenzins aan de grootte van zyn Telescoop, welke eerder een voorwerp van
zeldzaamheid dan van nuttigheid is.
In het jaar 1783 ontdekte hy een brandenden berg in de Maan, en in 1787, nadere
waarnemingen op
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die Planeet doende, vond hy 'er nog twee andere bergen in, welken vuur uit derzelver
toppunt wierpen. In het voortzetten van zyne onderzoekingen op zyn eigen Planeet,
(indien men zich zoo eens mag uitdrukken) bevond hy, dat ze met ringen bezet was,
en Satelliten had.
Ingevolge van deze gewigtige byvoegsels tot de nationale kundigheden, had de
Heer HERSCHEL de eer, dat hem, door de Universiteit van Oxford, de rang van Doctor
in de Rechten werd opgedragen; hetwelk des te aanzienlyker voor hem was, omdat
dit geleerd Lighaam niet gewoon was die Academie-eer aan andere personen aan
te bieden, dan die binnen zyne muren opgeleid zyn.
Doctor HERSCHEL heeft, sedert hy, in 't jaar 1781, het eerst een stuk in de
Philosophical Transactions, betreklyk de ontdekking van de nieuwe Planeet, geleverd
had, nog verscheiden Verhandelingen daarin geplaatst. Sommigen van dezelven
zyn zeer keurig, en behelzen zulke nieuwe gedagten omtrent de Zon en andere
Planeten, als men van niemant anders, dan van zulk een naauwkeurigen waarnemer,
konde verwagten.
In zyne sterrekundige onderzoekingen werd hy gestadig geholpen door zyne
Zuster KAROLINA HERSCHEL, welke, door zich toe te leggen op deze hooge
wetenschap, een beroemden naam verworven heeft, en aan de Koninglyke Societeit
verscheiden oordeelkundige berigten en waarnemingen heeft medegedeeld.
Doctor HERSCHEL is een man van ongedwongen manieren, lugtig en vrolyk in
gezelschap: hy bezit zulk een sterk lighaamsgestel, als hoognoodig is voor een
sterrekundigen waarnemer, in eene lugtstreek, gelyk aan die van Engeland. Het is
te wenschen, dat zyn naam zoo lang zal duren als het Planeetgestel, tot welks
opheldering hy genoegzaam zyn geheel leven besteed heeft.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

565

Leevensberigt van Richard Wilson, een Engelsch
landschaps-schilder.
(Overgenomen uit PILKINGTON's Dictionary of Painters.)
RICHARD WILSON werd in den Jaare 1714 in Wales geboren, en strekte door zyn
uitsteekend kunstvermogen eerlang aan zyn geboorteland ter eere. Men wil, dat hy
eerst als Pourtraitschilder de kunstbaane intradt, doch hierin zo middelmaatig
slaagde, dat hy, naar 't oordeel over zyne Stukken geveld, het daarin niet verre zou
gebragt hebben. Dan een klein Landschaps-stukje van zyn penseel, op een lossen
en geestigen trant geschilderd, kwam by toeval onder 't oog van ZUCCARELLI, en
behaagde dien Italiaan dermaate, dat hy WILSON op het ernstigst aanmaande, om
in dit vak voort te vaaren, als meest voor hem geschikt, en waarschynlyk den weg
tot eer en voordeel.
De streelende goedkeuring, ontvangen van eenen Kunstenaar als ZUCCARELLI,
wiens kunde en roem hem ten bevoegden aanpryzenden Regter maakten, hadt
zulk eenen invloed op WILSON, dat hy besloot het Pourtraitschilderen voor het maalen
van Landschappen te verwisselen; en zette hy zulks met yver en eenen daaraan
beantwoordenden uitslag voort. Aan deeze toevallige ontmoeting is men verschuldigd
de eer, die WILSON aan zyn geboorteland schonk, en zelfs over Italie verspreidde,
welks landtooneelen te meermaalen de onderwerpen voor zyn Kunstpenseel
opleverden.
WILSON, die een zuiveren smaak bezat, en dien wenschte aan te kweeken, door
het Vaderland der Schilderen te bezoeken, ging na Italie, waar hy, vlyt met Kunstdrift
paarende, zyne bekwaamheden meer en meer ontwikkelde. Hier arbeidde hy eenigen
tyd onopgemerkt, en gevolglyk zonder eenig voordeel. Bewust van zyne
bekwaamheden, en te grootsch om beschermers en bevorderaars op te zoeken,
leefde hy van weinig; doch met dat weinige met een wysgeerig genoegen, gegrond
op zyn denkbeeld van onafhanglykheid: versmaadende eenige aanbeveeling voor
zyn penseel te zoeken, liet hy het alleen op zyne verdiensten aankomen, en won
'er zyn dagelyks onderhoud mede. - De Fransche Schilder VERNET bevondt zich ten
dien zelfden tyde te
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Rome, en hadt het toppunt van zynen kunstroem besteegen; deeze bezogt de
schilderplaats van WILSON, en getroffen door het schoone van een zyner
Landschappen, verzogt het te mogen hebben in ruiling voor een stuk van zyne hand.
WILSON stemde volvaardig in een hem zo vereerenden voorslag, en gaf zyn stuk
over, 't welk de Fransche Kunstenaar, edelmoedig liet zien aan allen, die hem
bezogten, en, 't geen zeldzaam onder dit slag van Kunstbeoefenaars voorvalt, prees
hy zyn Mededinger by hun aan.
Het mag vrylyk van WILSON gezegd worden, dat hy niets te vergeefsch bestondt.
Zyn smaak was zo zuiver, zyn oog zo keurig, dat alles, wat van zyn Ezel kwam, het
kenmerk van fraaiheid en waarheid droeg. De onderwerpen, door hem gekoozen,
droegen blyk van zyn oordeel. Verkiezingen met smaak gedaan, en 't zy dezelve in
't eenvoudige, het fraaije of het verheevene vielen, alles voerde hy even gelukkig
uit. Indedaad, hy bezat het vermogen van verwisseling in kunst; zo dat hy, op 't eene
oogenblik, vergeleeken mogt worden met een Arend, hoog in de lugt stygende, en
op 't andere met een Winterkoningje, zingende op een nederigen doornstruik.
WILSON's coloriet was doorgaans leevendig en natuurlyk; zyn toets geestig en
vry; zyne zamenstelling eenvoudig en fraai; zyn licht en donker wel verdeeld; zyne
middeltinten hadden altoos eene gelukkige zamenstelling; zyne stukken maakten
over het geheel een bevalligen indruk. - Men heeft WILSON te meermaalen den
Engelschen CLAUDE geheeten; doch hoe zeer ten onregte, daar de styl dier twee
Schilderen zo wyd van elkander verschilde! Deeze twee Kunstenaars by elkander
vergelykende, mag men zeggen, dat de Franschman menigmaal het oog vermoeit
door de uitvoerigheid, al te diep tot de kleinigheden der natuur zich inlaatende - hy
schilderde haare minutiae. WILSON, integendeel, geeft de natuur in 't groote, en
bepaalde zich tot die trekken, welke de aandagt bovenal gaande maaken. CLAUDE,
'er op uit om de wereld te toonen, hoe wel zyn oog zag ten opzigte van verschieten
in de lugt, vervaardigde eene menigte van stukken, waarin haagen, oevers, holen,
enz. voorkwamen, om zyn kunstvermogen in dat vak te doen uitschitteren, 't welk,
schoon zeer verre van veragtelyk te weezen, egter op een verren
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afstand is van de hoogere vlugten, welke de kunst neemt. CLAUDE voert, by wylen,
groepen in van onbeduidende beelden; WILSON is 'er zeer spaarzaam mede, en
plaatst 'er geene, dan die waarlyk een gedeelte van het stuk maaken. De ziel van
WILSON zweefde in 't hooge; de ziel van CLAUDE in een meer werktuiglyken kring.
Het penseel van CLAUDE was alleen in staat, om de natuur, zo als die zich doorgaans
vertoont, af te beelden; dat van WILSON, om dezelve met fraaiheid en grootschheid
te bekleeden. CLAUDE, geen afgetrokken denkbeeld van schoonheid bezittende,
was bepaald tot de eenvoudige verdienste, om een tooneel, zo als het zich opdeedt,
te schilderen; WILSON, integendeel, begaafd met het verrukkend Ideaal, kon tooveren
door het verbinden der voorwerpen. CLAUDE was, om het zo uit te drukken, eene
aartige, eenvoudige landdogter; WILSON eene schoonheid van hooger rang, die
haare bevalligheden onder haar bedwang heeft, en het vertoonen daarvan met
eenvoudigheid vereenigt. CLAUDE schilderde somtyds groote tooneelen, doch zonder
ziel voor het groote; WILSON, integendeel, kon grootheid aan de gemeenste
voorwerpen byzetten. CLAUDE, zyne eigen denkbeelden opleverende, was een
Castraat in de kunst; getuige zy de Landing van AENEAS in Italie. Hoe armzalig is
het tooneel! eene onderneeming, ontbloot van beweeging - eenige weinige slegte
schepen, met eenige beelden, meer gelykende naar Hollandsche Matroozen te
Londen aan wal stappende, dan vaartuigen, geland met Krygslieden om het
Romeinsch gebied te grondvesten. WILSON, daarentegen, was, als 't ware, een
Hercules in de kunst. Wanneer het onderwerp groot was, bekleedde hy het, om zo
te spreeken, met een donder; getuigen zyn CELADON en AMELIA, zyn NIOBE, enz.
Vergelykt men de werken deezer beide Kunstenaaren, die verbeeldingskragt
vorderden, het is de vergelyking tusschen sterkte en zwakheid - de vergelyking van
de twee elendige standbeelden van JOHNSON en HOWARD, in de St. Paulus Kerk, en
de beelden van eenen PRAXITELES. CLAUDE, met één woord, was de eenvoudige
Landschaps-beschryver; WILSON de Dichter, die het schoone 'er van bezong.
Het is te bejammeren, dat WILSON en REYNOLDS, die twee Aartskunstenaars,
Broeders wat het kunstvermogen betreft, in eene zo verregaande en berisplyke
maate
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nayverig omtrent elkander zich aanstelden. Eene koelheid, aan veragting grenzende,
vertoonde zich maar al te dikwyls in beiden: kortom, zy konden elkander naauwlyks
beleefd bejegenen; zo als blykt uit het volgende geval. Op een maaltyd van de
Leden der Schilder-academie weidde Sir JOSHUA REYNOLDS (niet ontdekkende dat
WILSON naby hem was) uit in de verdiensten van GAINSBOROUGH, en betuigde onder
andere, dat hy de eerste Landschaps-Schilder in Engeland was. WILSON viel hierop
in: ‘Neen, GAINSBOROUGH is de eerste Landschaps-Schilder in Engeland niet; maar
elk bevoegd Kunstregter zal hem den eersten Pourtrait-Schilder noemen.’ - Hetgeen
zy beiden beweerden was zo zeer ontbloot van opregtheid als waarheid; dan men
moet teffens bekennen, dat GAINSBOROUGH zich in eenen kunstkring bewoog, niet
(*)
veel minder dan deeze beide, door drift vervoerde, hem miskennende Kunstregters .
WILSON overleedt in den Jaare 1782.

Byzonderheden wegens de kwakers in Noord-Amerika. Door den
Heer Petit-Radel, Arts.
Indien 'er een geloof zy in leerstellingen, meest bevoegd ter bevorderinge van het
geluk der menschen, 't welk ieder lid der zamenleevinge handhaaft in die
wederkeerige afhanklykheid, waarin hy ten algemeenen beste zich moet bevinden,
't welk de eenvoudigheid met de betragting der deugden verbindt, die men immer
moet bedoelen, wanneer men met zyns gelyken te doen heeft, even zeer als wanneer
men alleen aan zich zelven rekenschap van zyne daaden is verschuldigd, 't is,
ongetwyfeld, het geloof, welk de Kwakers by hunne eerste opkomst beleeden, en
waar van nog heden de zulken onder hen belydenis doen, die aan hunne vroegste
inzettingen getrouw zyn gebleeven. Deeze waardige vereerers van de hoogste
Majesteit, zich meer toeleggende op de beschouwing van haare magt, dan op den
eer-

(*)

Van deezen beroemden Engelschen Schilder THOMAS GAINSBOROUGH hebben wy een
Leevensberigt gegeeven, in onze Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. V D. 2 St. bl. 65, enz.
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dienst, met welken anderen meenden haare weldaaden te moeten betaalen, stelden,
by hunne vereeniging, niets op prys, dan een rein geweeten en het vlytig toeleggen
op daaden van goedwilligheid. Van hier dat de schitterende metaalen, wier nieuwe
aanwinst het bloed van zoo veele slagtofferen in de Nieuwe Waereld deedt stroomen,
hunne Vergaderplaatzen niet versierden. Tafereelen zag men 'er niet, in welke het
penseel, de Natuur naabootzende, den praal eens harssenschimmigen Godsdiensts
vertoonde, welken elke eeuw met eenige voorvallen hadt vermeerderd, dikmaals
ook met leugens, over welke de onkunde of het belang naar goeddunken beschikte.
Op uitgeleezen marmer vervaardigde de beitel voor deeze gewyde plaatzen die
bestudeerde houdingen niet, welke onze beelden versieren, en hen met alle de
kieschheid, voor welke zy vatbaar zyn, bezielende, hun het leeven niet schynt te
geeven, dan om in de ziel des aanschouwers denkbeelden te doen ontstaan, aan
de gelegenheid kwalyk voegende. Volgens de voorstanders van dit geloove, waren
deeze tempels, met alle hunne sieraaden, minder het huis eens Gods, dan een
tooneel van kwakzalvers, beter geschikt om de onkunde te misleiden, dan om tot
den eerbied by te draagen, welken ieder mensch aan het Hoogste Weezen moet
betoonen. Alle plegtigheden als nutteloos, zelf als belachelyk aanmerkende, hadden
zy geene Leeraars, geene Geestlykheid. Wanneer zy godsdienstig vergaderd waren,
rees elk geloovige, die den leevendmaakenden Geest van omhoog ontving,
overeinde, bedagt zich een oogenblik, en openbaarde aan anderen, 't geen hem
was ingeblaazen. En wanneer de overtuiging de zulken kragtdaadig roerde, wier
beginzel van gewaarwording ligtelyk in beweeging kon gebragt worden, zag men
dikmaals, dat elk van hun, naar gelange van zyn gestel, de Vrouwen in 't byzonder,
van stuiptrekkingen bevangen wierden, van langer of korter duur, van meerdere of
mindere hevigheid. De naam van Kwakers of Beevers heeft hier van zynen oorsprong
ontleend.
Dit Geloof, welk Duitschland tot wieg hadt, deedt zich kennen en verkreeg nieuwe
sterkte te Londen en in verscheiden Steden van Engeland, en won aldaar veele
aanhangers, die, vervolgd wordende, omdat zy volstandig bleeven weigeren, aan
de Engelsche Geestlyk-
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heid Tienden te betaalen, PENN verzogten, hen te willen aanneemen onder de
geenen, die hem na de Nieuwe Waereld moesten verzellen. Het beleid des
Opperhoofds van de op te richtene Volkplantinge diende ten hinderpaal voor hun
verlangen. Doch een verstandig vooruitzigt deedt hem in het aanzoek van een
tweeduizendtal dier lieden bewilligen; en dit berouwde hem niet, toen hy onder die
Gezinte alle de hulpmiddelen aantrof, welke zyn ontwerp moesten begunstigen in
de landen, welke de Engelsche Regeering hem in eigendom hadt afgestaan. Deeze
eerste Volksverhuizing wierdt welhaast gevolgd van eene tweede, en spoedig van
meer andere; die, hunne hulpmiddelen medebrengende, te gader met de strengheid
hunner grondbeginzelen, nevens eenige andere in Engeland vervolgde Godsdienstige
Aanhangen, in de kosten droegen, die tot het leggen van de eerste grondslagen
der Stad, welke zy zouden bewoonen, vereischt wierden, en die zy, met gemeene
toestemming, de Stad der Broeder-Vrienden (Philadelphia) noemden. Zyn plan
beraamde PENN indiervoege, dat zich in het middenpunt de Eikenboom vertoonde,
onder welken hy, met de Wilden, het Koopverdrag van zyn grondgebied hadt
gesloten. Ik heb dien zeer zwaaren boom gezien; hy staat in de Chesnut-street
(Hazelnooten-straat), voor een burgerhuis, welks bewooner voor denzelven eene
godsdienstige zorge draagt. Veel sterker, naar evenredigheid, was de toevloed der
Kwakers na Philadelphia, dan van alle andere Gezinten. De strengheid hunner
grondbeginzelen en zeden, en hun inneemend karakter, bezorgden hun de achting
en vriendschap van WILLIAM PENN en van alle zyne aanhangers; 't welk ten gevolge
hadt, dat zy met een aantal ampten en bedieningen bekleed wierden, die in geene
betere handen konden vallen. Naadat deeze wyze Wetgeever eene Constitutie hadt
vastgesteld, volgens het Oktrooi, hem vergund, en naadat de opkoomende
Volkplanting dezelve eenpaarig hadt aangenomen, vergenoegden zich de Kwakers,
geene posten kunnende bekleeden, die eenen Eed vorderden, met het waarneemen
van de zulke, die op de oeffening van weldaadigheid betrekking hadden. Van de
Wetgeevende Vergadering wierden zy niet uitgesloten; doch wanneer omtrent het
een of ander belofte of verzekering moest gedaan worden, vergenoegde men zich
met hun op hun woord te gelooven. De onge-
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stoorde vryheid van Godsdienstoeffeninge, welke de Kwakers in de nieuwe
Volkplanting genooten; de voorspoed, welke alle hunne onderneemingen verzelde;
het gunstig gerugt, welk deswegen zich wyd en zyd verspreidde: dit alles deedt hun
telkens nieuwe Volkplanters toevloeien, die niet slegts Pennsylvanie, maar ook de
Staaten van Delaware, de Westkust van Nieuw-Jersey en de Provincie Nieuw-York
bevolkten. Koophandel is de heerschende neiging der Kwakers. Doch vermits die
leevensstand geene gepaste hulpmiddelen vondt in een nieuw land, alwaar alles
van den grond af moest opgehaald worden, wierden veelen van hun Landbouwers,
een groot aantal Molenaars, en nog meer, hunne oorspronklyke neigingen niet
geheel kunnende vergeeten, Makelaars.
De Kwakers, door den geest van menschlievendheid bewogen, die hen immer
bezielde, waren de eersten, die by het Moederland om een Wetboek aanhielden, 't
welk de doodstraffe verminderde, zoo algemeen voordat de Regeering het besluit
hadt genomen, een groot aantal misdaadigen na Botany-Baai te zenden. Zints de
erkentenis van de Onafhankelykheid van Amerika, wierden zy in staat gesteld om
hunne inzigten, ten dien opzigte, beter te volgen. Hunne herhaalde aanzoeken
hadden eindelyk ten gevolge eene herziening van het Lyfstraffelyk Wetboek, in het
Oktrooi vermeld, aan PENN door Koningin ANNA vergund. Niet weinig wierden zy
hierin geholpen door de beginzels, welke, in de opkoomende Staaten, het
onschatbaar Werk van BECCARIA, omtrent deezen tyd in Europa in 't licht
verscheenen, deedt ontwikkelen. Ten langen laatste gelukte het hun, de doodstraffe
te doen bepaalen tot manslag, vrouwenkragt, brandstigting en verraad; veel was
dit in het tegenwoordig tydperk. Ongevoelig gingen zy verder, indiervoege dat zy
de Wetgeevende magt overhaalden tot het maaken van eene nieuwe verbetering
in het Lystraffelyk Wetboek, by eene Akte van den vyfden April des jaars 1790,
welke de eerste straffen afschafte, en dezelve door openbaaren arbeid, geldboeten
en gevangenis deedt vervangen. Eene vierjaarige ondervinding was genoeg om de
hooge Regeering van den goeden uitslag deezer veranderinge dermaate te
overtuigen, dat zy, zonder den afloop des tydperks, door de Wet bestemd, af te
wagten, in de maand April des jaars 1794 eene Akte uitgaf, die de doodstraffe over
alle misdaaden afschafte, uitgezon-
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derd de misdaad van voorbedagten manslag, door middel van vergif of anderzins
gedaan.
Niet te vergelyken zyn de Volksverhuizingen in de Noordlyke Volkplantingen, in
de Vereenigde Staaten van Noord-Amerika, wat het oogmerk aangaat, met die op
onze (Fransche) Eilanden, in de Oostersche Volkplantingen en in de Oost-Indiën
plaats hebben. Hebzucht voert den Europeaan na de laatstgenoemde oorden; hy
zet 'er voet aan land, voorzien van geringen eigendom, of van brieven van
aanbeveelinge, welke hem tot zyne eerste vestiginge dienen. Indien hy wys zy en
van elders hulp ontvange, krygt hy, binnen korten tyd, middelen in handen, die hem
tot een ryklyk, zomtyds tot een schitterend fortuin, den weg kunnen baanen.
Berooidheid, daarentegen, mangel aan bloedverwanten, volslagene onbekwaamheid
om in eenigerlei werk gelukkig te kunnen slaagen, noodzaaken de anderen, om aan
allerlei voorslagen, die hun gedaan worden, het oor te leenen, mids men vooraf den
dringenden eisch des hongers in hun voldoe. Van hier dat, jaar op jaar,
Amerikaansche en Hollandsche Kapiteinen een goed aantal deezer ongelukkigen
uit Zeeland, Holland, Schotland en Ierland afhaalen, en na de voornaamste havens
der Vereenigde Staaten overvoeren, alwaar de landzaaten de zulken, die hun best
voegen, in hunnen dienst verbinden. Met stilzwygen gaan wy voorby het onderzoek,
welk omtrent de vrouwelyke sexe geschiedt, 't welk niet kan nalaaten de eerbaarheid
te kwetzen, wanneer het te verre wordt uitgestrekt. Men sluit den koop met den
Kapitein, die ze veilt, eveneens gelyk een Negerhandelaar aan eenen Volkplanter
een bewooner van Mozambique of van de Kust van Angola verkoopt. De
voorwaarden worden in geschrift gesteld by eenen Alderman, die den tyd bepaalt,
welken de elendeling by den geenen, die hem neemt, moet vertoeven, als mede
waar toe deeze zich omtrent den eersten verbindt. De Kapitein ontvangt den
bedongenen prys voor vragt en kost van den man of de vrouw, welke hy aan boord
hadt genomen. Al deeze toevoer van rampzaligen voorziet de groote Steden van
mannelyke en vrouwelyke dienstboden, die de losbandigheid in de huizen
overbrengen of vermenigvuldigen, of zich ten platten lande verspreiden. Zy neemen
dienst by bouw- of akkerlieden, en vullen alzo het mangel aan, door de jaarlyksche
sterfte aan ziekten of andere
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toevallen veroorzaakt, die, meer dan elders, den grond van Noord-Amerika ontvolken.
De eersten waren de Kwakers, die tegen de misbruiken van zulk eenen handel
de stemme verhieven. Doch de Regeering, de noodzaaklykheid gevoelende, om,
door alle mogelyke middelen, een land te bevolken, welk dag aan dag kaaler wierdt,
was doof voor alle hunne vertoogen. Al wat zy konden verwerven, was, dat de
kooper zich verpligtte, de zulken, die zich aldus voor eenen tyd aan zynen dienst
verbonden, te leeren leezen en schryven; en ten deezen opzigte hadden de
verbondenen geene beter voorspraaken dan de Kwakers, om, in gevalle van geschil,
hunne zaak te bepleiten. De geest van orde, de naauwkeurigheid en de eerlykheid,
kenbaar geworden in alles wat het bestuur van armengelden betreft, de Kwakers
boven burgers van andere godsdienstgezinten ten allen tyde hebbende doen
uitmunten, was zulks eene voldoende reden, om hunner zorge toe te vertrouwen
het bestuur van Hospitaalen, Verbeterhuizen, Gevangenissen en andere plaatzen,
alwaar de elendeling, tot heelinge van zyne smarten, den heilzaamen balzem der
vertroostinge wagt. In 't laatst van den Jaare 1793, wanneer de geele koorts, alle
haare woede te Philadelphia uitoeffenende, van de kranken alle de zulken
verwyderde, die hun eenige hulp zouden hebben kunnen toebrengen, wanneer elk
een, slegts voor zich zelven zorgende, de Stad verliet, zyne bloedverwanten en
vrienden aan hun rampzalig lot overlaatende, deelden de Kwakers, menschlievender
dan de anderen, in het algemeen gevaar. De Regeering, het aanleggen van
Barakken, aan den oever van de Schuylchill, buiten de Stad, bevolen hebbende,
om de toevloeiende kranken aldaar te ontvangen, waren deeze hunne hulp- en
redmiddelen eeniglyk verschuldigd aan de gestadige oppassingen der Broederen,
die hen van alles verzorgden, aan hunnen toestand voegende.
Maar indien de Kwakers dus ter hulpbetooninge dienstvaardig zyn jegens de
zulken, die in godsdienstige begrippen van hun verschillen, is het te denken, dat de
zelfde geest nog meer hen zal bezielen omtrent leden van hunne eigen gezinte. En
in de daad, allen bieden elkander over en weder bystand; en tot hunnen lof mag
gezegd worden, dat men zelden eenigen van hun de aangegaane verbintenissen
ziet schenden. Zy leenen elkander geld tot eene maatige rente, en houden aldus
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de zulken staande, die in het geval zyn zouden van eene bankbreuk te maaken, of
door stilstand van betaalinge hunne Gezinte te schandvlekken. Intusschen heeft
men BARCLAY, Voorzitter van de Bank der Vereenigde Staaten, in den Jaare 1797,
eene bankbreuk zien maaken van tweemaalhonderdduizend dollars; doch dit te
kortkoomende wierdt spoedig door de Broeders aangevuld, en het Genootschap
leedt des geene schande.
Meer dan men zich kan verbeelden nadeelig was de oorlog, die aan Amerika de
vryheid bezorgde, voor de grondbeginzelen der Kwakers. Dezelve deedt eene
scheuring onder de broederschap ontstaan, tusschen de geenen, die zich vasthielden
aan het oude geloof, en de zodanigen, die van hetzelve waren afgeweeken, 't zy
door verslapping in den Eerdienst, 't zy door het aanneemen van posten in het Leger:
iets, 't welk tegen de strengheid hunner grondbeginzelen aanloopt. Van hier dat zy,
in onderscheiding van de overigen, Vrye Kwakers genoemd wierden. Hunne kleeding
is een weinig sierlyker; hun kapzel is meer in den hedendaagschen smaak; zy
hebben knoopen op hunne klederen, zomtyds zelf van metaal; zy verschynen in de
schouwburgen en in openbaare gezelschappen, bezoeken de vergaderplaatzen
der andere Broederen niet, of indien zy het doen, worden zy als vreemdelingen
aangemerkt, en ter bywooninge van de maandlyksche zamenkomsten niet
uitgenodigd. De grondbeginzels der Kwakers brengen mede, zich nimmer met den
oorlog te bemoeien, en, onder welk voorwendzel ook, geene wapens te voeren.
Zelf weigeren zy geld te geeven, welk van hun ter dier zaake zou kunnen worden
afgevorderd. Nogthans wanneer zy daar toe genoodzaakt wordende, de somme,
op welke zy geschat zyn, hun wordt aangekondigd, luidt hun eerste antwoord, dat
zy het niet zullen geeven. Doch gelyk zy nog niet zo vast op hun stuk staan als onze
vroegste Martelaars, leggen zy op de tafel eene grooter somme, dan van hun
geëischt was; den geldheffer tevens te gemoet voerende: ‘Nooit geeven wy iets tot
den oorlog; doch naardien gy de sterkste zyt, kunt gy neemen zo veel gy wilt.’ Door
deezen maatregel maaken zy geene inbreuk op hunne leerstellingen, en voldoen
aan den wensch der Regeeringe.
(Het overige in ons volgend Stukje.)
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Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 540.)
De Boussole en Astrolabe zeilden van Manilla af op den 9 van Grasmaand 1787.
Het Eiland Formosa voorby vaarende, zagen zy eene Chineesche Vloot, bemand
met Krygsvolk, gezonden tegen de Fòrmosaanen, die hunne onderwerping aan de
Chineesen verbrooken hadden.
Eenige Canoes vervoegden zich den 5 van Bloeimaand aan de Schepen, komende
van een Eiland, 't welk PêROUSE veronderstelt, dat, op de Kaart van Vader GAUBIL,
Kumi genaamd wordt. Hy wenschte wel op hetzelve te hebben kunnen landen; het
hadt niet meer dan drie of vier mylen in den omtrek; doch de stroomen zetten hem
zo verre lywaards af, dat hy dit ontwerp moest laaten vaaren.
Verscheide kleine Eilanden voeren de Schepen voorby, en hadden nevelagtig
o

weêr tot den 21sten, toen zy het Eiland Quilpaert zagen op 33 14′ N. Breedte. Het
voorkomen deezes Eilands was uitlokkend; doch zy konden 'er geen ander dan
slegts een gezigt van verre van bekomen.
Op den 25 van Bloeimaand zagen zy een gedeelte van de Westkust van Japan,
en voeren door de straat van Corea. Zy zeilden digtst by het vasteland heen, en
konden de huizen en steden op den oever zien. Op den top van eenige bergen
ontdekten zy Vestingwerken, niet ongelyk aan Europische Forten, welke zy gisten
aangelegd te weezen ter verdeediging tegen de Japanneesers. - Den 29sten voeren
de Schepen voorby een Eiland, omtrent twintig mylen van de kust van Corea af
gelegen, weinig meer dan drie mylen in den omtrek haalende. De wind Z.Z.O.
loopende, stuur-
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de PêROUSE Oostwaards aan na de kust van Japan. - Op den 6 van Zomermaand
zagen zy een gedeelte van de Japansche kust, welke PêROUSE veronderstelde Kaap
Noto te weezen. Naa de Lengte en Breedte van deeze Kaap bepaald te hebben,
hielden zy na de Tartaarsche kust. Zy kwamen op de kust van Chineesch Tartaryen
o

op omstreeks 42 ½ Noorder Breedte. Noordwaards aanhoudende langs eene groote
uitgestrektheid van die kust, ontdekten zy geene Inwoonders; zy zagen alleen Beeren
en Hertebeesten, gerust langs strand gaande. Op verscheide deelen van deeze
kust, waar zy aan land gingen, ontdekten zy tekens, welke uitweezen, dat 'er onlangs
menschen geweest waren.
Noordwaards aan stevenende bevonden zy zich in een Kanaal, gevormd door
de Tartaarsche kust aan de eene, en door het Eiland Segalien aan de andere zyde.
Op deeze kusten vingen zy visch in overvloed, bovenal Kabbeljaauw en Salm.
Eindelyk landden zy in eene Baay op het Eiland Segalien, waarvan wy thans, en
van de ontmoetingen aldaar, een breeder verslag moeten geeven.
Op den 12 van Hooimaand, in den avond, de zuidewind ophoudende, naderde
ik het Land, en liet het anker op veertien vademen vallen, in een modder- en
zandgrond, twee mylen van een kleine kreek, waarin een rivier uitstroomde.
De Heer DE LANGLE, die één uur vóór my geankerd was, kwam onmiddelyk by my
aan boord; hy hadt reeds zyn groote en kleine booten uitgezet, en deedt my den
voorslag om vóór den avond aan land te gaan, om 'er kundschap van op te doen,
en te bezien of 'er hoope was om eenig onderrigt van de Inwoonderen te krygen.
Door behulp onzer verrekykeren hadden wy eenige Hutten en twee Eilanders ontdekt,
die ons toescheenen na de bosschen te vlugten. Ik stemde in het plan van den Heer
DE LANGLE, en verzogt hem, dat hy den Heer BOUTIN en den Abt MONGES met zich
zou neemen. Naa dat het Schip in orde gebragt was en de zeilen opgebonden
waren, bemande ik myn panas, onder bevel van den Heer DE CLONARD, gevolgd
door de Heeren DUCHé, PREVOST en COLLIGNON, hun beveelende zich te vervoegen
by den Heer DE LANGLE, die reeds in de Baay geland was.
De twee eenige kleine huizen aan deeze Baay vonden
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zy verlaaten; doch zeker zeer korten tyd geleden: want het vuur brandde nog. Niets
van het huisraad was weggenomen; 'er was ook een nest met jonge honden, wier
oogen nog digt waren; en de moeder, welke zy in het bosch hoorden blaffen, deedt
hun veronderstellen, dat de Bewoonders zich op geenen grooten afstand bevonden.
- De Heer DE LANGLE lag 'er bylen, verscheide yzeren werktuigen, glazen koraalen,
en met één woord alles neder, 't geen hy dagt nuttig en aangenaam voor deeze
Eilanders te zullen weezen; verzekerd, dat de Inwoonders, naa zyn vertrek na boord,
derwaards zouden wederkeeren, en dat onze geschenken hun zouden overtuigen,
dat wy geene vyanden waren. Ten zelfden tyde hadt hy een gedeelte des
scheepsvolks aan het visschen gezet, en in twee werpen met het groote net hadden
zy meer Salmen gevangen, dan noodig waren om het scheepsvolk meer dan een
week lang te voeden.
Op het oogenblik dat hy gereed stondt om weder na boord te keeren, zag hy
zeven man uit een canoe aan land stappen, die in geenen deele wegens ons aantal
vervaard scheenen. Zy haalden hun vaartuig op het strand, en gingen op matten in
't midden onzer matroozen nederzitten, met eene houding, welke gerustheid
aanduidde; dit boezemde ons een gunstig denkbeeld van die Eilanderen in. Onder
deeze zeven waren twee oude mannen met lange witte baarden, gekleed in eene
stoffe van boombast gemaakt, zeer gelykende op de kleederen te Madagascar.
Twee van deeze zeven Eilanders hadden een soort van blaauw Nankin-linnen aan,
en de gedaante van de kleeding verschilde weinig van die der Chineesen: de anderen
hadden slegts een langen rok aan, alleen vastgemaakt met een gordel en eenige
kleine knoopjes; zy hadden geen broeken aan. Hun hoofd was ongedekt; alleen
hadden twee of drie hunner een band van een beerenhuid om 't hoofd geslaagen;
de kruin des hoofds en de baarden waren geschooren; al het hair agterwaards
hangende hadt de lengte van tien of twaalf duimen, doch was op eene geheel andere
wyze dan dat der Chineesen geschooren, die alleen een ronde kuif laaten, welke
zy Pentsec noemen. Allen hadden zy laarzen aan, gemaakt van Zeehondenvellen,
met een voetzool naar de wyze der Chineesen, vry kunstig gemaakt. Hunne wapens
bestonden uit boo-
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gen, pieken, en pylen met yzeren punten. - De oudste deezer Eilanderen, aan welken
de anderen veel ontzags beweezen, hadt zeer zwakke oogen, en droeg rondsom
zyn hoofd een scherm, om dezelve tegen de helheid des lichts te beschutten. De
houding deezer Eilanderen was deftig, edel, en zeer treffende. De Heer DE LANGLE
boodt hun het overschot aan van hetgeen hy na land medegenomen hadt, en gaf
hun door tekenen te kennen, dat hy, van wegen den vallenden avond, weder na
boord moest; maar dat hy hun zeer gaarne 's anderen daags op deeze zelfde plaats
zou ontmoeten, om hun nieuwe geschenken te doen. Zy gaven, van hunnen kant,
door tekenen te verstaan, dat zy daaromstreeks gingen slaapen, en dat zy op den
bestemden tyd zouden wederkomen.
Wy veronderstelden in 't algemeen, dat deeze lieden de eigenaars waren van
een pakhuis met visch, 't welk wy gevonden hadden aan den oever van eene kleine
rivier, op staaken staande, vier of vyf voeten boven den grond verheeven. De Heer
DE LANGLE, 't zelve bezigtigende, betoonde 't zelfde ontzag voor de eigendommen,
als hy in de verlaatene hutten hadt doen blyken. Hy vondt in dit pakhuis gedroogde
en gerookte Salm en Haring, en vaten gevuld met Vischtraan, ook Salmvellen zo
dun als pergament. De voorraadverzameling was zeker te groot voor het onderhoud
van één Gezin; en hy oordeelde, dat deeze lieden in die onderscheide artykelen
handel dreeven. Het was 's avonds omtrent elf uuren, eer de booten weder aan de
schepen kwamen; en het verslag, my gegeeven, wekte myne nieuwsgierigheid ten
sterksten op.
Met ongeduld wagtte ik op het aanbreeken van den dageraad, en bevond my met
de groote boot en bark aan land, eer de zon opgegaan was. De Eilanders kwamen
kort daarop aan de kreek. Zy naderden ons uit het Noorden, waar wy ook vermeend
hadden, dat hun Dorp gelegen was. Welhaast werden zy gevolgd door een tweede
Canoe, en wy telden twee-en-twintig inwoonders. Onder dit getal bevonden zich de
eigenaars der hutten, waarin de goederen, door den Heer DE LANGLE agtergelaaten,
vertrouwen hadden ingeboezemd: geen één enkele Vrouw liet zich zien; en wy
hadden alle reden om te veronderstellen, dat de Mannen zeer jalours waren. Wy
hoorden in de bosschen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

579
de honden blaffen, en naar alle waarschynlykheid bleeven deeze dieren by de
Vrouwen. Onze jaagers wilden derwaards gaan; doch de Eilanders deeden, op
hunne wyze, de ernstigste verklaaringen tegen het voorneemen om te trekken na
de plaats, vanwaar het geblaf der honden kwam. Ten oogmerk hebbende hun eenige
gewigtige vraagen te doen, en hun vertrouwen willende inboezemen, gaf ik bevel
om hun in geen geval tegen te spreeken.
De Heer DE LANGLE, vergezeld door de voornaamste zyner Officieren, kwam zeer
kort naa my aan land, en vóór ons onderhoud met de Eilanderen werden allerlei
soort van geschenken uitgedeeld. Zy scheenen alleen waarde te hegten aan dingen,
die nuttig waren. Yzer en stoffe tot kleeding waardeerden zy boven alles: zy kenden
de Metaalen zo wel als wy; zy stelden Zilver boven Kooper, en Kooper boven Yzer,
enz. Zy waren zeer arm; slegts drie of vier hunner hadden Zilveren Oorringen,
vercierd met blaauwe glazen koraalen, volkomen gelyk aan die ik gevonden had in
de Grafstede in de Baay van Ternai, en door my voor armbanden gehouden. De
andere kleine cieraaden waren van Kooper, gelyk aan die in de gemelde
Begraafplaatze. Hunne pypen en staalen om vuur mede te slaan scheenen van
Chineesch of Japansch maakzel. Met de hand na 't Westen wyzende, gaven zy ons
te verstaan, dat het blaauw Nankin, waarmede zy gekleed gingen, de koraalen en
de vuurstaalen, uit het Land der Mantchou Tartaaren kwamen, en zy spraken dien
naam volkomen op dezelfde wyze uit als wy.
Vervolgens waarneemende, dat elk onzer een pen en papier in de hand hadt, om
een woordenlyst van hunne taal te maaken, gisten zy ons oogmerk: zy voorkwamen
onze vraagen; uit eigene beweeging onderscheide voorwerpen toonende, met
byvoeging van de benaaming daar te lande: zy hadden daarenboven de beleefdheid
om die benaamingen vier of vyf maalen te herhaalen, tot zy zich verzekerd hielden,
dat wy de uitspraak wel begreepen hadden. - De vaardigheid, waarmede zy onze
meening gisten, deedt my veronderstellen, dat de Schryfkunst by hun bekend was;
en een van deeze Eilanderen, gelyk wy vervolgens zullen zien, maakte voor ons
eene aftekening van het land, en hieldt het penceel op dezelfde wyze als de
Chineesen.
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Het bleek dat zy zeer op onze bylen en stoffen gesteld waren, en zy schroomden
niet om dezelve van ons te verzoeken; doch zy betoonden zich zeer omzigtig om
niets te neemen, dan 't geen hun daadlyk gegeeven was. Het was openbaar, dat
hunne denkbeelden van dievery volkomen met de onze zamenstemden, en ik zou
niet geschroomd hebben hun de bewaaring onzer goederen toe te vertrouwen.
Hunne oplettendheid ten deezen aanziene ging zo verre, dat zy geen één enkele
namen van de Salmen, door ons gevangen, schoon ze by duizenden op den oever
verspreid lagen; want onze visschery was andermaal zeer gelukkig geslaagd: wy
moesten hun by herhaaling, als 't ware, dwingen, om 'er zo veele van te neemen
als hun behaagde.
In 't einde waren wy zo gelukkig, dat wy hun deeden begrypen, hoe wy wenschten
hun Land te beschryven, alsmede dat der Mantchous. Een der oude lieden rees
toen op, en trok met zyn stok de kust van Tartaryen ten Westen, loopende ten
naastenby Noord en Zuiden. Ten Oosten, daar tegen over, en in dezelfde rigting,
vertoonde hy ons hun eigen Eiland, en zyne hand op zyn borst leggende, gaf hy
daarmede te kennen, zyn eigen land afgetekend te hebben: hy hadt een Straat
opengelaaten tusschen zyn Eiland en Tartaryen; en zich na onze Schepen
wendende, die van het strand konden gezien worden, gaf hy met een trek te verstaan,
dat zy 'er in mogten vaaren. Ten Zuiden van dit Eiland beeldde hy een ander af; en
teffens een tusschen beiden loopende Straat tekenende, gaf hy te kennen, dat onze
Schepen ook daar konden zeilen.
De schranderheid van deezen Eilander in het gissen onzer verlangde kundigheden
was zeer groot, maar nog minder dan die van eenen anderen Eilander, naar het
voorkomen dertig jaaren oud. Deeze, ziende dat de figuuren in het zand getrokken
verlooren gingen, nam een stuk papier en een onzer potlooden; op dit papier tekende
hy zyn eigen Eiland, 't welk hy Tchoka noemde: door een streek met de pen duidde
hy aan de kleine Rivier, op welker oever wy ons bevonden, en plaatste dezelve op
twee derden van het Eiland, van het Noorden na het Zuiden. Vervolgens maakte
hy eene tekening van het Mantchou-land, laatende, gelyk de oude man gedaan
hadt, een Straat aan het beneden-einde, en,
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tot onze groote verwondering, voegde hy daar nevens de Rivier Segalien, welker
naam deeze Eilanders eveneens als wy uitspraken; hy plaatste den mond dier
Riviere een weinig ten Zuiden de Noordpunt van het Eiland, en zeven stippen met
de tekenpen maakende, duidde hy daarmede aan, hoe veele dagen een Canoe te
besteeden hadt, om van de plaats, waar wy ons onthielden, tot den mond van de
Rivier Segalien te vaaren. Dan dewyl de Canoes van dit Volk zich nooit verder dan
een pistoolschot van de kust verwyderen, steeds de bogten van de kreeken volgende,
mogen wy veronderstellen, dat zy weinig meer dan negen mylen op éénen dag
afleggen, alles in een rechte lyn genomen. Naardemaal de kust gedoogt dat zy
allerwegen kunnen landen, maaken zy daarvan gebruik om hunne spyzen te kooken,
hunnen maaltyd te doen, en, naar alle waarschynlykheid, slaapen zy menigmaal
aan strand. In gevolge hiervan gisten wy onzen afstand van het uiterste des Eilands
op ten meesten drie-en-zestig mylen.
Die zelfde schrandere Eilander herhaalde, 't geen ons te vooren verteld was, dat
zy het Nankins linnen en andere Koopwaaren kreegen door hunne gemeenschap
met het Volk, 't welk de oevers van de Rivier Segalien bewoont. Met eenige streepen
duidde hy aan, hoe veele dagen 'er noodig waren, voor eene Canoe, om die Rivier
op te vaaren tot de plaats, waar zy hunnen koophandel dreeven. Alle andere
Eilanders, hier vergaderd, waren getuigen van dit onderhoud, en gaven door hunne
gebaaren hunne goedkeuring te verstaan van 't geen hun Landgenoot ons
mededeelde.
Vervolgens verlangden wy te weeten, of deeze Straat vry breed ware: wy deeden
wat wy konden om hem ons denkbeeld te doen begrypen; welhaast begreep hy 't
zelve, en zyne beide handen evenwydig van elkander rechtstandig zettende op
twee of drie duimen afstands, gaf hy ons te verstaan, dat hy daarmede uitdrukte de
breedte van de kleine Rivier, aan welke wy ons versch water innamen: voorts
spreidde hy zyne handen wyder van elkander, aanduidende, dat die tusschenwydte
de breedte was van de Rivier Segalien; en dezelve nog veel wyder vaneen zettende,
gaf hy daarmede te verstaan de breedte van de Straat, welke Tartaryen van zyn
Land scheidde. - De diepte des waters wilden wy desgelyks weeten: wy namen
deezen
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Eilander na den kant der Riviere, van welke wy slegts tien schreden af waren, en
staken 'er een piek overeinde in; hy scheen onze meening te vatten, en zyn eene
hand vyf of zes duimen boven de andere plaatzende, veronderstelden wy, dat hy
in diervoege ons de diepte van de Rivier Segalien te kennen gaf, en vervolgens
zyne armen zo wyd mogelyk uitspreidende, diende zulks om de diepte van de Straat
te verstaan te geeven. - 'Er bleef voor ons nog overig, verzekering te bekomen, of
hy daardoor verstondt de volstrekte of betrekkelyke diepten: want, volgens de eerste
veronderstelling, zou deeze Straat slegts de diepte van één vadem gehad hebben,
en dit Volk, wier Canoes nooit aan onze Schepen gekomen waren, mogt denken,
dat drie of vier voeten waters genoegzaam voor dezelve waren, daar zy slegts drie
of vier duimen voor hunne Canoes noodig hadden; maar omtrent dit stuk was het
onmogelyk verdere opheldering te bekomen.
De Heer DE LANGLE dagt, nevens my, dat het in allen gevalle van het grootste
aanbelang was, te ontdekken, of het Eiland, 't welk wy langs gezeild hadden, het
Eiland ware, aan 't welk de Aardryksbeschryvers den naam van Segalien-Eiland
gegeeven hadden, zonder de uitgestrektheid van hetzelve ten Zuiden te vermoeden.
Ik gaf bevel, dat onze twee Fregatten gereedheid zouden maaken om den volgenden
dag te zeilen. De Baay, in welke wy ten anker lagen, gaven wy den naam van Baie
de Langle, naar den naam des Capiteins, die dezelve het eerst ontdekte, en 't eerst
aan den oever landde.
Wy bestemden het overige van den dag om het Eiland te bezoeken, en het Volk
daarop woonende. Zints ons vertrek uit Frankryk hadden wy geen Volk aangetroffen,
't welk meer onze nieuwsgierigheid trok, en sterker onze bewondering opwekte. Wy
wisten, dat de talrykste Volken, en misschien die, welke het vroegst beschaafd
waren, de landstreeken bewoonden, die aan deeze Eilanden grenzen; doch het
blykt niet, dat zy dezelve ooit vermeesterden: 'er deeden zich ook geene voorwerpen
op, om hunne begeerte gaande te maaken: en het liep zeer aan tegen onze
denkbeelden, onder een Volk uit Visschers en Jaagers bestaande, en die geen vee
hoeden, noch aardvrugten teelen, zeden aan te treffen, over 't algemeen deftiger
en beleefder, en een ver-
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stand, misschien uitgestrekter, dan by eenig Volk van Europa. - De kundigheden
der best onderrigte Klassen van Volk in Europa maaken hun, in alle opzigten, zeer
verre uitsteekende boven deeze een-en-twintig Eilanders, met welken wy een
onderhoud hadden aan de Baie de Langle; maar onder het Volk van dit Eiland is
de kundigheid veel algemeener verspreid, dan onder de laagere Volksklassen in
Europa: allen, hoofd voor hoofd, schynen zy daar dezelfde opvoeding ontvangen
te hebben. In tegenoverstelling van de stomme bewondering der Indiaanen van Port
de Français, werd de aandagt der Inwoonderen van Baie de Langle getrokken door
onze kunsten en bewerkte stoffen: zy keerden de laatstgemelde om en om; zy
spraken daarover met elkander, en poogden de wyze, op welke zy vervaardigd
waren, te ontdekken. Zy hadden kennis aan de Weversspoel. Ik nam vandaar mede
een Weefgetouw, waarop zy linnen vervaardigden, volkomen gelyk aan het onze;
behalven dat de draaden bestonden uit bast van den Willigenboom, welke zeer
algemeen op hun Eiland groeit, en my toescheen zeer weinig van dien in Frankryk
te verschillen. Schoon zy den grond niet bearbeiden, weeten zy, met veel beleids,
de eigene voortbrengzels van den grond ten gebruike te bekeeren. Wy vonden in
hunne hutten een groote menigte wortelen van een soort van Lelie, by onze
Kruidkundigen bekend onder den naam van de Geele Lelie of Saranne van
Kamtschatka. Zy droogen dezelve tot hunnen winter-voorraad. Zy hadden desgelyks
een overvloed van Look en Angelica-Wortelen; Planten, welke aan de kanten der
bosschen groeijen.
Ons kort verblyf liet ons niet toe, te ontdekken, of deeze Eilanders eenigen
Regeeringsvorm hebben; deswegen kunnen wy alleen gissen; doch het was zeer
blykbaar, dat zy voor de Ouden groot ontzag betoonden, en dat hunne zeden zeer
zagt waren: zeker, indien het Herdervolk geweest ware, en zy groote kudden vees
geweid hadden, zou ik geene andere denkbeelden hebben kunnen vormen van de
zeden der Aartsvaderen. Zy zyn, in 't algemeen, welgemaakt, sterk van gesteltenisse,
zeer bevallig van houding, en zwaar gebaard; hunne gestalte is kort; ik zag niemand
onder hun, die meer dan vyf voeten en vyf duimen haalde; veelen waren beneden
de vyf voeten. Zy stonden onze tekenaars toe, hun
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af te beelden; maar het verzoek van den Heer ROLLIN, onzen Chirurgyn, die de maat
wilde neemen van onderscheide afmeetingen hunner lichaamen, weigerden zy.
Misschien verbeeldden zy zich, dat dit eene toverkunstige bewerking was: want de
reizigers weeten, dat dit denkbeeld van betovering zeer wyd heerscht in China en
Tartaryen; alsmede, dat verscheide Missionarissen daar voor de geregtsbanken
gebragt zyn, beschuldigd van Tovenaars te weezen, omdat zy, by het toedienen
van den Doop, de handen op 't hoofd der kinderen lagen. Deeze weigering, alsmede
het onttrekken der Vrouwen aan ons oog, is het eenige, 't welk wy ten hunnen laste
hebben.
Wy houden ons ten vollen verzekerd, dat de Bewoonders van dit Eiland een
welgeregelde Volksmaatschappy uitmaaken; maar zo arm, dat zy voor langen tyd
niets te vreezen hebben van de eerzugt der overwinnaaren, of de schraapzugt der
Kooplieden: een weinig Traan en gedroogde Visch zyn de eenige Artykels van
uitvoer. Wy konden niet meer dan twee Martervellen te koop krygen; wy zagen
Beeren- en Zeehonden-huiden tot kleederen gesneeden, doch in geringe
hoeveelheid: de Pelteryen van dit Eiland hebben voor den handel niets te beduiden.
Op het strand vonden wy kleine ronde stukjes kool, maar geen brokje, 't welk eenig
blyk droeg, Goud, Yzer of Koper in zich te bevatten. Ik hel over om te denken, dat
in hunne bergen geen Yzer- of Kopermynen gevonden worden. Het geheel gewigt
van de zilveren cieraaden deezer een-en-twintig Eilanderen zal geen twee oncen
bedraagen hebben. Eene Medaille, hangende aan een zilveren kettingje, welke ik
om den hals van een oud man hing, die my de voornaamste of het hoofd deezer
Eilanderen toescheen, was in hunne oogen een stuk van onschatbaare waardye.
Elk deezer Inwoonderen droeg een breeden ring aan den duim, gemaakt van yvoir,
hoorn of lood. Zy laaten hunne nagels groeijen op de wyze der Chineesen; zy groeten
gelyk dit Volk, met te knielen, en zich voorover op den grond neder te werpen; hun
nederzitten op matten is ook gelyk aan dat der Chineesen; ook eeten zy gelyk
deezen met kleine stokjes. Indien zy met de Tartaaren en Chineesen een zelfden
oorsprong hebben, moet hunne scheiding van die Volken
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zeer langen tyd geleden zyn, dewyl zy in persoonlyke gestalte daarop geheel niet,
en in hunne gebruiken weinig gelyken.
De Chineesen, die zich by ons aan boord bevonden, verstonden geen enkel woord
van de taal deezer Eilanderen; maar zy begreepen volkomen die van twee Mantchou
Tartaaren, die, veertien dagen of drie weeken geleden, van het vasteland op dit
Eiland gekomen waren, waarschynlyk om eenigen voorraad van visch op te doen.
- Wy troffen hun eerst in den namiddag aan. Zy spraken terstond met een onzer
Chineesen, die den Tartaar ten vollen begreep. Zy gaven hem juist dezelfde berigten
van de Aardrykskundige gesteltenisse des lands, veranderende alleen de Naamen,
dewyl, naar alle waarschynlykheid, dezelve in elke taal hunne byzondere hadden.
De kleederen deezer Tartaaren waren van grys Nankin, gelyk aan die der
Straatdraageren van Macao. Hunne hoeden waren van boombast, en gepunt; zy
droegen den hairlok of Pentsec op de wyze der Chineesen; hun voorkomen en
zeden waren in geenen deele zo aangenaam als die der Eilanderen. Zy onderrigtten
ons, dat zy agt dagen reizens opwaards de Rivier Segalien woonden.
Alle deeze verhaalen, gevoegd by hetgeen wy op de kust van Tartaryen gezien
hadden, welke wy op eenen zo korten afstand voorby gezeild waren, deeden ons
denken, dat de Zeekusten van dat gedeelte van Asia, van den 42 Graad af, of de
grensscheiding van Corea, zo verre als de Rivier Segalien, zeer schaars bewoond
waren; dat misschien onoverklimbaare bergen die Zeekust van het overige van
Tartaryen afscheiden, en dezelve alleen ter Zee te naderen is, en door het opvaaren
(*)
der Rivieren, schoon wy geen deezer ontdekten van eenige aanmerkelyke grootte .
De hutten deezer Eilanderen zyn met kunde gebouwd; alle voorzorge tegen de
koude is in den aanleg gedraagen: zy zyn van hout, gedekt met den bast van
Berkenboomen; daarboven is een getimmerte, bedekt met droog stroo,

(*)

Deeze Eilanders hebben ons nimmer te verstaan gegeeven, dat zy eenigen handel dreeven
met de kust van Tartaryen, zeker by hun bekend, want zy tekenden dezelve af; maar alleen
met het Volk, 't welk op een afstand van agt dagen reizens op de Rivier Segalien woont.
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geschikt gelyk de daken onzer Boerenhuizen in Frankryk; de deur is zeer laag, en
geplaatst in het einde van het afdakzel; de vuurstede is in het midden, onder eene
opening in het dak, welke den rook uitlaat; eenige banken, agt of tien duimen hoog,
staan in 't ronde, en de binnenzyde is met matten bekleed. De hut, door my zo even
beschreeven, staat in het midden van roozenboomen, omtrent honderd schreden
van den zeeoever; deeze roozenboomen stonden in bloei, en verspreidden een
zeer aangenaamen geur; doch dezelve kon den stank niet weeren van den visch
en traan, dien alle de reukwerken van Arabie niet zouden hebben kunnen verdooven.
Wy verlangden te weeten, of de aangenaame aandoeningen van reuk, even gelyk
die van smaak, van gewoonte afhingen. Ik reikte aan een der oude lieden, van
welken ik te meermaalen gesproken heb, een vlesje met reukwater over; hy bragt
het aan den neus, en betoonde denzelfden wederzin als wy op het ruiken van zyn
traan. - Nooit was de Tabakspyp uit hunnen mond. Hunne Tabak bestondt uit groote
bladeren, en was zeer goed. Ik begreep, dat zy denzelven uit Tartaryen kreegen;
dan zy gaven ons duidelyk te kennen, dat hunne pypen uit een Eiland ten Zuiden
gelegen kwamen, ongetwyfeld Japan. - Ons voorbeeld kon hun niet beweegen om
snuiftabak te neemen; en, indedaad, men zou hun ondienst gedaan hebben, met
hun aan eene nieuwe behoefte te gewennen.
Zeer stond ik versteld, dat ik, in hunne taale, het woord Ship voor een Schip
vernam; dat zy, tellende, two, tree, voor twee en drie gebruikten. Moeten deeze
Engelsche woorden niet erkend worden een bewys op te leveren, dat eenige
gelykklinkende woorden, in verschillende taalen, niet genoegzaam zyn om ten
bewyze te strekken van gelykheid van oorsprong?
(Het Vervolg hierna.)
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De grommers gekenschetst.
(Naar het Engelsch.)
What 's more miserable than discontent?
SHAKESPEARE.

Daar is een slag van menschen, die, schoon met eene voeglyke maate van gezond
verstand beschonken, nogthans met de geheele geschapene natuur in oorlog
schynen, en als 't ware gezwooren hebben, over alles, wat 'er op aarde, ter zee, en
in de lugt gebeurt, hun misnoegen te kennen te geeven. Schoon dit Geslacht zeer
wyd en verre door geheel het Land verspreid is, treft men de afstammelingen meest
aan in groote Steden; ook zyn ze daar in de grootste volkomenheid te vinden; en
geen wonder: daar vinden zy het overvloedigst voedsel en onderhoud voor hunne
ontevredenheid. Een mensch, wiens hoogste genoegen bestaat om in alles gebreken
te vinden, moet zich noodzaaklyk vervoegen, waar dezelve in de grootste menigte
en opgevuldste maate bestaan: wie een vry goeden voorraad van iets wil opdoen,
moet zich vervoegen op de best voorziene marktplaatzen.
Schoon ik dikwerf dit Geslacht heb aangetroffen, kan ik niet naauwkeurig zeggen,
hoe talryk 't zelve is. Eenigen schynen beter uitgeleerd in de kunst van grommen
dan anderen, en derhalven zyn 'er Soorten. - Eenigen, by voorbeeld, dunkt het
genoeg, te morren en te grommen over zaaken, waarin zy onmiddelyk betrokken
zyn, als den Koophandel, de slegte Betaalingen, de zwaare Belastingen; doch in 't
algemeen houdt de rechtschaape Grommer hierby niet op, maar neemt een wyder
vlugt, op alle voorwerpen het gelaaden hebbende. Als gy hem den eenen dag hoort
uitvaaren over de Nieuwstydingen uit vreemde landen, boezemt hy op eenen anderen
zyn misnoegen uit over de aanhoudende Noordlyke winden; hy klaagt, dat de Zon
niet schynt als in voorige dagen; dat de Maanlichten dien zagten glans niet geeven,
welke hem eertyds verkwikte.
By lieden van dit character mist het nimmer, dat de Jaarsaisoenen slegt zyn.
Indien gy zyn gevoelen over een geheel jaar nagaat, gy zult geen een enkelen dag
vinden, die is gelyk dezelve behoorde te weezen. Hy kan zich altoos herinneren, of
iets veronderstellen, dat aangenaamer of gezonder is. Gelooft gy hem, dan loopt
het weêr altoos in uitersten. De Zon schynt of in 't geheel niet, of verveelt door een
te sterken gloed. De lugt is te koud of te heet, nooit middelbaar van warmte. Wy
hebben of eene aanhoudende alles verschroeiende droogte, of

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

588
een onafgewisselden zondvloed van regen; de Winden hebben alle voorgaande
bestendigheid verlooren, en zyn wisselzieker dan ooit. Het Weêrglas is hem een
dagelyksche bron van elenden, en zou zints lange het gewigt zyner steeds gaande
gemaakte verontwaardiging gevoeld hebben, indien hy het niet aanzag als een
onschuldig werktuig, en niet te bestraffen wegens eenigen toeleg om hem
ongenoegen te geeven door de veelvuldige veranderingen.
Ontmoet gy een deezer Grommers op het Land, gy hoort uit zynen mond alleen,
hoe veel slegter alles daar is dan in de Stad; het is 'er zo overmaatig heet, en men
heeft 'er geene beschutting tegen de steekende zonnestraalen. - Treft gy hem aan
in de Stad, wanneer de luim van grommen in hem werkt, en die werkt bykans
gestadig, hy vertelt u, dat wy elendig verstooken zyn van alle verfrissende koeltjes.
- Zyt gy met hem op reis, gy hoort dat alle herbergen slegt zyn, dat overal de schaar
uithangt, dat de voerlieden onbeschofte rekels zyn, dat geen landhuis waardig is
om 'er het oog op te slaan; ja de wegen zelfs zyn onbruikbaar, en zulks om twee
redenen, welker eene de andere een geheel jaar door afwisselt: ze zyn of half gevuld
met water, of zo droog, dat het stuiven ondraagelyk valt; met één woord, niets is 'er
zo goed als in de Stad.
Maar, wanneer gy in de Stad komt, en uw genoegen over het een of ander te
verstaan geeft, gy zult hem hooren zeggen, dat 'er alles veel slegter is dan op het
Land; dat gy Guldens moet betaalen voor 't geen gy op het Land voor eenige weinige
Stuivers koopt; dat elk 'er op uit is om u te bedriegen; dat alle winkels zo veele
knippen zyn om u te vangen, en elk gereed is om u den zak te luizen; met één
woord, het is zulk een broeinest van allen kwaad, dat 'er niemand in zou willen
woonen, die eenige kennis heeft van de zuiverheid en oorspronglyke eenvoudigheid
van het Landleeven.
Het voorgedraagene moge een eenigzins tegenstrydig voorkomen hebben; maar
tegenstrydigheid is zo zeer een weezenlyk gedeelte van het Character, 't welk ik
beschryf, dat geen Grommer kan bestaan, zonder zo zeer van zichzelven te
verschillen, en met zyne eigene begrippen, als met die van anderen. Daar bestaat
weezenlyk geen persoon, waarmede een Grommer zo veelvuldig twist als met
zichzelven; en het zou waarlyk eene soort van wonderwerk weezen, als gy iemand
van deezen stempel ontmoette, die twee uuren agtereen met zichzelven
overeenstemde. Zy komen in niets overeen dan in verschillendheid; gelyk men wel
eens aartig van de Ongeloovigen gezegd heeft, dat zy in alles ongelooflyks gelooven.
Welke voorwerpen men dit slag van menschen voorstelt, 't zy werken der natuur,
of der kunst, het is kwaad en verkeerd. Boeken, velden, huizen, tuinen, spyzen en
dranken,
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alles is slegter dan het behoorde te zyn, en slegter dan hy immer gezien heeft.
Niemand hunner, wanneer hun eenig ongeluk treft; wanneer, by voorbeeld, een
vogel te gaar gebraaden is, of een bankier ophoudt met betaalen; wanneer de rupsen
de boomen afknaagen, of hy een dukaat, die te ligt is, ontvangt; wanneer de wind
hard opblaast, of de wyn na de kurk smaakt; wanneer het ossenvleesch een stuiver
of twee meer dan gewoonlyk het pond kost; wanneer hy geen plaats kan krygen,
by het speelen van een nieuw spel, in den Schouwburg; wanneer hy zyn parapluï
vergeeten heeft, als het begint te regenen, of een Leeraar hoort, die slegt preekt; in alle deeze, en ontelbaare gelyksoortige omstandigheden roept hy uit: Ik ben de
ongelukkigste Mensch op den aardbodem!
Voor lieden van het boven beschreeven Character zal het niemand bevreemden,
dat Staats- en Regeerings-zaaken ruime stoffe van klagten verschaffen. In de daad,
die stukken, zo als zy menigmaal voorkomen, geeven ruimte van misnoegen.
Behalven andere zaaken zyn wy altoos zeker van nieuwe Belastingen, en wie klaagt
deswegen niet? - Het is dan ook geenzins te verwonderen, indien de meesten deezer
Grommers zich voegen by de Party in den Lande, die tegen de bovendryvende
Party overstaat; niet uit eene byzondere verknogtheid aan zeker slag van Lieden,
niet uit eenige beweegreden van ongezindheid omtrent de Regeering, maar alleen
omdat die Party zich het oplettendst betoont in het maaken van aanmerkingen, het
vinden van misslagen, en het uitboezemen van berispende taal, zo zeer in den
smaak der Grommeren. En spreekt het van zelve, dat zy met de verandering van
party ook van party verwisselen, niet om der zaake, maar om des grommens wille.
By beurten schreeuwt elke party, dat het Vaderland, indien men dus of zo handelt,
bedorven is! Dit geschreeuw is een aangenaam onthaal voor de ooren des
Grommers, die niet nalaat 'er de Echo van te weezen, en in alle gezelschappen de
weeklagten te doen wedergalmen.
Dan, schoon uit alle de opgegeevene trekken in het Characterbeeld des Grommers
blyke, dat menschen van dit slag in klagten vermaak scheppen, is het nog geene
uitgemaakte zaak by de zodanigen, die op dit stuk gedagt hebben, van welk eenen
aart dit vermaak zy; en heeft men dit tot nog niet onder de bronnen van vermaak
opgeteld. Des niettegenstaande moet men toestemmen, dat een en ander, onder
de beschreevene soort van menschen behoorende, daaruit genoegen raapen; want
men kan niet wel veronderstellen, dat eenig mensch, wien een greintje gezond
verstand is overgebleeven, voor een geruimen tyd zyns leevens zich aan eenig
stelzel zou vasthouden, rechtdraads strydig met het algemeen denkbeeld van geluk,
zonder daarin iets te vinden, 't geen hem voldoening schenkt; dan 't welk te diep
verhoolen ligt voor het oog van anderen.
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Deeze vraag moet, derhalven, onbeslist blyven, tot zo lange iemand der grommende
Broederschappe, op de wyze van ROUSSEAU en anderen, zyne Belydenis deswegen
in 't licht brenge, en ons het geheim ontdekke, van weezenlyk gelukkig te zyn, door
uitwendig elendig te schynen; van het meeste genoegen te scheppen, terwyl men
het hoogste ongenoegen te verstaan geeft, en volkomen te vrede te weezen,
wanneer alles, naar zyn gevoelen, slegt gaat. Zulk eene ontknooping van
aandoeningen zou ongetwyfeld eene groote zeldzaamheid weezen in de
geschiedenis van 't menschlyk harte. En indien 'er iemand onder uwe Leezers
gevonden wordt, en ik twyfel niet of ook Grommers neemen de Vaderlandsche
Letteroefeningen wel eens in handen, al ware het om 'er iets in te vinden, 't welk
hunner Grom-greetigheid nieuw voedzel verschaffe, hy zou veelen een ongemeenen
dienst doen, door de beginzels van zyn gedrag, welke eene zo zeer duistere zyde
hebben, te ontvouwen.
Intusschen zal ik deeze Characterschets besluiten door eene Schildery van dit
slag van Menschen, opgemaakt door eene andere hand. Hy benoemt ze met den
naam van Schreeuw-Uilen, en zegt 'er dit van. De Schreeuw-Uilen schynen vast in
het denkbeeld te verkeeren, dat de groote bezigheid des menschlyken leevens
bestaat in klaagen, en dat zy tot geen ander einde gebooren zyn, dan om het geluk
van anderen te verstooren, om de weinige aangenaamheden des leevens weg te
neemen, en de kortstondige vermaaken van ons bestaan nog te verminderen, door
smertlyke herinneringen van het voorledene, of droefgeestige voorspellingen van
het toekomende. Hunne eenige bemoeijing is, de opwellende hoope te neder te
slaan, de zich vertoonende vrolykheid by de opkomst te dempen, en de gelukkige
uuren van blydschap te vergiftigen met den haatlyken droessem van leed en kwaad
vermoeden. - Voor de zodanigen, wier zwakheid van geest, of beschroomdheid van
aart, hun onderhevig maakt aan de indrukken, welke zy van anderen ontvangen,
en dus blootstaan, om, als 't ware, by betovering te lyden, en in de besmetting van
elende te deelen, is het hoogst ongelukkig, als zy leeven binnen het bereik van het
gekras deezer Schreeuw-Uilen: want het zal menigmaal hun gehoor treffen, in een
uur van kleinmoedigheid en neerslagtigheid; hun eene vervaardheid inboezemen,
welke zy, aan zichzelven overgelaaten, niet zouden gevoeld hebben; hun verdrietig
maaken, door ingeboezemde zorgen, op een dag, anderzins door hun besteed in
bezigheid of vermaak: het zal het hart bezwaaren met noodlooze mismoedigheden,
en, voor een tyd, dien wellust des leevens verstooren, welke noodig vereischt wordt
om eenige onderneeming met lust aan te vangen, met kragt door te zetten, en
gelukkig te voleindigen.
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Morgenzang by de wieg van mynen zuigeling .
Ik wye aan u myn Morgenzang,
Myn Zuigeling! - ik heb u, lang,
Met smart gedragen onder 't harte! ...
Maar, eer myn oog u hadt aanschouwd,
Waart gy aan God reeds toevertrouwd,
Aan Hem, voor u en my een zek're hulp in smatte!
Voor God, zoo goed, zoo wys, zoo mild,
Die vaak uw vroege smarten stilt,
Zal ik myn dankbaar hart verheffen;
Slaap zagtelyk den slaap der deugd;
't Geschrei van uwe lieve jeugd
Zal my niet hinderen den toon eens lieds te treffen.
Daar klimt, van agter gindschen top
Des donk'ren heuvels, 't zonlicht op! Hoe glansryk is de schoone morgen!
Een morgen, die de Lente draagt,
Die alle nevelen verjaagt,
En de Armoê, zwaar gedrukt, ontheft van's Winters zorgen.
Zyt gy het, Eerstling van Gods hand!
ô Dageraad! - ja, 't werkzaam land
Verkondigt u reeds allerwegen;
't Ryst alles uit het rustend stof,
En spreekt van 's Allerhoogsten lof! God hoort het, en zyn mond gebiedt alöm den zegen.

(*)

Dit Gezang is ons zo fraai voorgekomen, dat wy hetzelve, met onze dankbetuiging aan den
Zender, gaarne hier eene plaats inruimen, en denken, dat onzen Lezeren geen ondienst zou
geschieden, indien wy in de gelegenheid waren, hun nu en dan van die zelfde hand iets te
kunnen aanbieden.
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Zoo daalt, in de uitgevrooren kluit,
De Lente-regen, en ontsluit
Des akkers vastgezwollen vooren;
Het veld verandert van gewaad,
En 't pas gebotte winter-zaad
Belooft een ruime schoof van 't allerbeste koren.
Maar welk een somb're Majesteit
Wordt aan den Hemel uitgespreid? ...
God daalt in grimmig-donk're wolken!
Ziet ge, in den bliksem, zynen voet?
Bid aan, ô Mensch! - Die u behoedt,
Besluit, in zynen schicht, het welzyn veeler volken.
Al dreigt de donder zyner kragt,
Gods goedheid heeft geen minder magt:
Het reed'loos dier bukt wel naar de aarde,
Maar heft ook straks den sterken kop,
Om zek're hulp, ten Hemel op,
En brult zyn' Schepper aan, die hem zoo vaak bewaarde.
Wanneer myn God in donder spreekt,
Gebiedt Hy de aarde hem, die smeekt,
Tot eenen kostelyken zegen!
Dan stroomt de goedheid uit zyn hand,
En 't smachtend graan, op 't kwynend land
Door Zomer-vuur verdroogd, herleeft in frissen regen.
Straks rypt de tarwe op 't vruchtbaar veld,
Terwyl de maaityd nader snelt;
Wie telt dan al de ryke schooven?
Nu eet de schaarschheid 't duure brood
Voor minder prys - nu deinst de nood,
Wie zou zich in den oogst geen beter tyd belooven?
De Almagtige vervult den wensch
Zoo gaarne van een lydend mensch;
De tranen kan Hy niet verdragen,
Wanneer de folterende smart
Het diep ter neêr gedrukte hart
In 't moedeloos gebed van uitkomst doet gewagen.
Ja! God veragt zelfs 't muschje niet,
By 't tjilpen van zyn morgenlied;
Zie! Zie 't zyn nest by 't Altaar bouwen! Heeft Hy u dan zoo schaarsch bedeeld?
Gy, wien Hy vormde naar zyn beeld,
Zoudt gy niet, op den God van al uw heil, vertrouwen?
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Ondankb're! slaa uw oog hier neêr,
Op dat dit kleine dier u leer',
Wat God zy! - en, door 't kunstloos zingen,
Uw ziel verheffe tot de bron,
Waar 't rustloos uur zyn loop begon
En weêr voleinden zal na 't went'len aller dingen.
God heeft u niet, voor korten tyd,
ô Mensch! ten leven toegewyd; Het dier moge in de graven slapen:
Men wekt u eenmaal! - Ja, uw God
Bestemde u tot een hooger lot:
Gy leeft niet te vergeefsch - gy zyt tot mensch geschapen.
Hy schiep den wentelenden kring
Des jaars voor u, ô Sterveling!
Ten baak; voor u herleeft de Lente;
Voor u draagt boom en plant zyn ooft,
En 't geen de Zomer hadt beloofd,
Brengt u de ryke Herfst, by schooven, in uw tente.
De barre Winter bouw' zyn' top
Van schitt'rend ys ten Hemel op,
Gevestigd in onpeilb're kolken;
Vergeefsch speele, op zyn held're rots,
De zwakke straal der zon; heur trots
Moet zwigten wyl natuur verstyft in nevelwolken.
't Is vreeslyk, wen hy huis en hof
Vermaalt tot puin en vliegend stof,
Wen 't water opstygt, en de Dyken,
's Lands borstweer, voor zyn felle kragt
En voor der stroomen overmagt,
Ondanks der menschen hulpe, al deinzende bezwyken.
Dan dreigt verschrikking ons den dood!
En, in dien allerhoogsten nood,
Blyft ons niets ov'rig dan te vreezen! ...
Geen nood! der jaargetyden God
Bestiert, steeds wys en goed, uw lot.
Zie daar, kortzichtig mensch! de gunst van mensch te wezen!
Hy vormt den sneeuwvlok in zyn hand,
Tot vruchtbaarmaking van het land;
De rym en vorst schyne overbodig:
Noem vry des winters leven, dood:
Natuur schiep nimmer kragt zoo groot,
Of 't slapend rusten was, tot groter kragt, heur nodig.
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Ja, heerlyk klimt dan, van den top
Des somb'ren heuvels, 't zonlicht op!
Hoe schoon is dan de nieuwe morgen!
Een morgen, die de Lente draagt,
Die alle nevelen verjaagt,
En de Armoê, zwaar gedrukt, ontheft van 's Winters zorgen.
't Ryst alles uit het rustend stof,
En spreekt tot 's Allerhoogsten lof!
't Roept alles om my: leven! leven! Heeft de Almagt de Aarde op nieuw gevest?
Bloeit Eden in een nieuw gewest,
Dat in myn luist'rend oor der Eng'len toonen zweeven?
En gy, myn Lier! - uw sterflyk lied
Verstomme voor de Godheid niet!
Schoon, boven u, der Sterren transen
U overstemmen in geschal,
En, in het schaduwagtig dal
Des doods, myn nev'lig oog te zwak zy voor heur glanzen.
Geschraagd door Goddelyke gunst,
Zie ik u met het oog der kunst,
Hoe gy, ter eer uws Scheppers, flonkert;
ô Firmament! ons kort gezicht,
't Is waar, dwaalt op uw loopbaan ligt;
Voor wien, en hoe gy zyt, blyft nog voor ons verdonkerd.
Maar eerlang nadert ook de tyd
Dat ge ons niet meer verborgen zyt;
Geen nevel zal ons dan meer hind'ren;
En, op deeze aarde, heeft ons God
Zoo veel gegeeven, als het lot
Gelukkig maken kan van onderworpen kind'ren.
Zing dan voor de aarde, zwakke Lier!
Gy klinkt niet steeds zoo laag als hier;
Dat vry uw toonen sterflyk schynen!
Span uwe zilv'ren snaren hoog!
Gy galmt eens, boven gindschen boog
Des Firmaments, zoo schoon, als 't lied der Cherubynen.
Wat stuuwt de ontembare Oceaan
Den vloed, nu gindsch, dan herwaart, aan,
En brengt zyn' visschen ons tot spyzen?
Zoo goed is overal myn God,
Dat zelf de zee, op 't zagt gebod
Der maane, de Aard ten dienst, nu daalen moet, dan ryzen.
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Zie, gindsch, het wriemelend getal
Des dieren-ryks, in 't ruim heelal
Des Oceaans, zich went'lend keeren!
Hoe dartelt elk in zyn bestaan!
Het lagcht de bron zyns levens aan;
En dit, dit is, voor hem, God, als zyn' Schepper, eeren.
Wie leerde 't Monster der natuur
Zyn kronk'lend pad? wie wees hem 't uur,
Het ogenblik, dat hy moet sneeven?
Hoe slaat hy, in zyn forsche kragt,
Den dood in 't aanzicht! maar geen magt,
Hoe groot ook, wederstaat den vyand van het leven.
Hy speelde op golven; 't hart der zee
Was, hoe onstuimig, ras gedwee,
Wanneer de wellust hem deedt snuiven;
Zie, hoe hy 't schuim ten Hemel voert!
Dan weêr d'onpeilb're kolk beroert;
Zoo eert hy God, zelfs wen hy meiren doet verstuiven.
Ook hier is God oneindig goed
Voor 't wormpje, dat één dag slegts voedt.
De vrees doe hem in 't zeewier schuilen;
Hy vindt, hoe klein ook, in den nood
Een vryplaats, veilig voor den dood.
Zoo wel als Leeuw en Wolf, wanneer ze om redding huilen.
Maar welk een somber nachtbeeld waart
Daar op de duinen? ... Zie, hoe staart
Zyn half-gebroken oog ter zyden!...
Zyn voet dwaalt naar den kerkhof af:
Ligt, dat een geest op 't kille graf,
Waar hy zyn' vriend verliet, hem 't laatst vaarwel gaat wyden.
Neen, 't is de Dood! heur vinger wenkt
Het leven, dat aan 't graf niet denkt;
Wie zou, voor zulk een' wenk, niet beeven?
Ga, sterfling, zoo ge in God gelooft! Maar, wen gy dat gevoel verdooft .....
Ach, wie zal u dan moeds genoeg tot sterven geven?
't Is tyd, dat gy den licht-straal ziet,
Dien 't onbedrieglyk graf u biedt:
Men krygt 'er moed, of stof tot vreezen:
De Christen wagt 'er zynen vrind;
Maar gy, die God verloochent, vindt
In hem een' wreeker, die uw Heiland wilde weezen.
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Wie gy ook zyt, of slaaf, of vorst!
De graf-worm knaagt aan uwe borst;
't Verderf ontziet geen gouden kroonen:
Het marmer splintert voor zyn seis;
De Dood ontgrendelt het paleis,
Gelyk de leemen hut, en vraagt niet, wie daar woonen.
De schamele Armoê kuscht haar hand,
En vindt, aan 't graf, zyn vaderland,
Waar in geen rinkelende keten
Hem boeit, maar 't eigendunklyk hart
Des Aarts-geweldenaars de smart
Diep, diep, in zich gevoelt van 't knagende geweten.
Gryp moed, myn Zuigeling! welaan,
Wy willen 't pad ten grave gaan:
Maar zult ge ook God ten Gids verkiezen?
Ach, wees, voor zyne stem, nooit doof!
Geloof Hem! zonder dat geloof,
Myn lieve Zuigeling, zoudt gy me aan 't graf verliezen.
Slaap nu in zorgelooze rust:
Gy reist met my naar beter kust;
Dáár zal Gods liefde ons eens ontfangen:
Dan siert weêr de onschuld uw gelaat;
Dan spreidt een eeuw'ge dageraad
Den blos der zaligheid op uwe roozen-wangen!

Anekdote van de generaals Mack en Championnet.
Toen de in dienst van den Koning van Napels getreden Generaal MACK, nadat al
zyne oorlogsplannen door de Fransche krygsoperatien verydeld waren, zich aan
den Generaal CHAMPIONNET overgaf, om de woede der bloedgierige Lazzaroni te
ontgaan, overreikte hy denzelven als krygsgevangen zyn' degen, dien hy in het jaar
1793 van den Koning van Engeland ten geschenk gekregen had. CHAMPIONNET
weigerde denzelven met deze geestige woorden: De wetten myner Republiek
verbieden my het gebruik van Engelsche goederen.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Gedagten over de bezetene zwynen. Door Joh. Wigeri, A.L.M. Phil.
Dr. Lector en Predikant in de Beverwyk.
Onder de verrichtingen van onzen gezegenden Zaligmaaker, welke Hem in de oogen
van het Ongeloof tot een voorwerp van berisping gesteld hebben, verdient vooral
het wonderwerk, 't welk Hy in 't land der Gadarenen aan eene kudde zwynen deed,
onze opmerking, 't welk ons met eenig gering verschil in de opgave, dat ligtelyk
overeen te brengen is, verhaald wordt Mat. VIII:28-34, Marc. V:1-17 en Luc.
VIII:26-37. Men geeft voor, dat JESUS een groot ongelyk gedaan heeft aan de
eigenaars dier zwynen, door de raserny, welke in dien bezetenen was in de varkens
te doen overgaan, met dat gevolg, dat zy zich in de zee ter nederstortten en
versmoorden, terwyl de dolleman erkende, dat JESUS de magt had, de Daemons,
welke hy overtuigd was, dat hem die woestheid veroorzaakten, in den afgrond te
doen nederdaalen. Men zegt, het is niet overeen te brengen met de waardigheid
van eenen eengebooren Zoon van God, dat hy aan een kwaadaartig verzoek van
duivelen voldoet, ten koste van onschuldige dieren en menschen.
Verscheiden oplossingen van deeze zwarigheid zyn my bekend; maar, dewyl
dezelve my niet voldeeden, hebbe ik my bevlytigd, eene andere te vinden, niet maar
met oogmerk, om tot allen prys myne eens verkoozen party voor het Christendom
staande te houden, maar omdat ik verzekerd was, dat my het een of ander, 't welk
tot deeze daad van JESUS betrekking had, onbekend moest zyn, dewyl zyne heiligheid
en godlyk gezag van elders onwrikbaar beweezen waren; en nu verbeelde ik my
hetzelve ontdekt te hebben. Misschien
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hebben anderen vóór my, zonder dat ik het weete, hier over reeds zoo gedagt; wist
ik dit, ik zou de geëerde Schryvers van dit Maandwerk niet verzogt hebben, myne
oplossing te plaatzen: maar nu verbeelde ik my, hier door iets te zullen doen tot
verdeediging der eere van Hem, op wien alleen onze hoop is.
Ter zaake. Myn aandagt is bezonder gevallen op de uitdrukkingen, welke JESUS
in den styl der Joden gebruikt by toepassing, Mat. XII:43-45 en Luc. XI:24-26
aangeteekend, welke woorden in den letterlyken zin beteekenen, dat, als een
Daemon uit een mensch gedreven is, dezelve overal, bezonder in woeste plaatzen,
omzwiert, en, over zyn lot te onvreden, weder dien zelfden mensch zoekt dol, of
anders ongelukkig te maaken, door in hem plaats te vinden; edog, dat hem dit niet
(*)
gemaklyk valt, en hy daarom hulp zoekt by veele andere Daemons, door welker
bystand hy zyn oogmerk bereikt, en welke dan te zamen den toestand van zulken
eens verlosten veel erger maakten, dan die te vooren geweest was. En in de daad,
wanneer een dol mensch geneezen is, begint hy zelve de dwaasheid van zyne
voorige verbeeldingen en woestheden te bezeffen; hy wordt dikwyls door
redenkavelingen en overdenkingen tegen dezelve gesterkt, en echter zomtyds door
de voorige ongesteldheid eensklaps overvallen, en dat in eenen veel ergeren trap
dan voormaals: getuigen zyn de huizen, waar in men krankzinnigen oppast.
Daar het nu by de oude volkeren zeker ging, dat de Daemons in dier voege
handelden; zoo zelfs, dat men uit die wyze van doen veilig een ophelderend
voorbeeld ontleende, om aan te toonen? hoe het met persoonen en volkeren ging,
die eenigzins te rug gekoomen van hunne zedeloosheid, maar niet door kragtdadige
genade in den grond geneezen waren; namelyk dat deeze door tydsverloop en
omstandigheden zoms ondeugender en ongeneeslyker wierden, dan zy te vooren
geweest waren; is het geenzins te verwonderen, dat zy be-

(*)

Daar zeven een bepaald getal voor een onbepaald is, Marc. XVI:2, Luc. XVII:4, gebruikt,
omdat hetzelve het hoogste getal is, beneden het lidtal tien, 't welk niet dan door zichzelven
kan gedeeld worden.
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vreesd waren voor de kwaade onderneemingen van uitgedreven Daemons.
Het geval nu, 't welk wy verhandelen, is van dien aart, dat een gansch legioen
Daemons uit éénen raazenden gedreeven wierd, welke te vooren verzogten, dat
JESUS hen niet naar den afgrond, noch uit die landstreeken verzenden zoude. Wat
gevolg was nu hier uit natuurlyker, dan dat de Gadarenen moesten vreezen, dat
die Daemons alle in en omtrent hun gewest, en wel in de woestynen, waar in de
bezetene te vooren rondgedwaald had, zouden omwaaren, en slegts op eene
gelegenheid wagten, om weder in andere menschen plaats te neemen; want om in
dien zelfden persoon te keeren, daar was niet veel kans toe, dewyl hy van een
geheel legioen geneezen was; van waar, konden zy denken, kan dit legioen een
genoegzaam aantal helpers vinden, om van zulk een persoon nog met meerder
magt zich meester te maaken? En hoe grooter aantal dat legioen daar toe nam, hoe
gevaarlyker hun hunne eigen landstreek voor de inwooners in volgende tyden moest
voorkoomen.
Had nu JESUS geboden, dat de Daemons naar den afgrond zouden vaaren, of
alleen, datze den bezetenen zouden verlaten, dan hadden de Gadarenen geen in
't oog loopend bewys, (hoedanig een zy, wegens hunne domheid, welke blykt uit
hunnen angst en verzoek dat JESUS uit hunne landstreeken wilde wechgaan, nodig
hadden) dat zy van die gevaarlyke bywooners verlost waren; en uit dien hoofde
zoude JESUS weldaad dan slegts ten halven voor hun verricht geweest zyn: daarom
laat Hy hen voor oogen zien, dat dezelve eene andere plaats genomen hadden, en
'er dus niet meer voor te vreezen was. Uit dien hoofde kogten zy, door het verderf
hunner zwynen, de rust voor eenen geringen prys.
Maar misschien zal iemand zeggen, het was tog geen gering verlies voor hun,
dien de zwynen toebehoorden. Dan denklyk was het zeer gering, dewyl 'er niet veel
vertier in varkens, omstreeks het Joodsche land, zyn konde: zelfs is het niet
beweezen, dat die dieren eenen bezonderen eigenaar hadden, en niet een
gemeenschaplyk goed der Gadarenen waren; in welk geval zy door derzelver
ondergang eene gemeenschap-
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lyke gerustheid voor zichzelven verkreegen, en dus niemand onrecht leed. Desgelyks
wordt deeze zwarigheid opgelost, indien deeze dieren het eigendom geweest zyn
van den geenen, die geneezen was; daar raazend dolle menschen tog eigendommen
hebben kunnen, die zy zelve niet beheeren; en dan had JESUS ten voordeele van
den bezetenen en van alle de Gadarenen gehandeld voor eenen prys, dien hy met
zynen eigen mond daar toe gesteld had, en die niet te groot was (daar een raazende
anders geen koop kan sluiten) naar de weldaad, die hy en de Gadarenen, welke
door zyne verlossinge niet lyden moesten, daar voor ontfingen. Maar genomen, zy
waren eens anderen persoons eigendom geweest; was zyn eigen rust, en die van
de zynen en van zyn volk, hem dan niet wel zoo veel waardig? Wat is tog
ongelukkiger, dan in geduurigen angst te leven! En wat, indien de eigenaar der
zwynen ook eens eigenaar geweest is van de weiden der woestyne, (die niet
verachtelyk waren, Ps. LXV:13) in welke deeze bezetene zich ophield, en die hy
zoo onveilig maakte, dat niemand door dien weg konde doorgaan? Dan zeker had
die man geene reden, om te klagen, dat eene voor hem nuttelooze streek lands nu
voordeelig gemaakt was door het verlies van een aantal varkens. Die stout genoeg
is,om JESUS te beschuldigen, behoort eerst volkomen te weeten, hoe het met alle
die omstandigheden was, die ter verdeediging van Hem dienen kunnen. De
Euangelisten verhaalen, als Historieschryvers, enkeld de gebeurnissen, en konden
niet bedagt zyn op alle vitteryen, welke het Ongeloof in volgende tyden zoude weeten
uit te denken.
Maar misschien denkt iemand, dat eenige verzekering, door JESUS gegeven,
genoeg geweest zoude zyn, om de Gadarenen gerust te stellen; dan hier tegen
strydt hunne domheid en ongeloof.
Alleen schynt het vreemd, dat JESUS die zwynen van de steilte deed storten, zoo
dat zy versmoorden: maar dit was het werk van JESUS niet; neen, 't was dat der
Daemons. En hier uit bleek, hoe groot de dolheid van den bezetenen geweest was,
en welk eene magt JESUS over de Daemons had; daar zoo veele, zoo woeste
Daemons op zyn woord moesten gehoorzaamen, die in staat waren eene geheele
kudde zwynen te vervul-
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len, en nu, verdeeld zynde onder die alle, zich nog zoo raazend aanstelden, dat die
menigte geen onderscheid meer zien konde tusschen den grond en de diepte, en
dol van boven neder in de zee stortte.
Boven dit alles was het eene nieuwe weldaad van JESUS, in het oog van hun, die
hier zyne bestiering in erkennen, dat Hy het door een wonderdaad zoo schikte; want
varkens, die met dolheid geslagen zyn, kunnen geene gemaklyke nabuuren in een
land zyn; en dus wierden de inwooners door deezer dood weder van eenen anderen
angst verlost.
Wisten wy genoeg, welke denkbeelden de oude volkeren hadden van den
toestand, in welken de Daemons gebragt wierden, na dat de dieren, die door hun
bezeten geweest waren, niet meer leefden, misschien zouden wy dan weeten, dat
dit nederstorten, versmooren, en gevolglyk het heenen dryven en verzinken deezer
dieren verstrekken moest om de rust deezer menschen volkomen te maaken.
Dan hetgeene wy weeten is genoeg, om ons door eene ongegronde spotterny
over deeze gebeurnis, uit het valsch vernuft van Deïsten voortgesprooten, niet te
laaten over staag zetten, en onzen gezegenden Zaligmaaker ook in deezen te
rechtveerdigen.

Verslag, wegens eenen man, die van groote hoeveelheden raauw
vleesch leeft. In eenen Brieve van Dr. Johnston, Commissaris van
de zieke en gekwetste Zeelieden, aan Dr. Blane.
‘Het Verslag, 't geen wy hier mededeelen, is zo zeer zonderling, dat wy het onzen
Leezeren niet onder het ooge zouden gebragt hebben, waren wy van de echtheid
niet genoegzaam verzekerd geweest. De Naamen van hun, die het Berigt
ondertekenden, verbieden ons, aan de waarheid te twyfelen; en, schoon zommige
voorbeelden van dergelyk eenen aart te meermaalen zyn bygebagt, is 'er, misschien,
in de Geschiedenis der gedrogtlyke
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afwykingen van natuurlyke Spysgraagte, geen zo opmerklyk als het volgende.’

Sommerset Place,
Oct. 28, 1799.
Aan GILBERT BLANE, M.D.F.R.S.
Waarde Heer!
In de jongstverloopene maanden Augustus en September moest ik, amptshalven,
eene reis doen, om uit de Krygsgevangenen de zodanigen uit te zoeken, die, uit
hoofde hunner ongesteltenisse of zwakheid, geschikt waren, om, zonder een gelyk
wederom te ontvangen, ontslaagen te worden. By myne komst te Liverpool hoorde
ik een verhaal, dat een deezer Gevangenen eene Eetgraagte en Spysverteering
bezat, zo verre te boven gaande alle voorbeelden, die ik ooit ontmoet, of van welke
ik immer geleezen of gehoord had, dat ik begeerig werd my des te verzekeren, en
'er byzonderheden van op te doen, door 'er ooggetuige van te weezen, of
onlochenbaare getuigenissen deswegen te bekomen.
Dr. COCHRANE, Lid van het Collegie der Geneesheeren te Edinburgh, en onze
Agent te Liverpool, is gelukkig een Man, op wiens getrouwheid en naauwkeurigheid
ik my ten vollen kon verlaaten. Ik verzogt hem, onderzoek te doen omtrent dit
voorwerp, geduurende myn verblyf te gemelder plaatze. Ik sluit hier in een afschrift
van het deswegen gegeeven getuigenis. Naardemaal hetzelve u, even als het my
voorkomt, waarschynlyk belangryk genoeg zal dunken, zo uit een geestkundig als
natuurkundig oogpunt beschouwd, om bekend gemaakt te worden, verzoek ik u,
hetzelve eene plaats te bezorgen in eenig geagt Maandwerk.
Naardemaal my verder, zints myne wederkomst in de Stad, eenige byzonderheden
en vraagpunten, deezen Man betreffende, te binnen kwamen, zond ik dezelve in
de gedaante van vraagen aan Dr. COCHRANE, die my met voldoende antwoorden
heusch vereerde. Deeze laat ik u, nevens het bovengemelde getuigschrift,
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toekomen, waarby ik verzoek, dat gy zulke aanmerkingen voegt, als, uws oordeels,
op dit onderwerp passen. Ik ben, enz.
J. JOHNSTON.
CHARLES DOMERY, geboortig van Benche, op de grenzen van Poolen, een-en-twintig
jaaren oud, werd op den 1 Feb. 1799 in de Gevangenis te Liverpool gebragt, Soldaat
geweest zynde in Franschen dienst aan boord van de Hoche, genomen door de
Vloot onder bevel van Sir J.B. WARREN, van Ierland.
Hy is een van negen Broeders, die, nevens hunnen Vader, uitstaken in
verslindende greetigheid na spyze. Allen traden zy vroeg in den Krygsdienst; en de
byzondere Vraatzugt van deezen Jongeling nam eenen aanvang met zyn dertiende
jaar.
Hy kreeg twee Portien in het leger, en door zyne buiten krygsdienst verdiende
gelden, of de toegeevenheid zyner makkeren, verkreeg hy hetgeen 'er verder ontbrak.
Wanneer, als hy zich in 't veld bevondt, brood of vleesch schraal omkwam, vulde
hy het gebrek aan, met dagelyks vier of vyf ponden Gras te eeten: in één jaar
verslondt hy 174 Katten (zonder de huid), dood of leevend. Hy verklaarde dikwyls
een harden post gehad te hebben, in deeze dieren om te brengen; daar zy, door
krabben en byten, het geweld, hun aangedaan, wederstand booden: zomtyds doodde
hy dezelve vóór het eeten; doch, zeer grooten honger hebbende, wagtte hy 'er zo
lang niet mede.
Honden en Ratten moesten even zo onder zyne verdelgende kaaken lyden; en,
zeer sterk door den honger geperst zynde, strekten hem de ingewanden van allerlei
dieren ten prooy. - De bovengemelde gevallen worden verzekerd door PICARD, een
geloofwaardig man, die met hem in het zelfde Regiment aan boord van de Hoche
diende, en zich thans by ons bevindt. Deeze verzekert my, dikwyls gezien te hebben,
dat hy gemelde dieren ten lyve sloeg.
Wanneer het Schip, aan welks boord hy zich bevondt, naa eene hevige verweering,
zich overgegeeven hadt, voelde DOMERY, naar gewoonte, grooten honger; en hem
niets anders voorkomende dan het afgeschooten been van een man, op het dek
liggende, vatte
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hy dit been greetig op, en at 'er hartig van; tot dat een Matroos, dit ziende, hem het
been uit de hand rukte, en hetzelve over boord wierp.
Naadat hy in deeze gevangenis kwam, heeft hy ééne doode Kat en twintig Ratten
opgeëeten. Den meesten smaak vindt hy in raauw vleesch, 't zy van Ossen of van
(*)
Schaapen. En schoon hy des ryklyk kryge, door de Portien van tien Man daags te
ontvangen, klaagt hy, dezelfde hoeveelheid niet te krygen, of zich in het eeten zo
toe te geeven, als hy in Frankryk gewoon geweest was.
Dikwyls verslindt hy een Kalfs-lever raauw, eet drie pond kaarssen, en eenige
ponden raauw vleesch, op éénen dag, zonder brood of eenige groente; hy spoelt
dit met water door, als hy zyn bier op heeft.
Zyn onderhoud tegenwoordig bestaat, behalven de gemelde hem toegelegde
portien, uit hetgeen zyne medegevangenen hem van het hunne geeven. Niet alleen
ter sterke vleeschverteering is zyn maag geschikt: want wanneer 'er in het hospitaal
Zieken zyn, die weigeren de hun voorgeschreevene Geneesmiddelen in te neemen,
maakt DOMERY geene zwaarigheid, zulks voor hun te doen; en zyn maag geeft geen
ding weder op, dewyl hy nimmer braakt, wat hy 'er ook in stuwe, of hoe veel.
Eene proeve willende neemen, hoe veel hy met de daad kon eeten op éénen
dag, gaf hy daarvan blyk op den 17 Sept. 1799. 's Morgens ten vier uuren deedt hy
zyn ontbyt met vier ponden raauw Uierboord van een Koe; ten half tien betoonde
hy, in tegenwoordigheid van den Admiraal CHILD, diens Zoon, en verscheide andere
Heeren, zyn Vraatvermogen op de volgende wyze. - Hem werden voorgezet vyf
ponden raauw Ossenvleesch, twaalf Smeerkaarssen, en een vles Porter: dit alles
hadt hy ten half elven binnen. - Ten één uuren werden hem op nieuw voorgezet vyf
ponden vleesch, één pond Kaarssen, en drie vlessen Porter. Hy was toen in een
kamer opge-

(*)

De Fransche Krygsgevangenen werden, ten dien tyde, onderhouden ten koste van hunne
eigene Natie, en kreegen, hoofd voor hoofd, dagelyks, zes-en-twintig Oncen Brood, een half
pond Ossenvleesch, een half pond Groente, twee Oncen Boter, of zes Oncen Kaas.
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slooten, en de vensters werden bewaakt, zo dat hy geen ding kon wegsmyten. Toen
ik hem ten twee uuren, met twee vrienden, ging zien, hadt hy alle de Kaarssen op,
een groot gedeelte van het vleesch verslonden, en geene ontlasting gehad door
braaken, stoelgang of wateren; zyn vel was koel, zyn pols geregeld, en hy betoonde
zich opgeruimd van geest. Een kwartier uurs na zessen, wanneer hy na zyne
gevangenis zou wederkeeren, hadt hy alles binnen geslaagen, en betuigde dat hy
nog meer kon eeten; doch uit de gevangenen buiten vernomen hebbende, dat wy
eene Proeve met hem wilden neemen, begon hy ongerust te worden. - Men neeme
hierby in aanmerking, dat het een heete dag was, en dat hy zyn gewoone beweeging
miste; anderzins zou hy mogelyk nog grooter honger gehad hebben. De menigte
van spys, door DOMERY op dien dag gebruikt, was:
Raauw Uierboord van een Koe

4℔

Raauw Ossenvleesch

10 -

Kaarssen

2----Geheel

16 ℔

behalven vyf Vlessen Porter.
De greetigheid, met welke hy op de spyze aanvalt, als zyne maag ledig is, gelykt
volmaakt op die van een hongerigen Wolf; hy scheurt het vleesch af, en zwelgt het
binnen met eene hondsche graagte. Wanneer zyn keel droog wordt door het gestadig
zwelgen, maakt hy dezelve glad, door het vet van de kaarssen met zyne tanden af
te byten; dit doet hy gewoonlyk naa drie maalen den mond vol spyze genomen te
hebben; - het lemmet als een bal zamenrollende, gaat 'er dit mede door. Hy kan,
wanneer hy het niet te zyner keuze heeft, den maaltyd doen met een verbaazende
menigte raauwe aardappelen of raapen; doch uit verkiezing zou hy nimmer brood
of aardgewassen eeten.
DOMERY is in alle opzigten gezond; zyn tong is onbeslaagen, zyne oogen staan
helder.
Naa den gemelden eetdag gehouden te hebben, ging hy weder in de gevangenis;
hy danste, rookte zyn pyp, en dronk een vles Porter. 's Anderen daags 's mor-
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gens ten vier uuren ontwaakte hy met de prikkeling van den hem eigen honger,
welken hy stilde door het gebruik van eenige ponden raauw vleesch.
Hy is zes voeten en vier duimen lang, bleek van kleur, graauw van oogen, heeft
lang bruin hair; hy is welgemaakt, doch rank; zyne gelaatstrekken zyn niet onbevallig,
en hy is goedaartig.
Het bovenstaande is deels uit zyn eigen mond opgeschreeven, in
tegenwoordigheid der volgende getuigen.
DESTAUBAN, Fransch Chirurgyn.
LE FOURNIER, Oppasser van het Hospitaal.
REVET, Commissaris der Gevangenisse.
LE FLEM, Soldaat.
THOMAS COCHRANE, M.D. Inspecteur en Chirurgyn der Gevangenisse, en Agent,
enz. voor de zieke en gewonde Zeelieden.

Liverpool, Oct. 9, 1799.
(Voor echt Extract.)
JOHN BYNON, Clerk by het Toevoorzigt
over zieke en gewonde Zeelieden.
VRAAGEN en ANTWOORDEN,
tot het bovengemelde geval betrekkelyk.
1. Welke zyn de omstandigheden van 's Mans Slaap en Uitwaasseming?
Hy gaat te bedde ten agt uuren 's avonds. Onmiddelyk begint hy te zweeten, en
dit in zulk eene maate, dat hy genoodzaakt is zyn hembd uit te trekken. Hy gevoelt
eene sterke hette; dan omtrent twee uuren laater valt hy in slaap, 't welk duurt tot
één uur in den morgen, wanneer hy zich altoos hongerig bevindt, zelfs dan, wanneer
hy met een volle maag is te bedde gegaan. Hy eet dan brood of vleesch, of welke
spys hy ook van den voorigen dag moge bespaard hebben. Heeft hy niets, dan kort
hy den tyd met tabak rooken. Omtrent twee uuren gaat hy weder inslaapen, en
ontwaakt ten vyf of zes uuren in den morgen, geweldig uitwaassemende, en met
groote hette. Deeze verlaat hem als hy opstaat, en wanneer hy eene versche laading
raauw
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vleesch binnen boord heeft (om zyne eigene spreekwyze te gebruiken) bevindt hy
zich zeer wel. Hy zweet terwyl hy met eeten bezig is, en men heeft het waarschynlyk
aan die geneigdheid tot uitwaassemen toe te schryven, welke over geheel het
lichaam gaat, dat men de huid doorgaans koel vindt.
2. Welke is zyne Hette op den Thermometer?
Ik heb dit menigmaalen waargenomen, en bevonden, dat deeze overeen kwam
met de gewoone Hette des menschlyken lichaams. Zyn pols slaat nu 84, is vol en
geregeld.
3. Kan deeze verslindende Vraatzugt hooger dan tot zyn Vader te rug gebragt
worden?
Hy weet van niemand zyner Voorouderen verder dan van zynen Vader, Wanneer
hy, elf jaaren geleden, zyn Vaderland verliet, was zyn Vader nog in leeven, een
sterk man van omtrent vyftig jaaren, altoos gezond; hy kon zich herinneren dat
deeze een sterk eeter was; doch hy was te jong, om de hoeveelheid der spyze, die
zyn Vader nuttigde, zich te binnen te brengen: dan hy wist dat deeze het vleesch
half gaar gebruikte. Hy wist zich niet te herinneren, dat hem, of zyne Broeders,
immer iets gescheeld hadt, dan de Kinderziekte, waar zy alle gelukkig doorkwamen.
Hy was een kind toen hy dezelve hadt. Zyn gelaat draagt 'er geen merktekens van.
4. Is de kragt zyner spieren grooter of minder dan die van anderen in zyne jaaren?
Schoon zyne spieren vry vast zyn, komen zy my voor niet zo vol of grof te zyn
als die van de meeste andere menschen. Hy heeft egter, volgens zyne eigene
verklaaring, in Frankryk, de zwaarte van driehonderd ponden meel gedraagen, en
veertien mylen op één dag gegaan.
5. Is hy dom of schrander?
Hy kan noch leezen noch schryven, maar is verre van dom, en voorts
gespraakzaam; hy antwoordt onderscheiden en goed op de hem voorgestelde
vraagen. Ik heb 'er hem veele op onderscheide tyden voorgehouden, dezelve op
verschillende wyzen ingerigt, strekkende om licht over zyne geschiedenis te
verspreiden; ik vond nimmer, dat zyne antwoorden elkander bestreeden; weshalven
ik alle reden heb om hem voor een liefhebber van waarheid te houden.
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6. In welke omstandigheden kwam die vraatagtige gesteltenisse hem eerst over?
Hy voelde dezelve, gelyk reeds vermeld is, op zyn dertiende jaar. Hy was toen in
Pruissischen dienst, by het beleg van Thionville: zy hadden op dien tyd groote
schaarschheid aan leevensmiddelen; dit hem niet bevallende, deserteerde hy na
de Stad. Men bragt hem voor den Franschen Generaal, die hem een grooten Meloen
gaf, welken hy met schil en al opat; vervolgens eene groote hoeveelheid van andere
spyzen gebruikende, tot groot vermaak van deezen Officier en diens gezelschap.
- Zints dien tyd hadt hy de voorkeuze aan raauw vleesch boven gekookt of gebraaden
gegeeven; en wanneer hy eene maatige hoeveelheid van dus toegemaakt vleesch
eet, geeft hy het onmiddelyk weder over. - Wat, derhalven, hier boven vermeld is
van 's Mans nimmer braaken, moet niet letterlyk verstaan, maar in dien zin
opgenomen worden, dat die dingen, welke anderen het walglykst zyn, geene walging
in zyne maag verwekken.
Verder is 'er omtrent hem niets aan te merken, dan dat hy, zints het door
getuigenissen bekragtigd verhaal werd opgesteld, zichzelven heeft toegegeeven in
het neemen dier wreede maaltyden; een geheel Dier opvreetende, uitgenomen de
huid, de beenderen en de ingewanden; doch men heeft, om het schandelyke van
zulk een bedryf, thans gezorgd, dat hy 'er niet meer mede voortvaart.
Wanneer wy het geval van deezen Vraat beschouwen, schynt het stoffe van nader
bespiegeling op te leeveren, die niet enkel een voorwerp is van nieuwigheid en
zeldzaamheid, maar belangryk, dewyl zy licht verspreidt over de werking, die het
voedzel verteert en beschikt.
Gedrogtlykheid en ongemak, 't zy in de gesteldheid der deelen, of in derzelver
werkzaamheden en begeerten, helderen byzondere punten op van de dierlyke
huishouding, door dezelve te vertoonen in zekere betrekkingen, welke men niet
ontmoet in den gewoonen loop der natuure. De kragt der Maage in zo schielyk te
ontbinden, gelykvormig te maaken, en te beschikken over de ingenomene spyze,
in gewoone gevallen, moet elk aandagtig beschouwer van dit dagelyks voorkomend
stuk met verwondering vervullen; maar het verschyn-
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zel, 't welk het thans voorgestelde geval opleevert, verschaft eene tastbaarder
proeve, en geeft een klaarder begrip van die werkingen; even gelyk de voorwerpen,
het oog aangebooden, klaarder en treffender worden, als men dezelve door een
vergrootglas beschouwt, of wanneer zy ons onder eene grootere afmeeting
voorkomen.
De gevallen, hier vermeld, strekken desgelyks om in een sterk licht te plaatzen
het groot belang van de ontlasting door de huid, en te bewyzen, dat langs deezen
weg, meer dan door de ingewanden, de deelen des voedzels ontlast worden; dat
'er eene wonderbaare zamenwerking is vastgesteld tusschen de huid en de maag,
door middel van die zamenstemming der deelen, zo in 't oog loopende en zo
noodzaaklyk tot de andere deelen der dierlyke huishouding; en dat het oogmerk
des voedzels niet alleen dient om den groei en de instandhouding des lichaams te
bevorderen, maar ook, door deszelfs grootte en aandrang, de organen, weezenlyk
tot het leeven behoorende, in beweeging te houden.

Berigt wegens drie brandende bergen in de maan. Door William
Herschel, LL. D.F.R.S.
(Overgenomen uit de Philosophical Transactions.)
Noodig zal het zyn, iets te laaten voorafgaan, by manier van Inleidinge tot het berigt,
't welk ik gaa mededeelen raakende eenige verschynzels in de Maan, op den 19
en 20 van April 1787 door my waargenomen. De verschynzels der natuure,
inzonderheid de zulke, welke onder de opmerking des Starrekundigen vallen, moeten
niet slegts worden opgemerkt met de gewoone agtgeeving op de gebeurtenissen,
zo als zy voorkomen, maar ook met het oog des verstands en der ervarenisse. Hier,
egter, mogen wy van klaarblykelyke vertooningen niet afwyken, hoewel derzelver
oorsprong en beteekenissen door de duidelykst kenmerkende trekken niet worden
aangekondigd. Wanneer wy, derhalven, op de oppervlakte der Maane een groot
getal hoogten gewaar worden, van eene halve tot eene en anderhalve myl hoog,
hebben wy het onlochenbaarst regt
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om dezelve Bergen te noemen. Doch wanneer wy agt geeven op derzelver byzondere
gedaante, ten aanzien van welke veele derzelven met de Kraters onzer brandende
bergen overeenstemmen, en daar uit besluiten, dat zy hunnen oorsprong aan de
zelfde oorzaak zyn verschuldigd, welke veele der gemelde bergen gefatsoeneerd
heeft, dan mogen wy gezegd worden, by het licht der overeenkomst, of met het oog
des verstands te zien. In dit laatste geval nu, hoewel het voegzaam moge weezen,
over verschynzels spreekende, zich van uitdrukkingen te bedienen, die door
redekaveling uit de daadzaaken zelve alleen kunnen verdeedigd worden, zal het
gewisselyk de veiligste weg zyn, eene volledige beschryving van dezelve niet over
te slaan, opdat het aan anderen moge blyken, in hoe verre wy geregtigd geweest
zyn, het verstandlyk oog te baat te neemen. Dit vooraf hebbende aangemerkt, mag
ik tot eene opgave van myne Waarneemingen veilig overgaan.

April 19, 1787; 10 U. 36 M. Starretyd.
Ik ontdekte drie brandende bergen, op onderscheidene plaatzen van het donker
gedeelte der Nieuwe Maane. Twee derzelven zyn of ten naasten by uitgebrand, of
zyn in eenen staat van welhaast te zullen uitbarsten; 't welk zich, veelligt, by den
volgenden Maaneschyn zal ontwikkelen. De derde vertoont eene daadlyke uitbarsting
van vuur, of lichtende stoffe. Ik mat den afstand des Kraters van den Noordlyken
rand der Maane, en bevond dien te zyn 3 gr. 57 min. 3 sec. Veel helderer is deszelfs
licht, dan de Nucleus der Komeet, welke de Heer MERCHAIN, op den tienden deezer
Maand, te Parys ontdekte.

April 20, 1787; 10 U. 2 M. Starretyd.
Heviger brandt de berg dan in den voorgaanden nacht. Ik geloof dat de middellyn
niet kleiner zyn kan dan 3″. Dewyl Jupiter zich in de nabyheid bevondt, draaide ik
den Teleskoop na deszelfs derden Wagter, en rekende dat de middellyn van het
brandende gedeelte des Volkaans gelyk was aan ten minsten tweemaal die des
Wagters. Hieruit mogen wy afleiden, dat de lichtende of brandende stoffe meer dan
drie mylen over 't kruis moet beslaan. Dezelve is van eene onregelmaatige ron-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

611
de gedaante, en loopt aan de randen zeer scherp toe. Veel nader aan het middenpunt
der Maane liggen de andere brandende bergen, en gelyken naar tamelyk flaauwe
wolkjes, die na het midden allengskens helderer worden; doch geene duidelyk
afgebeelde lichte vlek kan in dezelve onderscheiden worden. Duidelyk kunnen deeze
drie plekken van de overige merkteekens op de Maan onderscheiden worden: want
de terugkaatzing der Zonnestraalen van de aarde is, in derzelver tegenwoordigen
stand, helder genoeg, om, met een Kyker van tien voeten, de Maansvlekken, zelf
de duisterste derzelven, zigtbaar te doen worden. Soortgelyke verschynzels had ik
in den voorgaanden Maaneschyn niet vernomen, hoewel ik toenmaals, met het
zelfde werktuig, omtrent de zelfde plaatzen myne Waarneemingen deed.
De schynbaare gedaante van 't geen ik het weezenlyk vuur of de uitbarsting eens
brandenden bergs genoemd heb, geleek naar een klein stukje brandenden houtskool,
wanneer dezelve met een dunne laag witte asch bedekt is, welke dikmaals daar
aan kleeft, wanneer hy eenigen tyd gegloeid heeft; en de trap van helderheid is na
genoeg gelyk aan dien, welken zulk een kool, by een flaauw daglicht gezien zynde,
zou vertoonen.
Alle de naastgelegene deelen des brandenden bergs scheenen door de uitbarsting
flaauw verlicht te zyn, en vertoonden zich allengskens donkerer, naar gelange van
hunnen afstand van den Krater.
Veel overeenkomst hadt deeze uitbarsting met die ik op den vierden Mey des
Jaars 1783 heb waargenomen; een berigt daar van, nevens verscheiden
merkwaardige byzonderheden, de brandende bergen in de Maan betreffende, zal
ik, by voegzaame gelegenheid, aan de Koninklyke Maatschappy mededeelen. Zeer
aanmerkelyk, egter, verschilde dezelve in grootte en in helderheid: want de
brandende berg van den Jaare 1783, hoewel veel helderer dan die tegenwoordig
brandt, was op verre na niet zo uitgebreid in de afmeetingen van deszelfs
uitbarstinge; de eerste, door den Teleskoop gezien, geleek naar eene Star van de
vierde grootte, zo als zich dezelve aan het bloote oog vertoont; deeze, daarentegen,
vertoont eene zigtbaare schyf van lichtende stoffe, wyd verschillende van de
schitterende helderheid van het Starrelicht.
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Byzonderheden wegens de kwakers in Noord-Amerika. Door den
Heer Petit-Radel, Arts.
(Vervolg en Slot van bl. 574.)
Eene reize van drie maanden door verscheiden Steden van Amerika gedaan, en
vyf maanden te Philadelphia myn verblyf hebbende gehouden, maakte ik, straks
naa myne aankomst, kennis met CALEB LOWNER, een der Kwakers, om de strengheid
zyner grondbeginzelen meest vermaard. Hy was opziener der Gevangenissen,
welke hy my in alle derzelver deelen deedt kennen; en aan zyne vriendschap ben
ik het plan verschuldigd, ingelascht in het werk, welk ik eerstdaags over dit onderwerp
denk in 't licht te geeven. Dikmaals viel ons gesprek op die dolzinnigheid, van welke
dorst na menschenbloed een der voornaamste toevallen is. Te gader beklaagden
wy het lot van hun, die 'er door aangetast worden, zo wel als de akelige
omstandigheden der zulken, die 'er de slagtoffers van zyn; en, ten deezen opzigte,
stemden onze gevoelens volmaakt overeen. CALEB LOWNER hadt in Engeland gereisd;
met genoegen sprak hy over landen, welke hy niet verder dan uit de beschryvingen
van dezelve kende. Het Fransch sprak hy niet, maar verstondt het genoeg om onze
beste Schryvers te kunnen leezen. Nooit was hy beter in zyn schik, dan wanneer
hy, zittende by een goed vuur, onder een kopje Thee, my aangaande alle myne
reizen konde ondervraagen. Daar hy 't meest belang in stelde, was het geluk der
menschen; wel gaarne zou hy ze in éénen rang hebben willen plaatzen. Doch
wanneer ik hem onder 't oog bragt, hoe veele menschen het Europa hadt gekost,
en misschien nog zou kosten, om de dingen, indien in geen beteren, immers in
eenen staat zo goed als de oorspronklyke, te herstellen, trok hy zyne schouders
op, zuchtte, en een kopje Thee neemende, zeide hy: Brother, men are and will be
for ever fools: ‘Broeder, de menschen zyn zotten, en zullen 't altoos blyven.’
Door middel van CALEB LOWNER kreeg ik kennis aan veele andere Kwakers; doch,
om redenen van staat, hield ik den meesten omgang met den Apotheker ALIOT,
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wiens kundigheden met de myne meer overeenstemden. Veel vriendschap genoot
ik in zyn gezin en die met hetzelve verkeering hielden, deels uit hoofde van myn
beroep, deels omdat ik zeer veel toebragt, om de avondgesprekken aan de Theetafel
leevendig te houden. Door myne verkeering ten deezen huize en elders wierd ik
beter in staat gesteld om het karakter eens Kwakers te leeren kennen, die nooit
buitenslands geweest was. Over 't geheel genomen zyn ze onkundig, en in gevolge
daar van eigenzinnig en styf op hun stuk staande. Hoewel vyanden van de slaaverny,
doen zy, egter, hunne dienstboden alle het gewigt hunner meerderheid gevoelen.
Misschien is dit een werk van noodzaaklykheid, om te beter bediend te worden:
want van de vier Waerelddeelen, welke ik bezogt heb, heb ik geen land aangetroffen,
van huisbedienden zo slegt voorzien als de Vereenigde Staaten van Amerika. Hun
zedig voorkomen belet niet dat ze sterk gezogt worden, van wegen de fynheid van
hun linnen, van hunne klederstoffe, welke altyd grys van kleur is, van hunnen hoed,
dien ze nooit afneemen, en die altoos onopgetoomd is en van ééne kleur. Alle de
vrouwen gaan in laken gekleed of in grys satyn; doch haare hoeden en alwat tot
het hoofdtooizel behoort is van het fynste batist. Het hair poederen zy niet; doch de
jonge meisjes bedienen zich van welriekende oliën, en binden het te zamen met
niet minder zorgvuldigheids dan onze Europesche Schoonheden aan haare hultafels.
Op haar hoofd draagen ze een hoedtje van grys satyn, 't welk de blankheid van
haar vel kragtig doet afsteeken. Zeer zorgvuldig zyn ze omtrent het verbergen van
haare bekoorlykheden; doch wanneer zy binnenshuis zyn, en zich van de klederen,
waar mede zy in 't openbaar verschynen, ontdaan hebben, vertoont 'er zich genoeg
daar van door het fynste batist, welk die bekoorlykheden bedekt, om 'er al het
voordeel, welk zy verlangen, van te trekken. Zy weeten, hoe veele uitwerking een
fraaie arm en een fraai been doen; doch vermits de eerbaarheid haar verbiedt, zelf
haare voeten te vertoonen, stellen zy zich des schadeloos, door het vertoonmaaken
met haare armen binnenshuis. Zeer bevallig en blank zyn, over 't geheel genomen,
de Kwakerinnen; zy hebben kastanjebruin hair; zelden ziet men de roozen onder
de leliën van haar gelaat uitbotten; 't welk,
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gepaard met de geringe beweeging, die zy met haare oogen maaken, haar een
kwynend voorkomen geeft, 't welk niet zonder uitwerking is, wanneer zy de opmerking
eens Europeaans voorhebben te wekken. Altoos trouwen de Kwakers onder elkander;
en indien het gebeure, dat iemant onder hen eene Vrouw van eene andere Gezinte
neemt, of eene Kwakerin met een persoon, die niet van haar Geloof is, in 't huwelyk
treedt, snydt men de gemeenschap met dezelven af, en sluit hen uit van de
Broederschap, zonder voortaan immer in dezelve wederom te kunnen worden
aangenomen. De huwelyks-inzegening geschiedt in hunne Godsdienstige
Vergaderplaats. De Bruidegom en Bruid vertoonen zich te gader in de volle
Vergadering aan de Oudsten, die op een eenigzins verheven gestoelte zitten, en
verklaaren, dat zy elkander tot echtgenooten gekoozen hebben. Men houdt daarvan
aanteekening in een Trouwboek, welk de ondertrouwden niet onderteekenen; en
hier mede neemt de geheele plegtigheid een einde.
Te Philadelphia, even gelyk in alle andere landen, houden de Kwakers alleen
verkeering met elkander. Een myner bekenden, die, hun geloof hebbende
aangenomen, dikmaals in hunne gezelschappen wierdt genodigd, heeft my verhaald,
dat zy zich, in hunne huizen, alle vermaaklykheden des leevens veroorlofden, zelf
de Muziek, die, als strydig met de bespiegeling, hun hoofdleerstelzel, hun verboden
is. Ook is het danzen onder veele jonggehuwden in gebruik geraakt, zints de
overkomst en het verblyf der Fransche Volkplanters, die, om het leeven aangenaam
te maaken, alle hunne nyverheid te werk gesteld hebben. Zeer gesteld zyn ze op
dit vermaak, en geeven 'er zich aan over, wanneer zy verzekerd zyn, niet te zullen
gezien worden. Doch, wanneer 'er een vreemdeling binnen treedt, kan men zich
naauwlyks verbeelden, hoe vaardig zy de vertooning van gestrengheid wederom
aanneemen.
De Kwakers hebben den naam van strikte eerlykheid in alle hunne verbintenissen.
Ongemeen werkzaam zyn zy in den Koophandel, die, gemeenlyk, alle hunne aandagt
trekt. Hun gelukkig slaagen, ten dien opzigte, heeft de spotterny der kwaadwilligheid
gewekt. Te Philadelphia heeft men een spreekwoord, volgens 't welk een Broeder
ten aanzien van de Jooden het zelfde is, als de Zon met opzigt tot de Starren;
aanduidende, dat, zo
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ras zich een Kwaker vertoont, de Jooden verdwynen. Zeker is het, dat, overal daar
de Kwakers de meerderheid hebben, de Jooden schaarsch zyn; zeer weinigen van
deezen ontmoet men te Philadelphia, doch zeer veelen in Virginie en in de Staaten
van Massachuset, alwaar men integendeel zeer weinige Kwakers vindt. Intusschen,
hoe veel geschreeuws hunne vyanden mogen gemaakt hebben, niet minder waar
is het evenwel, dat hunne eerlykheid en goede trouwe buiten allen geschil is; en zo
algemeen bekend is dezelve, dat de beste huizen van Koophandel van deeze
Gezinte, wanneer hun geld wordt aangeboden, hetzelve aanneemen en 'er voordeel
mede doen, zonder dat de Geldleener van hun een bewys van den ontvangst
vordere; in gevalle van geschil, vertoonen zy hunne boeken, die aan hetzelve een
einde maaken.
Dikmaals heb ik de Vergaderplaatzen der Kwakers, zo te Londen als te
Philadelphia, bezogt, op Zondag voormiddag. Geene teekens vertoonen deeze
huizen van eene verzamelplaats, aan de Godsdienst-oeffening gewyd. De banken
staan ginds en elders verspreid, en aan het einde staat eene verhevenheid, op
welke de Oudsten zitten. Uuren agtereen heerscht 'er de diepste stilte in de
Vergaderplaats. Ieder een, onverschillig van welke sexe, vat het woord op, zo ras
hy zich verbeeldt, door eene hooger magt te worden aangeblaazen; en, op zyne
plaats opryzende, brengt hy alles voort, wat inwendig zyn gemoed roert, weidt
zomtyds uit over huislyke byzonderheden, zonder iemant te noemen; dit maakt van
zyn gesprek zulk een mengelmoes van aardsche en hemelsche dingen, dat een
Europeaan, aan onze zedekundige verhandelingen gewoon, zulk een staal van
winderigheid hoorende, zich niet dan met moeite van lachen kan onthouden. De
oude Vrouwen munten hier in inzonderheid uit; dikmaals zyn zy de vertrouwelingen
en zelf de tolken der jonge Kwakerinnen, welke de onervarenheid of de schaamte
om haare gedagten te uiten, haar byzonder eigen, dikmaals onbekwaam maaken
tot deeze zoort van welspreekendheid. Op den eersten Zondag in de maand
September houden zy eene algemeene Vergadering, van welke allen worden
uitgeslooten, die, geduurende het jongstverloopen jaar, de tuchtiging der
Broederschap, 't zy dan om welke reden ook, verdiend hebben.
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Ik zal dit berigt eindigen met eenige byzonderheden, raakende de laatste pligten,
welke omtrent eenen Kwaker, naadat hy zynen aardschen loop heeft voleindigd,
worden waargenomen. Zeer eenvoudig is des Kwakers huislyk leeven; niet zeer
menigvuldig zyn zyne genietingen. Indien gy de vermaaken uitzondert, welke hy in
den schoot van zyn gezin geniet, het genoegen, welk hy ondervindt door iets by te
draagen ten nutte van verscheiden stichtingen, van welke het bestuur aan de
Broederschap is opgedraagen, en eindelyk eenige uitstappen na buiten, in welke
de familiën over en weder elkander bezoeken, hebt gy alles genoemd, waar mede
de Kwaker zich verlustigt. De Bybel is het boek, welk zy meest leezen; hun geest,
altoos in bespiegeling opgetogen, is voor het leezen van andere boeken niet
berekend. Van der jeugd af onderweezen, zich naar alle voorvallen en ontmoetingen
te schikken, zien zy de aangenaamste en de treurigste lotgevallen met het zelfde
oog te gemoet. Menschen, aldus zich gedraagende, kunnen derhalven den dood
niet dan met de kalmte te gemoet zien, welke den waaren Wysgeer kenmerkt. Van
hier dat zy, om aan te duiden dat iemant gestorven is, gewoon zyn te zeggen, hy
heeft afgedaan. In deeze treurige omstandigheid begeeven zich de Kwakers, vooraf
daar toe genodigd, voetstoots, mannen en vrouwen, na het huis des overleedenen,
en verzamelen, met de grootste deftigheid, voor hetzelve. Welhaast wordt het Lyk
uitgedraagen, liggende in een Kist van Kajaaten- of van ander hout, met de kleur
daar van geschilderd, met zilveren of verzilverd beslag, naar gelange van het
vermogen des gestorvenen. Hy wordt door het gezin gedraagen. De Vrouwen, de
Kinderen, naar gelange van hunnen ouderdom, omringen hem met alle blyken van
droefheid; daaraan volgen de leden der Broederschap en zyne bekenden, by paaren.
Alle rytuigen, die zich op weg bevinden, blyven stilstaan by het naderen der
Lykstaatsie. De rouwe maakt zich niet kenbaar door de kleur, zynde elk in eene
kleur gekleed, die hem goeddunkt, maar wel door traanen en zomtyds snikken.
Gekoomen aan het Kerkhof, 't welk midden in Philadelphia open ligt, schaart zich
elk om het graf, waarin de Broeder eerlang voor altoos moet
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nederdaalen. Men plaatst het Lyk naast het graf; de diepste stilte heerscht 'er,
geduurende agt of tien minuten, naa verloop van welke het Lyk in het graf wordt
neergelaaten. Gemeenlyk vat alsdan een Broeder het woord op, en naa het
uitspreeken van eene korte Lykrede, eindigt hy zyne rede met eene vermaaning
om beter te leeven. Op zekeren dag voorby het Kerkhof gaande, had ik gelegenheid
getuige te zyn van al wat ik verhaald heb. Groot was de menigte; ik drong door zo
verre ik kon, en had welhaast gelegenheid om eene zeer aandoenlyke Redevoering
te hooren van eenen Broeder, die 'er zeer treurig uitzag, welken ik in de
Vergaderplaats meermaalen had gehoord. 't Geen meest myne aandagt trok, was
zyne wyze van aanhef; op eene zonderlinge manier rekte hy zyne woorden, zodat
een vreemdeling gemaklyk 'er de kragt van konde gevoelen; en wanneer hy twee
of drie volzinnen hadt gesproken, hieldt hy stil, en zweeg drie of vier minuten. Thans
hervatte hy den draad zyner rede, op eenen toon van de diepste droefheid, houdende
gestadig de oogen hemelwaarts geslagen; indiervoege, dat ik, hoewel tegen hem
over en digt by hem staande, niets anders dan het wit zyner oogen zien konde,
zynde zyne oogappelen in eenen staat van aanhoudende trillinge, naar stuiptrekking
gelykende.

Uittrekzel eener reize rondsom de wereld, in de jaaren
MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII en MDCCLXXXVIII,
door J.F.G. de la Pêrouse. Uitgegeeven volgens besluit der
nationaale vergadering van den 22 van grasmaand 1791, Door
M.L.A. Millet-Mureau.
(Vervolg van bl. 586.)
Onze Reizigers kwamen op den 28 van Hooimaand des Jaars 1787 in de Baay van
Castries. Van deeze levert het Reisverhaal de volgende beschryving op.
De Baay van Castries, in welke wy ten anker geko-
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men waren, is gelegen in het diepst van een Golf, tweehonderd mylen van de Straat
van Sangaar, de éénige doortocht, welke ons met zekerheid uit de Japansche Zeeën
bragt. De Zuidlyke Winden waren bestendiger en sterker, dan in de Zeeën van
China, waaruit zy waaijen: dewyl ze bepaald zyn tusschen twee kusten, was derzelver
grootste verandering slegts twee streeken ten Oosten en ten Westen; zelfs met een
slap koeltje liep de zee zo hoog, dat wy bekommerd wierden over onze masten;
daarenboven waren onze Schepen zo snelle Zeilers niet, dat wy hoope konden
scheppen om tweehonderd mylen windwaards op te zeilen vóór het einde van het
goede saisoen, in zo naauw een kanaal, waar bykans geduurige nevels het in den
wind opvaaren hoogst bezwaarlyk maakten. Het eenige, egter, dat ons te kiezen
stondt, was dit te beproeven, of anders den Noord-Mouson af te wagten, 't welk tot
in Slachtmaand zou hebben kunnen duuren. Ik liet dit laatste denkbeeld naauwlyks
een oogenblik in mynen geest vertoeven; integendeel keurde ik het noodig, onze
werkzaamheid te verdubbelen, om in den kortst mogelyken tyd onze
noodwendigheden van hout en water in te neemen, en ik gaf te verstaan, dat ons
verblyf niet langer dan vyf dagen zou weezen.
Zo ras wy voor anker lagen werden de byzondere bezigheden bepaald, voor alle
de kleine vaartuigen der beide Fregatten, door den Heer DE LANGLE en my; deeze
zouden bestendig weezen, geduurende den tyd onzes verblyfs. De lange boot zou
water haalen, de bark ons hout laaden; de kleine boots werden toegeschikt aan de
Heeren BLONDELA, BELLEGARDE, MOUTON, BERNIZET en PREVOST Junior, die bevel
hadden om de geheele Baay op te neemen; onze jollen, die zeer weinig diep gingen,
waren bestemd tot de Salmvisschery in eene kleine rivier, die des vol was; eindelyk
zouden onze pinassen den Heer DE LANGLE en my dienen om 'er mede heen en
weer te zeilen, het oog op de onderscheidene werkzaamheden te houden, en ons
met de Natuurkundigen te brengen na het Tartaarsche Dorp, na de onderscheide
Eilanden, en overal heenen, waar iets gewigtigs viel waar te neemen.
De eerste en alleraangelegenste verrigting was, onze Zee-uurwerken na te gaan;
en onze zeilen waren naauwlyks geborgen, of de Heeren DAGELET, LAURISTON
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en DARBAUT hadden hunne Instrumenten geplaatst op een Eiland, op een kleinen
afstand van onze Schepen gelegen; zy gaven 'er den naam aan van Isle
d'Observatoire. Dit Eiland diende ook aan onze Timmerlieden om timmerhout te
hakken, 't welk zy zeer noodig hadden. De Quadrant en de Seconde-slinger werden
geplaatst met eene maate van vaardigheid, welke een beter slaagen verdiende. De
Starrekundige werkzaamheden volgden elkander onafgebroken op. De kortheid van
den tyd onzes verblyfs, door my bepaald, vergunde ons geen oogenblik rust. De
voor- en naamiddag waren bestemd om de overeenkomende hoogten op, en de
nagten om de hoogte der Starren waar te neemen. De vergelyking van den loop
onzer Zee-uurwerken was reeds begonnen. Het Zee-uurwerk No. 19 liet ons in
weinig onzekerheids, dewyl de uitkomsten, vergeleeken met die van de
waarneemingen van den afstand tusschen Zon en Maan, altoos dezelfde waren, of
althans niet meer verschilden dan de aart van zulke werktuigen medebrengt. Het
was in diervoege niet gelegen met No. 18, aan boord van de Astrolabe: dit
Zee-uurwerk was zeer ongeregeld geweest in den loop, en de Heer DE LANGLE, zo
wel als de Heer LAURISTON, was niet in staat geweest, om met de minste zekerheid
den daaglykschen voortgang van het schip te bepaalen.
De domheid of agtloosheid van een onzer Timmerlieden verydelde bykans al
onze hoope in het doen der waarneemingen: hy hieuw een boom om, digt by onze
Astronomische tent, die in den val het glas van den Quadrant brak, den slinger van
vergelyking van zyn stel bragt, en daardoor den arbeid van den voorgaanden dag
bykans verydelde.
Onze Ankerplaats lag, volgens het gemiddelde der gedaane waarneemingen, op
o

o

51 29′ Noorder Breedte, en 139 41′ Ooster Lengte, volgens het Zee-uurwerk No.
19, het dagelyks verlies op twaalf Seconden berekend. De tyd van hoog Water, by
nieuwe en volle Maan, berekenden wy op tien uuren, en de grootste ryzing, op die
tyden, vyf voeten en agt duimen; de stroom liep ten minsten een halve knoop sterk.
- De Starrekundigen, door de gemelde voorvallen gedrongen hunne waarneemingen
tot het voldoen hunner nieuwsgierigheid in andere opzigten te bepaalen, vergezelden
ons de twee laatste dagen op alle onze tochten. Van alle
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de Baaijen, door ons bezogt op de kust van Tartaryen, was die van Castries de
eenige, welke dien naam verdiende; dezelve verschaft eene verblyfplaats by slegt
weder, en zou het zeer mogelyk weezen, den winter daar door te brengen. De grond
is modderig, en klimt allengskens van twaalf tot vyf vademen, als men de kust nadert,
welke omringd is door eene droogte, op drie kabeltouwen lengte van het strand; zo
dat het, by laag water, vry moeilyk valt, daar te landen, zelfs met een boot.
(*)
Daarenboven zyn 'er groote beddingen van Zee-wier , en onder deeze slegts twee
of drie voeten water; dit Zee-wier biedt een onverwinlyken wederstand aan alle de
poogingen der bootsgezellen.
Geen Zee is 'er, die grooter overvloed heeft van verscheide soorten van Fuci, en
onze schoonste grasvelden zyn niet groener, of beter met planten uit het groeiend
ryk bedekt. Een vry groote bogt, aan de zyde waar het Tartaarsche Dorp lag, en die
wy in 't eerst veronderstelden diep genoeg te weezen om onze Schepen in te leggen,
dewyl het hoog water was toen wy in de Baay ten anker kwamen, vertoonde zich
twee uuren laater als een uitgestrekt veld van Zeeplanten. Wy zagen daar de Salmen
springen, zo als zy uit een riviertje kwamen, 't welk het water onder dit Zee-wier
ontlast; wy vongen 'er meer dan tweehonderd op één dag.
De Inwoonders, wier zekerst en overvloedigst voedzel in deezen visch bestaat,
waren, zonder des eenig ongenoegen te betoonen, getuigen van onze voorspoedige
vischvangst; ongetwyfeld omdat zy verzekerd waren, dat de veelheid van visch
onuitputlyk groot is.
's Daags naa onze aankomst in de Baay landden wy by het Dorp: de geschenken,
door den Heer DE LANGLE, die 'er eerst landde, gedaan, bezorgden ons aldaar
vrienden. In geen gedeelte der wereld treft men een beter slag van menschen aan.
De Opperste, of de oudste Man, kwam om ons op den oever te ontvangen, vergezeld
van eenige andere Inwoonderen. Ons groetende wierp hy zich voorover op den
grond neder, naar de wyze der Chineesen, en bragt ons vervolgens na zy-

(*)

Deeze Zeeplanten of Fuci zyn even dezelfde als die men te Marseilles gebruikt om vaten met
Olie, enz. in te pakken: het is de Fucus vesiculosis.
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ne hut, waar zich zyne Vrouw, Dogters, Kinderen en Kindskinderen bevonden. Hy
deedt een zindelyke mat uitspreiden, waarop hy ons verzogt neder te gaan zitten.
Een klein graan, 't welk wy niet kenden, werd met Salm op het vuur gezet, om het
ons ter spyze aan te bieden. Dit graan is hetgeen zy voor de lekkerste spys houden,
en zy gaven ons te verstaan, dat zy het kreegen uit het Land van Mantchou: zy
gaven dien naam bepaaldlyk aan een Volk, zeven of agt dagreizens vandaar gelegen,
aan den oorsprong van de Rivier Segalien, en die onmiddelyk gemeenschap hebben
met de Chineesen. Door tekenen gaven zy ons te verstaan, dat zy behoorden tot
de Natie der Orotchys, en ons wyzende op de vier vreemde Canoes, welke wy dien
dag in de Baay hadden zien aankomen, noemden zy die scheepslieden Bitchys: zy
gaven ons te kennen, dat deeze laatstgemelden verder Zuidwaards woonden; maar
misschien op een korter afstand dan zeven of agt mylen: want deeze Volken
veranderen, even als die van Canada, naam en taal by elk groot Dorp.
Die Vreemdelingen, van welken ik nog nader zal moeten spreeken, hadden op
den oever een vuur ontstooken, digt by het Dorp der Orotchys, waar zy hun visch
en graan kookten in een yzeren ketel, hangende aan een yzeren haak, vastgemaakt
aan een mik, uit drie staaken bestaande. Zy waren van de Rivier Segalien gekomen,
en bragten na hun land terugge graan en nankins stoffe; naar alle waarschynlykheid
hadden zy dit in ruiling ontvangen voor traan, gedroogden visch, en misschien voor
eenige harten- en beerenvellen, die, met de Eekhoorntjes, de eenige viervoetige
Dieren zyn, van welke wy eenig blyk zagen.
Het Dorp der Orotchys bestondt uit vier hutten, op eene hegte wyze gebouwd uit
boomstammen ter volle lengte, aan de hoeken net afgerond; een raam, redelyk
goed gewerkt, onderschraagde het dak van boombast. Een houten bank, even als
in de hutten van het Eiland Segalien, liep bykans het geheele gebouw om; de
vuurhaard was, op dezelfde wyze, in het midden geplaatst, onder eene opening,
groot genoeg tot het doorlaaten van den rook. - Wy hadden rede om te denken, dat
deeze vier huizen aan vier onderscheidene Familien behoorden, die te zamen in
de grootste vertrouwlykheid leefden. Eene van deeze Familien zagen wy vertrek-
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ken op eene reize van eenige uitgestrektheid; want dezelve keerde niet weder,
geduurende de vyf dagen van ons verblyf. De eigenaars zetten, by hun heenen
gaan, eenige planken voor den ingang van hunne hut, om den honden het ingaan
te beletten; voorts lieten zy 'er alle hunne bezittingen in blyven. Welhaast waren wy
zo volkomen overtuigd van de onschendbaare getrouwheid deezes Volks, en van
hun schroomvallig ontzien van het regt des eigendoms, dat wy onze zakken met
stoffe, koraalen, en yzeren gereedschappen, met één woord, alle artykelen, die wy
ten handel medebragten, in 't midden hunner hutten lieten, onder geene andere
oppassing dan het vertrouwen, 't geen wy op hunne goede trouwe stelden: geen
het minste blyk hebben wy bespeurd van eenig misbruik van ons vertrouwen; en,
by ons vertrek uit deeze Baay, hielden wy ons verzekerd, dat de Bewoonders zelfs
geen vermoeden hadden, dat 'er zodanig iets als dievery bestondt.
Elke hut was omringd met eene plaats om Salm te droogen; deeze rustte op
staaken, blootgesteld aan de hette der zon; op deeze worden de visschen gelegd,
naa drie of vier dagen over het vuur gerookt te zyn. De Vrouwen, met dit werk belast,
draagen zorge, om, zo ras de visschen met rook doortrokken zyn, dezelve in de
open lugt te brengen, waar zy de hardheid van hout verkrygen.
De Bewoonders vischten met ons in dezelfde rivier, met lynen of elgers; en wy
zagen, dat zy, met eene by ons afzigtige greetigheid, den kop, de kieuwen en kleine
graaten, en zomtyds het vel van den Salm inslingerden; dit vel wisten zy 'er met
eene zonderlinge handigheid af te haalen: zy slobberden het lillige gedeelte gelyk
wy oesters eeten. Het grootste gedeelte van den visch, uitgenomen wanneer de
visschery zeer overvloedig geweest was, komt dus afgehaald t'huis; by zulk een
overvloedige vangst slaan de Vrouwen met dezelfde greetigheid de gemelde deelen
ten lyve. Zy schynen dit voor een zeer lekker beetje te houden. Het was aan de
Baay van Castries, dat wy het gebruik leerden kennen van den looden of beenen
ring, welken dit volk, even als dat van Segalien Eiland, om den duim draagt. Deeze
dient hun ter beschutting in het snyden en villen van den Salm met een zeer scherp
mes, 't welk zy allen aan den gordel draagen.
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Het Dorp was gebouwd op de tong van een laag moerassig land, 't welk ons in den
winter onbewoonbaar scheen; maar aan de overzyde stondt, op een hooger grond,
en na het Zuiden open liggende, aan den ingang van een bosch, een ander Dorp
van agt hutten, grooter en beter gebouwd dan de evengemelde. - Daarenboven
bezogten wy, op een kleinen afstand, drie onderaardsche wooningen, volkomen
gelyk aan die der Kamtschatdaalers, door COOK in diens laatste Reis beschreeven.
Deeze waren ruim genoeg, om de Bewoonders der agt hutten, geduurende de
strengheid van den winter, te herbergen. Daarenboven zagen wy op de zyden van
dit Dorp verscheide Begraafplaatzen, grooter en beter gebouwd dan de huizen: elk
deezer bevatte drie, vier of vyf lykberries, net gemaakt, vercierd met Chineesche
stoffe; eenige gebroceerde stukken, boogen, pylen, vischlynen, en, met één woord,
de meest waardige artykelen by dit volk, hingen aan het binnenste gedeelte deezer
begraafplaatzen; een houten deur sloot den ingang af.
Hunne huizen waren, even als deeze begraafplaatzen, met goederen voorzien:
zy schynen geen deezer weg te neemen; kleederen, huiden, sneeuwschoenen,
boogen, pylen, pieken, alles was gebleeven in het verlaaten Dorp, waar zy zich
alleen geduurende den winter onthouden. In den Zomer woonen zy op de andere
zyde van de Baay, waar zy zich toen bevonden. Zy zagen ons in hunne
Winterwooningen gaan, en dat wy hunne Begraafplaatzen bezogten, zonder dat zy
ons immer vergezelden, of eenige vrees betoonden, dat wy iets draagbaars vandaar
zouden wegneemen, welk zy egter wisten dat wy gaarne hadden, uit de ruilingen
met hun gedaan. Onze Matroozen, zo wel als onze Officieren, voelden zich getroffen
door dit blyk van vertrouwen; schande en smaad zou hy zich op den halze gehaald
hebben, die laag en snood genoeg geweest was, om in dit land van vertrouwen den
minsten diefstal te pleegen.
Het bleek uit alles, dat wy de Orotchys alleen in hunne Landwooningen bezogt
hadden, waar zy hunnen oogst van Salm inzamelen, die, even als het Koorn in
Europa, de hoofdzaak van hun leevensonderhoud uitmaakt. Ik vond by hun zo weinig
huiden van hartenbeesten, dat ik grond heb om te vermoeden, dat de jagt by
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hun weinig betekent. Een klein gedeelte van hun voedzel bestaat uit de wortelen
van een geele Lely, of van Saranne, welke de Vrouwen verzamelen op den kant
der bosschen, en die zy by hun vuur droogen.
Veelligt zou men tot de veronderstelling komen, uit het groot getal van
Begraafplaatzen, want wy vonden 'er op alle eilanden en in alle kreeken, dat zy ten
blyke strekten van eene in die oorden onlangs gewoed hebbende buitengewoone
sterfte, die het tegenwoordig geslacht tot een klein getal gebragt hadt. Maar ik hel
over om te gelooven, dat de onderscheide Familien, deeze Natie uitmaakende,
verspreid waren in de omliggende Baaijen, om Salm te visschen en te droogen, en
dat zy alleen in den winter te zamen kwamen, hun voorraad van gedroogden visch
medebrengende, om daarvan te bestaan tot het wederkeeren van een gunstiger
jaarsaisoen. Dan de waarschynlykste veronderstelling is, dat de diepe eerbiedenis
van dit Volk voor de graven hunner Voorvaderen hun aanzet om dezelve te
onderhouden en te herstellen, en dat zy, in diervoege, eeuwen lang de
verwoestingen, door den Tyd aangerigt, herstellen.
Onder de Inwoonderen ontdekte ik geen tekens van onderscheide rangen; dit
zelfde kan van de Dooden niet gezegd worden, wier assche rust in plaatzen van
meerder of minder aanzien, naar gelange van hunnen rykdom. Het is waarschynlyk
genoeg, dat de arbeid van een lang leeven naauwlyks zou toereiken om de kosten
goed te maaken van deeze kostbaare begraafplaatzen, die egter alleen geregtigd
zyn tot eene betreklyke aanzienlykheid, en waarvan men zich een zeer verkeerd
denkbeeld zou vormen, indien men de vergelyking voortzette tot de
praal-graf-gedenktekenen van beschaafder Volken. - De lyken van de armste
inwoonderen worden aan de open lugt blootgesteld, liggende op een baar,
onderschraagd door stokken, vier voeten hoog; maar allen hebben zy by zich hunne
boogen, pylen, netten en stukken stoffe, geplaatst by hun lyk, en, naar alle
waarschynlykheid, zou het heiligschennis weezen, dezelve weg te neemen.
(*)
Het scheen alsof dit Volk, zo wel als de Inwoonders van het Eiland Segalien ,
geen Opperhoofd erkende,

(*)

Segalien Eiland is een van die, welker naam de grootste menigte van veranderingen heeft
onder de Aardryksbeschryvers: op de oude Kaarten treft men het aan onder de volgende
benaamingen: Sahalien, Ula-hata, the Black River, Saghalien, Anga-bata, Amur, Amour, enz.
(Fr. Uitg.)
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en aan geen geregelden Regeeringsvorm onderworpen was. De zagtheid hunner
zeden, hun eerbied voor den Ouderdom, weeren by hun mogelyk alle de onheilen
van regeeringloosheid. Wy vernamen 'er nimmer eenig geschil. Hunne onderlinge
toegenegenheid, hunne tederheid jegens de kinderen, verschaften ons een
aandoenlyk tooneel. Maar onze zintuigen werden slegt onthaald op den leelyken
stank van den Salm, die niet alleen hunne huizen, maar ook de omliggende streeken
vervulde. De Salm-graaten lagen overal verstrooid, het bloed tot op de haardstede;
greetige, doch anders vry tamme honden verslonden het overige. De morssigheid
en stank van dit Volk zyn allerwalglykst.
Daar bestaat mogelyk nergens een Volk van zwakker gesteltenisse, of wier
gelaatstrekken meer verschillen van die, aan welke wy het denkbeeld van schoonheid
hegten: doorgaande is hunne grootte tien duimen beneden de vier voeten, en hunne
lichaamen zyn rank; hunne stem is zwak, en gelykt op een kinderstem; zy hebben
uitsteekende kaakbeenderen, kleine blaauwe oogen, in een diagonaalen stand; een
grooten mond, een platten neus, een korte kin, weinig of geen baard, een olyfkleurig
vel, gevernisd met traan en rook. Zy laaten het hoofdhair groeijen, en binden het
omtrent op dezelfde wyze als wy gewoon zyn. Het hair der Vrouwen hangt los over
de schouderen, en dier gelaatstrekken komen volmaakt overeen met de zo even
beschreevene der Mannen. Het zou bezwaarlyk vallen, haar van de Mannen te
onderkennen, ware het niet door een klein verschil in de kleeding en den blooten
hals. Zy vinden zich egter niet onderworpen aan harden arbeid, die, gelyk by de
Americaansche Indiaanen, de fraaiheid van haare gelaatstrekken zou wegneemen,
hadt de natuur haar met dit voorregt begunstigd. Haare werkzaamheden bepaalen
zich tot het snyden en naaijen der kleederen, het te droogen hangen van den visch,
het oppassen der kinderen, waaraan zy te zuigen geeven, tot dezelve drie of vier
jaaren oud zyn. Ik verwonder-
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de my zeer, een der kinderen te zien, die, naa een kleinen boog gespannen, met
een redelyk goede juistheid afgeschooten, en een hond verscheide slagen gegeeven
te hebben, als een kind van vyf of zes maanden, 't welk op de knie der moeder te
slaapen lag, aan haare borst ging leggen.
De Vrouwen schynen by de Orotchys vry veel in opmerking te komen. Nimmer
slooten zy met ons een koop, zonder vooraf met hunne Vrouwen te raadpleegen:
de afhangende zilveren oorringen en koperen snuisteryen schikken zy hunne
Vrouwen en Dogteren toe. De Mannen en kleine Jongens zyn gekleed met een
wambuis van nankin, of de huid van een hond of visch, gemaakt in de gedaante
van een voermans rok. Indien dit beneden de knie komt, draagen zy geen broeken;
zo niet, dan hebben zy die op de wyze der Chineesen. Allen hebben zy laarzen van
zeehonden-huiden, doch bewaaren die voor den winter; allen hebben zy, ten allen
tyde, en van allerlei ouderdom, even beneden de borst een lederen gordel, waaraan
een mes in een scheede, een staal om vuur te slaan, een pyp, en een klein zakje
tot tabak.
De kleeding der Vrouwen verschilt eenigermaate van die der Mannen. Zy bedekken
zich met een grooten mantel van nankin, of van Salmvel, 't welk zy volmaakt weeten
te bereiden en zeer buigzaam te maaken. Dit kleed daalt af tot den enkel, en is
zomtyds geboord met een rand van koperen vercierzelen, die het geluid van kleine
schelletjes maaken. Die Salmen, van welker vellen men kleederen maakt, worden
nooit in den zomer gevangen, en weegen van dertig tot veertig ponden. Die wy in
Hooimaand vingen waren niet zwaarder dan drie of vier ponden; doch dit nadeel
werd ruim vergoed door het aantal en de lekkerheid van smaak: eenpaarig
oordeelden wy, nooit beter Salm geëeten te hebben.
Het is ons onmogelyk, iets van den Godsdienst deezes Volks te zeggen. Tempels
noch Priesters hebben wy gezien; maar eenige ruw gemaakte Figuuren, misschien
Afgodsbeelden, afhangende van het dak in hunne hutten. Deeze verbeeldden
kinderen, armen, handen, beenen, en zy hadden zeer veel van de uit hoofde van
geloften opgehangene stukken in de Fransche Dorpkerken. Het is zeer mogelyk,
dat deeze beelden,
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welke wy verkeerd voor afgodsbeelden namen, alleen dienden om in hun geheugen
te herroepen een kind door beeren verscheurd, of een jaager door die dieren gewond.
Daar is egter maar weinig waarschynlykheid, dat een Volk van zo zwakke
gesteltenisse vry van bygeloof zou weezen. - Wy geraakten zomwylen in het
vermoeden, dat zy ons voor Tovenaars hielden. Zy beantwoordden veele onzer
vraagen met een zigtbaaren wederzin, doch zeer beleefd; en wanneer wy eenige
trekken op papier maakten, scheenen zy de beweeging van de hand, die schreef,
voor tovertekenen te houden, en weigerden ons te antwoorden op hetgeen wy
vroegen, ons te verstaan geevende dat het kwaad was. Groote moeite en veel
gedulds moest de Heer LAVAUX, Chirurgyn van de Astrolabe, betoonen, om eenige
woorden van de taal der Orotchys en der Bitchys op te zamelen. Ten deezen opzigte
konden onze geschenken hunne vooroordeelen niet overwinnen; zy ontvingen
dezelve met huivering, en weigerden ze zelfs zomtyds volstandig.
Ik verbeeldde my te kunnen bemerken, dat zy in het aanbieden der geschenken
eene meerdere kieschheid verlangden; om te beproeven of dit vermoeden gegrond
ware, vervoegde ik my in een hunner hutten; nedergezeten haalde ik twee kinderen
van drie of vier jaaren na my toe, streelde dezelve, en gaf elk een stuk gekleurd
nankin, in myn zak medegenomen. De leevendigste voldoening was te leezen op
het gelaat en in de houding van geheel het Gezin; en ik houde my verzekerd, zy
zouden dit geschenk geweigerd hebben, indien ik het regtstreeks aan hun gegeeven
had. De man tradt de hut uit, keerde spoedig terug met zyn schoonsten hond, en
verzogt my dien aan te neemen. Ik weigerde zulks, hem tevens tragtende te
beduiden, dat die hond voor hem van grooter nuttigheid was dan voor my. Doch hy
drong 'er op aan, en bemerkende dat het zonder uitwerking bleef, deedt hy de twee
kinderen, die het nankin van my ontvangen hadden, naderen, en de kleire handjes
op den hond gelegd hebbende, gaf hy my daardoor te verstaan, dat ik geen geschenk
van zyne kinderen behoorde te weigeren. Zulk eene verregaande kieschheid in
zeden kan geen plaats hebben, dan by een zeer beschaafd Volk. Het schynt my
toe, dat de beschaafdheid van een Volk,
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't welk geen vee heeft en geen landbouw kent, niet wel verder kan gaan. Noodzaaklyk is het, hier aan te merken, dat Honden by deeze lieden een
allerdierbaarste eigendom zyn. Zy spannen deeze Dieren voor kleine, zeer ligte
sleeden, zeer wel gemaakt, en volkomen gelyk aan die der Kamtschatdaalers.
Deeze honden, behoorende tot het ras der Wolfs- honden, zyn, schoon middelbaar
van grootte, zeer sterk, leerzaam, en goedaartig; zy schynen het character hunner
Meesteren aangenomen te hebben; terwyl die van Port de Français, schoon van
dezelfde soort en veel kleinder, woest en wreed zyn. Een hond, uit Port de Français
medegenomen, en verscheide maanden aan boord gehouden, wentelde zich in het
bloed, wanneer wy een beest of schaap gedood hadden, liep de vogels agterna als
een Vos, en betoonde meer de eigenschappen te hebben van een Wolf, dan van
een Huishond. Deeze hond viel in zee, by een zwaare dyning, in den nagt; misschien
over boord geworpen door een Matroos, dien hy het eeten ontnomen hadt.
(Het Vervolg hierna.)

Egt en omstandig berigt, wegens het moorddaadig leevenseinde
van Jacobus dan I, koning van Schotland.
(Ontleend uit JOHN PIKERTON's History of Scotland from the Recession of the House
of Stuart to that of Mary, 1797.
‘Geschiedkundige waarheid, tot byzonderheden afdaalende, is te meermaalen, uit
zeer verschillende oorzaaken, voor de laate naakomelingschap bewaard, doch moet
elk, die dezelve bemint, schoon laat opdaagende, aangenaam weezen. In de
Geschiedenis van Schotland maakt de Moord aan JACOBUS DEN I gepleegd een
dusdanig stuk uit. De Geschiedschryver W. ROBERTSON, die ons de Geschiedenis
van Schotland, geduurende de Regeeringen van Koningin MARIA en Koning JACOBUS
DEN VI tot diens komst op den Engelschen Throon, benevens een kort verslag der
Schotsche Geschiedenisse vóór dat Tydperk, gegeeven heeft, roert dezelve,
overeenkomstig met zyn plan, slegts als in 't voor-
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bygaan aan ; doch 't geen hy van dien Vorst en diens uitgang zegt, wekt de
nieuwsgierigheid om des ruimer voldaan te worden. Deeze voldoening schenkt ons
PIKERTON, in het boven aangeduid, onlangs uitgegeeven, en in Engeland zeer
toegejuicht Werk. Wy oordeelden deeze bydrage tot de Geschiedenis onzen
Geschiedenislievenden Leezeren niet te moeten onthouden. PIKERTON ontleende
dezelve uit een Handschrift ten dien tyde opgesteld, teffens de aanleidende
oorzaaken opgeevende. Zie hier 't zelve.’
Sir ROBERT GRAHAM, Oom des Graaven van Strathern, naderhand van Menteith,
was in den Jaare 1425, om welke oorzaake is onbekend, gevangen genomen. Twee
jaaren laater hadt JACOBUS het Graafschap Strathern aan zich getrokken, zo 't schynt
onder voorwendzel, dat het bepaald was tot manlyke Erfgenaamen; hy hadt het
Graafschap gegeeven aan zynen Oom WALTER, Graaf van Athole, voor diens leeven;
ter vergoedinge hiervan het Graafschap Menteith schenkende aan MAUIS GRAHAM,
den voorigen Graaf van Strathern. - ROBERT GRAHAM moge misnoegd geweest zyn,
wegens deeze wisseling van de waardigheid zyns Neefs; maar het valt niet gemaklyk
te begrypen, dat zyn wraak, hierover ontstooken, hem tot den moord van zynen
Vorst zou hebben aangezet; en nog veel minder, dat hy zou hebben kunnen
wenschen om der Eerzugt ten dienste te staan van ATHOLE, op wien zyns Neefs
voorig Graafschap was overgegaan. De listigheid van deezen Man schynt zyne
stoutmoedigheid geëvenaard te hebben; en hy moest ATHOLE, die thans zyn
zeventigste jaar telde, zo hy niet ouder was, aangelokt hebben tot deeze
zamenzweering, door uitzigten van Staat- of Eerzugt, alleen geschikt om de
dwaasheid des Ouderdoms, of de onervaarenheid der Jeugd, te beleezen, zo dat
deeze door GRAHAM werd overgehaald alleen om diens eigen wraaklust voldoening
te verschaffen. Dit denkbeeld wordt begunstigd door het volgend verhaal, 't welk
ook de geweldige oorzaaken aanwyst, welke hem ten Koningsmoord aanvuurden;
maar het zou noch een wonderspreuk, noch laakenswaardig zyn, te beweeren, dat
ATHOLE en diens Familie weezenlyk onschuldig, en door GRAHAM beschuldigd waren,
dewyl ATHOLE zyns Neefs Goederen en Rang bezat. Ik zal hier alleen byvoegen,
dat Sir ROBERT STUART, Kleinzoon van ATHOLE, aan wien de Zamenzweerders
voorgaven de Kroon te willen schenken, de Zoon was van DAVID, Oudsten Zoon
des meergemelden Graave, voor JACOBUS in Engeland als Gyzelaar gelaaten,

(*)

Zie ROBERTSON's Geschiedenis van Schotland, I Deel, bl. 66.
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zints diens komst ten throone, en die waarschynlyk daar stierf, vóór den tyd deezer
gebeurtenisse, of kort daarnaa.
Volgens het oud verhaal, 't welk ik volg, hadt JACOBUS de Edelen tegen zich
verbitterd door strenge maatregelen ten hunnen opzigte genomen: zy beweerden,
dat 's Konings Gierigheid hem aanzette om zich de Landgoederen der Edellieden
toe te eigenen, en zyne Regtvaardigheid geen deel hadt in die handelingen. Het
Volk was hem desgelyks ongezind, ter oorzaake van de opgelegde Belastingen,
welke hetzelve voorheen niet gedrukt hadden. Het hieldt zyne Regeering voor
Dwinglandye.
In deezen stand der dingen, en waarschynlyk in den Jaare 1434, naa dat MARCH
in de gevangenis gezet was, met verbeurtverklaaring zyner Landgoederen, stelde
Sir ROBERT GRAHAM, toen uit diens eerste gevangenis ontslaagen, en verbitterd
wegens dien hoon hem aangedaan, in eene Vergadering der Heeren en Aanzienlyken
voor, dat hy hunne bezwaaren den Koning wilde voordraagen, indien zy hem wilden
ondersteunen. Dewyl hy welspreekend en in de kennis der Regten bedreeven was,
stemden zy zulks gewillig en gereedlyk toe. - GRAHAM's geweldige en doordryvende
aart deedt hem de lastgeeving te buiten gaan, op de naastvolgende
Parlementsvergadering, gehouden wegens de verbeurtverklaaring der goederen
van MARCH, op den 1 January des Jaars 1435. Met een verstoord gelaat en
verwilderde houding rees hy op; en, 's Konings Zetel naderende, vatte hy den Vorst
aan, zeggende: ‘Ik neem u gevangen in den naam der drie Staaten van uw Ryk,
hier in 't Parlement vergaderd: want gelyk het Volk gezwooren heeft u te zullen
gehoorzaamen, zo zyt gy door een gelyken Eed verpligt hun naar de Wet te regeeren,
uwen Onderdaanen geen ongelyk aan te doen, maar hunne Regten te handhaaven.’
- Zich daarop tot de Parlementsleden wendende, vroeg hy: ‘Is het niet gelyk ik zeg?’
- Maar de Leden, van schrik getroffen wegens GRAHAM's voorbaarigheid, zweegen
volstrekt stil.
De Koning verwees den stoutmoedizen Bestraffer tot de gevangenis, werwaards
hy onverwyld werd heengevoerd, naa een streng verwyt over de laagheid van geest,
betoond door de zodanigen, die beloofd hadden hem by te zullen staan.
Korten tyd daarnaa werd GRAHAM in ballingschap gezonden, en alle zyne goederen
aan den Koning verbeurd verklaard. De stoutmoedige Balling vertrok na de verste
hooglanden in Schotland, op niets dan wraak bedagt. Hy verzaakte daar voluit alle
verbintenis aan den Koning, en zondt hem een geschrift, inhoudende, dat JACOBUS,
door zyne wreede dwinglandy, hem, zyne Vrouw en Kinderen van hunnen wettigen
eigendom beroofd hadt; met bygevoegde bedreiging, dat hy den Koning met eigen
hand zou dooden, indien de gelegenheid zich daar-
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toe mogt aanbieden. - Naa deeze bedreiging werden, by openbaare afkondiging,
drieduizend Demies aan Goud, elk een halve Engelsche Noble waardig, beloofd
aan een ieder, die GRAHAM, leevend of dood, den Koning in handen stelde.
Intusschen hadt GRAHAM's vuurige en van wraak ziedende geest zich onledig
gehouden met het plan te beraamen om den Koning den doodlyken slag toe te
brengen. Hy vervaardigde boden af aan verscheide Parlementsleden, geduurende
de Zitting in October des Jaars 1436, met aanbod om den Koning te vermoorden,
en de Kroon te schenken aan Sir ROBERT STUART, den Kleinzoon van ATHOLE, Neef
en Gunsteling van Koning JACOBUS.
Het Hof hieldt het Kersfeest te Perth. Geschiedschryvers van dien tyd vermelden
verscheide Volksvertellingen, wegens ongunstige Voortekens ten opzigte van
JACOBUS. Het slegtste en zekerste voorteken was zyn geweldig Ryksbestuur, 't welk
hem veele vyanden verwekte; onder welken zich de Zamenzweering verspreidde,
even als het vuur by brandbaare stoffe; het drong zelfs door toe de voornaamsten
der Hovelingen, zonder eenig vermoeden te baaren. Drie keeren naderde
CHRISTOPHER CHAMBERT, een der Zamenzweerderen, die in vroegeren tyde
Schildknaap geweest was van den Hertog van Albany, tot den Koning, om hem het
gesmeede verraad te ontdekken; doch telkens ontviel hem de moed, 't zy by toeval,
't zy uit een bezef van getrouwheid aan zyne Medepligtigen, of medelyden met het
lot, 't geen hun te wagten stondt.
De Zamenzweering in 't einde tot volkomene rypheid gekomen, werd 'er een
avond of nagt tot de volvoering bepaald. Deeze was die van den tweeden Woensdag
in de Vaste, volgens MONSTRELET, of den 27 February des Jaars 1437; doch naar
de opgave van BOWAR, welke my toeschynt der waarheid nader te komen, de eerste
Woensdag in de Vaste, tusschen den 20 en 21 February des gemelden Jaars.
De Graaf van ATHOLE en Sir ROBERT STUART bevonden zich dien avond ten Hove,
welke voor en naa den avondmaaltyd tot laat gesleeten werd in de tydkortingen
toen gebruiklyk. Eene Iersche of Hooglandsche Vrouw, die voorgaf de kunst van
voorzeggen te verstaan, hadt, eene geruime wyle geleden, den Koning een wenk
gegeeven van een verraad tegen hem gesmeed; dit werd als belachlyk verworpen.
Zy hadt zich dien avond weder aangemeld, doch was weggezonden met te zeggen,
dat de Koning bezig was met het spel, en haar niet te woord kon staan; op morgen
zou men haar spreeken. - Een uur daarnaa beval JACOBUS, dat de beker om een
goeden nagt te wenschen zou worden ingeschonken. Het gezelschap ledigde
denzelven en ging ter ruste.
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Men wil, dat Sir ROBERT STUART, die den post van 's Konings byzonderen
Kamerdienaar bekleedde, en diens Gunsteling was, de sleutels van 's Konings
vertrekken weggenomen zou hebben, ten einde dezelve niet zouden kunnen worden
afeeslooten; men schryft ook aan hem toe, het doen leggen van planken over een
diepe gragt, rondsom den tuin van het Dominicaaner Klooster te Perth waar Koning
JACOBUS zich thans onthieldt, opdat de Zamenzweerders daarover eenen ingang
zouden vinden: maar deeze dienstbetooningen schynen verrigt te zyn door
medegenooten van een laager rang, en de medepligtigheid van ATHOLE en diens
Kleinzoon is twyfelagtig.
Naa middernagt tradt GRAHAM, van omtrent driehonderd persoonen, meest, gelyk
men veilig mag veronderstellen, door hem geworvene Hooglanders, verzeld, den
Hof in. De Koning bevondt zich, op dat pas, in zyn slaapvertrek, staande voor het
vuur, in zyn nagtrok, vrolyk praatende met de Koningin en de Hofdames. Op het
oogenblik dat hy vervolgens zyn nagtrok uittrok om na bed te gaan, hoorde hy een
groot geraas, gelykende naar de aankomst van gewapenden, die met grooten
aandrang verscheenen; hy werd ook toortslicht gewaar. Vermoedens van verraad
reezen terstond in zynen geest op. De Koningin en de Hofdames liepen na de
kamerdeur, maar konden die niet sluiten, dewyl de sleutels weg waren. De Koning
verzogt haar, zo 't mogelyk was, de deur digt te houden. Hy poogde door een venster
te ontkomen, doch vondt hetzelve met yzers geslooten. Geen andere uitkomst
weetende, rukte hy met de vuurtang, in angst buitengewoone kragt te werk stellende,
een luik in den kamervloer open, en zich hebbende laaten zakken, viel het luik weder
toe. Hy bevondt zich in een dier ongemaklyke afscheidingen, niet zeldzaam in oude
gebouwen; maar kon egter niet ten huize uit komen: want, alsof het ongeluk hem
agtervolgde, een plein, waarop die plaats uitkwam, was, drie dagen te vooren, met
steenen gevuld, op 's Konings eigen last, dewyl de ballen daarin weg raakten als
hy kaatste. Niettemin zou hy hier veilig hebben kunnen blyven, indien zyne eigene
onverduldigheid hem niet verraaden hadt.
De Zamengezwoorenen drongen intusschen de kamerdeur open. Veele der
Hofdames werden verzeerd, byzonder, gelyk dit verslag meldt, CATHARINA DOUGLAS,
die, met een geestdrift haaren naam waardig, haaren arm gebroken hadt, door
denzelven, ter sluiting van de deur, in stede van een boom te doen dienen. De
Hofjuffers, door schrik bevangen, weeken na den versten hoek der kamer; maar de
Koningin was dermaate door ontsteltenisse bevangen, dat zy stokstyf en spraakloos
stondt: een Onverlaat bragt haar eene wonde toe, en zou haar verder mishandeld
hebben, was 'er een Zoon van GRAHAM niet tusschen beiden gekomen, zeggende:
‘Wat wilt gy doen
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aan de Koningin? Foei, schaam u! Zy is slegts eene Vrouw. Laat ons den Koning
gaan opzoeken.’ - De Koningin kreeg daarop vryheid om te vertrekken; terwyl de
Hofdames bleeven, geheel ontsteltenisse en zwemmende in traanen.
De Zamengezwoorenen zogten den Koning overal in de kamer en in een daar
aan volgend vertrek, zonder hem te vinden. De meesten waren 'er uit gegaan om
hem elders op te speuren. Hieruit ontstond voor eene poos stilte; wanneer de Koning,
zeer ongelukkig, eenigen tyd geen gerugt gehoord hebbende, dagt, dat zyne
Belaagers vertrokken waren. Hy riep de Hofdames toe, dat zy hulpmiddelen wilden
beschikken om hem uit dat ongemaklyk veblyf te redden. ELIZABETH DOUGLAS, dit
poogende te doen, viel neder by den Koning; en CHAMBERT, een der Eedgenooten,
met een toorts toeloopende, ontdekte den Koning en ELIZABETH DOUGLAS. Hy riep,
op een vrolyken toon, zyne Medemakkers toe: ‘Heeren! de Bruid, na welke wy den
geheelen nagt gezogt hebben is gevonden’ Een ander hunner, Sir JOHN HALL, sprong
nederwaards met een dolk in de hand; dan de Koning vatte hem van agteren, en
wierp hem onder zyne voeten. De Broeder van HALL bestondt het zelfde, en ontmoette
het eigenste lot. Vrugtloos poogde de Koning den een en den ander den dolk te
ontwringen; hy wondde zyne handen, en maakte zich onbekwaam tot verdere
verdeediging - GRAHAM zelve kwam nu in 's Konings wykplaats; deeze smeekte
hem om lyfsgenade; maar GRAHAM voerde hem te gemoete: ‘Wreede Dwingeland!
gy hebt nooit genade betoond aan uwen Adel, noch aan iemand; verwagt geen
genade!’ - JACOBUS voegde hem toe: ‘Ik bid u, dat ik, ter behoudenisse myner ziele,
eenen Biegtvader mag hebben.’ Maar GRAHAM riep: ‘Gy zult geen Biegtvader hebben,
dan dit Zwaard!’ Waarop hy den Koning eene wonde toebragt, die te vergeefsch
om lyfsgenade riep, en, voor zyn leeven, de helft zyns Koningryks aanboodt. GRAHAM, eenigzins aflaatende, stondt op 't punt om terug te treeden; wanneer zyne
Medestanders, boven staande, hem verzogten het oogmerk te volvoeren, en dat
hy anders zelve den dood van hunne handen te wagten hadt. GRAHAM en de beide
HALL's volvoerden daarop den Koningsmoord, en maakten hem af door veele wonden.
Zo kwam JACOBUS DE I om 't leeven, in het vier-en-veertigste jaar zyns ouderdoms,
het een-en-dertigste van zyne Regeering in naam, doch het dertiende zyns daadlyken
Ryksbestuurs.
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Lierzang, aen myne landgenoten,
ter opwekking tot milddadigheid, in den tegenwoordigen nood der
armen.
Wendt, neêrgebogen Landgenoten!
Die eigen leed aen 't harte knaegt,
De looden zorg, voor uwe Loten,
Op de afgematte schouders draegt,
Een oogenblik uw treurige oogen,
Met warm gevoel van mededogen,
Van uwen eigen rampspoed af,
En richt die, met ontroering', henen,
Waer de Armen bloed en tranen weenen,
En prooijen worden van het graf;
Waer 't naer Gebrek zyn dorre schreden
Zet in de woning, waer de Deugd,
In haren kleenen kring te vreden,
Weleer zich streelde met de vreugd;
Die vreugd, die 't hemelsch mededeelen
In 't open - teeder hart' kan telen,
Aen wien de Menschenmin behaegt;
Die God, in liefde en teederheden,
Van verre, zelfs poogt na te treden,
En dus het beeld der Godheid draegt!
Wendt uwe natbekreten oogen
Ginds, waer de dolle honger woedt,
De wanhoop, door haer wreed vermogen,
Den mensch zyn aenzyn vloeken doet;
Waer naekte en uitgeteerde Telgen,
Voor voedzel, heete tranen zwelgen,
Zich wringen om der oudren kniên;
Slechts om één kruimpje broods hun smeeken;
Maer zich, het steenen hart moet breken!)
Wanhoopende, afgewezen zien!
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Ziet hier die kwynende Gestichten,
Waer, eertyds, lagchende Overvloed
De volle tafels aen kon richten,
Waer 't Weesken werd gekleed - gevoed.
Hier zelfs treedt thans 't Gebrek u tegen;
Hier is de, voormaels, ryke zegen
Verwisseld met den hoogsten nood!
Hier missen zelfs der Weezen Vadren
(Wien stolt het bloed niet in zyne aedren?)
Voor 't schaemle Weesken 't schrale brood!
Het lagchend blosje, dat op 't wezen
Der ouderlooze prille Jeugd,
In blyder dagen, was te lezen,
Als 't merk van schuldelooze vreugd,
Is weggeschreid - verbleekt - verdwenen.
De zon des heils heeft uitgeschenen;
Dit voelt het nog onnoozel Kind;
't Deelt in uw lot, ô Landgenoten!
Daer 't zelfs de handen ziet gesloten
Van d'eertyds milden Menschenvrind!
Indien de ziel, in hooger kringen,
Van 't log - 't ontbindbaer stof ontboeid,
Nog voor haer aerdsche Lievelingen,
Voor 't Kroost van hare liefde gloeit;
Dan wordt, in 't ryk der zaligheden,
Der oudren teeder hart bestreden,
Daer zy hun Weeskens lyden zien,
Die men, by hunne jongste snikken,
In hunne foltrendste oogenblikken,
Uw Liefde, stervende, aen zag biên!
Het Weesken, van wiens jeugdige oogen
Uw eertyds altoos milde hand
De droeve tranen wist te droogen,
Door liefderyken onderstand,
Voelt nu eerst wat het zegt, by 't sterven
Der Oudren, hulp en Brood te derven;
Voelt wat het zegt, in dees woestyn,
In donkre - treurige Oorlogsdagen,
Der zorg van vreemden opgedragen,
Een vroeg verlaten Wees te zyn!
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Wendt, eertyds bloeiende Bataven!
Beroemd door uw milddadigheid,
Die u, in 't hart van alle Braven,
Een eeuwige Eerzuil heeft bereid,
Wendt, kan die Eer u nog bekoren,
Uw open hart - uw luistrende ooren
Naer de Armoede, in haer' veegen staet;
Daer, waer zy, met haer liefdepanden,
Haer dorre blaeuw gewrongen handen,
Wanhoopend, naer den Hemel slaet!
Het kleene deel, dat ge, uit de rampen,
Tot heden, nog gewoekerd hebt,
Waerdoor Gy, in het foltrend kampen
Met Neêrlands lot, nog adem schept,
Deelt dit met uw Natuurgenoten,
Met arme en ouderlooze Loten,
Die, aen het naer Gebrek gewyd,
Zich, in hun nooden, tot u keeren,
En u, voor 't oog van God, bezweren,
Wat Gy aen hen verschuldigd zyt!
Zegt niet, dat eigen onvermogen
De neiging van uw hart verdrukt;
Dat ge onder last by last gebogen,
Reeds zelf voor 't woên der rampen bukt;
ô Neen: 't moet edle zielen streelen,
Van weinig, ryklyk meê te deelen;
Behoefte zelfs ontslaet u niet;
Ook deze kan nog blyven geven,
Zoo lang haer, in dit zorglyk leven,
Een bete broods nog overschiet!
En Gy, die, uit 's Lands tegenspoeden,
Door Goud, nog goud en schatten puurt,
Hierdoor uw baetzucht weet te voeden,
En op den ramp uws Naestens tuurt,
Die, daer ge uw rykdom ziet vergrooten,
Het brood, aen uwe Landgenoten,
En aen hun schreiend kroost, ontsteelt,
Het naer den vyand heen durft voeren,
Op vuile woekerwinst blyft loeren,
En 't dor Gebrek in Neêrland teelt;
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Die valsche streken durft gebruiken;
't Gevoel van Eer en Plicht verraên;
De Wet verkracht, of weet te ontduiken,
Om snooden handel voor te staen!
Durft Gy nog langer, zonder blozen,
De Wet van God verrukeloozen,
Die u de Menschenmin gebiedt?
Kunt Gy uw schatkist vol zien stampen,
Daer de Armen met den honger kampen;
Of bloost de vuige Baetzucht niet?
Zoo de Eeuwige Oorsprong aller dingen
't Gewoel des worms ook gadeslaet;
Zoo de Almacht ooit met stervelingen,
Met u, in 't hoog Gerichte gaet;
Dan strekt de snood gestolen zegen,
Op uwe slinksche kronkelwegen,
Ten vloek aen u - aen uw Geslacht;
Dan weigert God u, vroeg en spade,
Zyn' troost - zyn' bystand - zyn genade,
Daer Gy zyn liefdewet verkracht.
Dan worden vroeg uw kinders Weezen,
Om dat Gy ook den Wees verstiet;
Terwyl uw trots, ten topp' gerezen,
Zich ras door 't lot vernedren ziet.
Dan zullen, eenmael, nog uwe Erven,
Verarmd, als balling, henen zwerven,
't Gebrek ten doel staen, tot aen 't Graf;
Om dat ge, in plaets van meê te deelen,
Zelfs aen den Armen durfde ontstelen
Het deel, dat hem Gods liefde gaf.
En Gy, die, nog van weelde dronken,
Daer alles om u zucht en schreit,
Door niets tot vreugde zyt te ontvonken,
Dan door den toon der dartelheid;
Die slechts naer grove zinvermaken,
Nooit naer 't verfynd gevoel blyft haken,
Hetgeen het Hemelsch weldoen geeft,
Hem, die zyn' Heilstaet ziet vergrooten,
Als hy, voor zyn Natuurgenoten,
Zoowel als voor zichzelven leeft!
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En Gy, die, in de trotsche zalen,
Waer de Overdaed de tafels richt,
De Gulzigheid, by Feestpocalen,
Een redenlooze blydschap sticht;
Die, aen de nietigste ydelheden,
Gul, uwe schatten durft besteden,
Of offren aen verboden lust,
In d'arm van LAÏS vastgekluisterd,
Uw edlen rang, als mensch, ontluistert,
Daer Gy den Dood in 't aenzicht kuscht!
Gy, die, in alle die vermaken,
Nooit om den nood der Armen denkt,
Wier klaegstem nooit uw hart kan raken,
Aen wien Gy nooit uw' bystand schenkt;
Koomt, dat een deel van uw vermogen
Dien vreemde Goden worde onttogen,
En tot een edler doel gericht.
Zoudt Gy den Bael uwe offers wyden,
Terwyl uw medemenschen lyden?
Duldt dit uw hart? - duldt dit uw Plicht?
Koomt, neêrgebogen Landgenoten!
Laet elk van u, in zynen kring,
Aen de Armen - aen hun schaemle Loten,
Van 't aerdsche deel, dat hy ontving,
Ruim - onbekrompen mededeelen,
De vreugd in 't lydend harte telen,
De Naekten kleên en de Armen voên.
Het reinst genoegen, dat dit leven
Aen 't welgeplaetste hart kan geven,
Bestaet in andren wel te doen.
Misschien wordt, door het Alvermogen,
Wiens liefde menschenliefde loont,
In 't eind met Neêrlands ramp bewogen,
Die weldaed met zyn gunst bekroond:
Zoo iets aen de Almacht kan behagen,
Zoo iets haer zegen weg kan dragen,
Dan is het hy, die ryklyk geeft,
Die deel neemt in des Naestens smarten;
Een plicht, dien God in onze harten,
Met eigen hand, gegriffeld heeft.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1800

639
Dan zien zich trotsche Dwingelanden,
Voor wien het Rot der Slaven bukt,
Die de Oorlogsfakkel nog doen branden,
Van hunne zetels afgerukt!
Dan zal het Menschdom ademhalen,
De Vryheid, waerlyk, zegepralen,
In schaduw der Olyvenblaên;
Dan zien wy Spietsen weer tot Spaden,
En Zwaerden, die in 't bloed zich baden,
By 't vreugdgejuich, tot Sikk'len slaen!

Hage,
8 Nov. 1800.
J. VERVEER.

De hoogleeraar James Beattie en zyn vyfjaarig zoontje James Hay
Beattie.
Eene Opvoedings-Les.
‘De Hoogleeraar J. BEATTIE, onzen Landgenooten uit eenige belangryke Werken, in
't Nederduitsch vertaald, bekend, eenige Mengelwerken van zynen Zoon, in den
bloei zyner jaaren hem ontrukt, in 't licht geevende, voegt 'er een verslag van diens
Jongelings Leeven by, doorvlogten met leerzaame aanmerkingen. Hoogst
mededeelingswaardig dagt ons de volgende byzonderheid. - De Vader laat zich in
deezer voege hooren:
De eerste regels van Zedekunde, welke ik myn Zoontje leerde, waren: altoos de
waarheid te spreeken; en een toevertrouwd geheim te bewaaren. En ik heb nimmer
ontdekt, dat hy, in eenig geval, ooit een dier beide hoofdregelen geschonden heeft.
De Leeringen van den Godsdienst wenschte ik het gemoed myns Kinds in te
drukken, zo ras het voorbereid was om dezelve te ontvangen; dan ik zag geene
voegelykheid altoos in de gewoone handelwyze, om hem God eleerde uitdrukkingen,
of eenige andere, welke hy onmogelyk kon verstaan, te doen van buiten leeren. Ik
begeerde eene proeve te neemen, hoe verre zyne eigene Rede, met een weinig
behulps, het zou kunnen brengen, om het groot en eerst Beginzel van allen
Godsdienst, het Bestaan van GOD, uit te vinden. Het volgend geval breng ik by, niet
als een blyk van ongewoone schranderheid in myn Zoon, (want ik twyfel in geenen
deele, of de meeste Kinderen zouden, niet hem in dergelyke omstandigheden
gesteld, het zelfde doen) maar enkel als eene zedelyke of redeneerkundige Proeve.
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Myn Zoontje was tusschen de vyf en zes jaaren oud; hy kende de Letters, en kon
een weinig leezen; dan hy hadt tot dien tyd toe geen byzonder onderrigt wegens
den Oorsprong van zyn weezen ontvangen, dewyl ik vaststelde, dat hy voor zulk
een onderrigt nog onvatbaar was, en de ondervinding my geleerd hadt, dat het doen
opzeggen van woorden, welke men niet verstaat, allernadeeligst is voor de kinderlyke
vermogens.
In den hoek van een kleinen tuin schreef ik, geheel alleen zynde, en zonder
deswegen iemand iets te zeggen, in den grond de voorletters van den naam myns
Zoons, zaaide 'er Tuinkers in en maakte den grond effen. - Tien dagen daarnaa
kwam het Kind na my toevliegen, met ontzetting op zyn gelaat, en vertelde my, dat
zyn Naam in den tuin groeide. - Ik lachte op dit zeggen, en hield my alsof ik 'er weinig
agts op sloeg. Dan hy hieldt aan, en verzogt my op het dringendst om met hem te
gaan, en te zien wat 'er gebeurd was. - Ter plaatze komende, zeide ik koeltjes: ‘Ja,
ik zie het is zo; doch het is van geen beduidenis; het is louter toevallig;’ en ik ging
heen. - Hy volgde my, en my by myn kleed vasthoudende, zeide hy op eenen
eenigzins ernstigen toon: ‘Dit kan niet by enkel geval weezen: 'er moet iemand
geweest zyn, die maakte dat die Letters daar kwamen.’ - ‘Zo denkt gy dan,’ zeide
ik, ‘dat hetgeen zo geregeld voorkomt als de Letters van uw Naam, niet by Geval
kan weezen?’ - ‘Ja,’ sprak het Kind, met een vol vertrouwen van de zaak wel gevat
te hebben, ‘dat denk ik!’
Op dit zeggen ging ik voort: ‘Zie op uzelven, bekyk uwe handen en vingers, uwe
beenen en voeten, uwe andere deelen des Lichaams; komen ze u niet geregeld
voor, en zyn ze u niet nuttig?’ - ‘Ja!’ was het onverwylde antwoord. - ‘Kwaamt gy
dan hier,’ vroeg ik, ‘by Geval?’ - ‘Neen!’ luidde het antwoord, ‘dat kan niet weezen;
iets moet my gemaakt hebben.’ - Ik vervolgde: ‘En wie is dat iets?’ - ‘Dat weet ik
niet,’ was 's Kinds antwoord. (Ik lette 'er byzonder op, dat hy niet zeide, gelyk
ROUSSEAU zich verbeeldt dat een Kind in dergelyk eene gelegenheid zou zeggen,
dat zyne Ouders hem gemaakt hadden.) Ik had thans het punt, waartoe ik myn
Zoontje brengen wilde, gewonnen, en zag hoe zyne Rede hem leerde, (schoon hy
het niet kon uitdrukken) dat wat beginzel heeft eenen oorsprong moet hebben, en
dat hetgeen geregeld gevormd is een verstandige oorzaak aanduidt. - Hierop noemde
ik hem den Naam van het Groote Weezen, 't geen hem en de geheele Wereld
gemaakt hadt; wegens wiens aanbiddelyke Natuur ik hem zulke denkbeelden gaf,
als ik oordeelde dat zyn Kinderlyk Verstand zou kunnen bevatten. - Deeze Les trof
het Kind diep, en hy vergat dezelve nimmer, noch ook de omstaadigheid, by weike
dezelve hem gegeeven werd.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Kort en zedig antwoord op den brief van den wel eerw. Heer J.
Klinkhamer, Pieterz., rustend Leeraar te Alkmaar, wegens myne
gedachten omtrent de praedestinatie, of voorverordinering.
Ik had niet verwacht, dat men myne gedachten omtrent dit stuk zoo terstond, als of
'er gevaar op handen was, zoude aanvallen, en zyne tegenbedenkingen in 't licht
brengen. Ik had daar mede geen ander oogmerk, dan om 't leerstuk der Verwerping
wat aannemelyker en meer bevattelyk te maken; 't harde, en 't geen velen, ook
onder nadenkenden in onze Kerk, meest stootte, weg te nemen; gelyk ik reeds by
ondervinding geleerd had, dat myne gedachten, by eene zamenspraak over dit
leerstuk, en geöpperde zwarigheden daar tegen, daar toe gestrekt hadden; gelyk
ik nu ook vernomen heb, dat 'er zyn, aan welken myn opstel behaagd heeft, en die
daar door aangespoord zyn geworden, om, by 't lezen daar van, dit deel der
Letteroeffening te ontbieden en zich eigen te maken. Had men deze myne gedachten,
by gelegenheid, en daar 't te pas kwam, tegengesproken, en, om redenen, welke
men meende te hebben, verworpen, ik zoude dat aangezien en met stilzwygen aan
zyn plaats gelaten hebben; doch daar de Eerw. KLINKHAMER goedgevonden heeft,
deze myne gedachten, in openbaren druk, rechtuit en onmidlyk tegen te spreken,
en zynen Brief deswegen aan my te zenden, ben ik, meer of min, in de
noodzaaklykheid, om daar op, ten minsten met weinige, te antwoorden.
Ik zoude byna denken, dat de Eerw. KLINKHAMER myn opstel wat te haastig gelezen
en daar op niet bedaard gelet heeft, en dat zyn Eerw., uit eenen groten yver voor
de rechtzinnigheid, zelf tot 't kleinste toe,
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wat geraakt en onthutst is geworden, dat een oud Leeraar, die de leerstukken der
Hervormden in 't gemeen is toegedaan, en te voren daaromtrent anders, en gemeen
met anderen, gedacht heeft, nu een verschillend gevoelen, hoe gematigd ook,
deswegens te berde bragt en in 't openbaar mededeelde; dan 't zy hoe 't zy, 't komt
my ten minsten voor, dat de Eerw. KLINKHAMER 't stuk wat oppervlakkig behandeld
heeft, en 't wezenlyke, daar de knoop zit, is voorbygegaan en onaangeroerd gelaten
heeft; en ik bedrieg my, indien onbevooroordeelden en oordeelkundigen hier in met
my niet instemmen, en misschien denken, dat ik dit antwoord wel had konnen
achterlaten. Echter, om minkundigen, en die niet genoeg onderscheiden, te gemoet
te komen, en 't een en ander wat meer licht by te zetten, heb ik 't volgende, met
weinige, en met alle bescheidenheid, willen mededelen.
De Eerw. KLINKHAMER betuigt zyn leedwezen, dat 'er in mynen hogen ouderdom
zwarigheden en bedenkingen tegen een leerstuk der Hervormden zyn ingekomen,
dat ik in voorgaanden tyd verdedigd en vastgehouden heb. Maar die zyn nu niet
eerst of onlangs by my opgekomen: ik heb dezelve reeds voor vele jaren gehad en
gemerkt, gelyk ik duidelyk gezegd heb. Hier by komt ook 't oude en nieuwe niet te
pas: ik heb die gedachten reeds gehad, eer men van 't oude en nieuwe licht zoo
veel gerucht maakte; daar ik in dezen met den Wel Eerw. CLARISSE betuig, noch
aan 't oude slaafachtig vast te kleven, noch 't nieuwe, om dat 't nieuw is, aan te
gapen. Behalven dit: is 't zoo vreemd, en te beklagen, dat men in vroeger jaren een
leerstuk heeft vastgehouden en verdedigd, en by een meerder en bedaarder inzien
en nadenken bemerkt heeft dat 't niet bestaan kan, en zwarigheden ontdekte, om
welke men 't zelve moest laten varen, en andere bevattingen daar van moest maken?
Wien is dat niet meermalen gebeurd? 't Is by my braaf, loffelyk, oprecht en
edelmoedig, wanneer men merkt dat men van 't een of ander eene verkeerde
opvatting gemaakt heeft, zulks te laten varen, te veranderen en te verbeteren, ja,
daar 't te pas komt, openlyk te bekennen; en dat zoude ik doen, al gebeurde 't my
in mynen ouderdom; ook is dit nu niet ontydig, maar allezins gepast, schoon anderen
zich beyveren om dit leerstuk te ontkennen, te bespotten en
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te lasteren; immers, daar toe wordt de oorzaak weggenomen en de aanleiding
verminderd, wanneer men 't strenge daar van verzagt, en hetzelve op die wyze
begrypt en voorstelt, dat 't zich meer redelyk opdoet, aan minder tegenspraak
onderworpen is, en ook met andere betuigingen van de H.S. meer overeenstemt.
Nu zal ik de redenen, tegen myne gedachten ingebragt, wat nader overwegen.
Ik had my beroepen op Gods Rechtvaardigheid, als met 't strenge gevoelen der
Hervormden niet bestaanbaar. Men moet myne woorden hier by vergelyken, en dan
zal men terstond ontwaar worden, dat men myn gezegde niet naar waarheid heeft
opgegeven. Ik heb gesproken, niet van eene stipte, maar van eene strenge
rechtvaardigheid; ik heb niet erkend, dat 't daar mede was overeen te brengen; ik
heb vooronderstellend gesproken, indien 't al met eene strenge rechtvaardigheid
bestaan kon, maar daarom keurde ik zulk eene handelwys niet goed; neen: ik weet
dat 't strenge recht is 't hoogste onrecht, 't welk ik niet gaarn aan 't Heilig Opperwezen
zoude toeschryven, en ook onder menschen gewraakt wordt; dat heeft geen plaats,
wanneer men in 't gemeen naar de wet handelt, en misdadigen volgends dezelve
straft, maar wanneer men 't vonnis van de wet in alle kracht toepast op zulken, welke
ongelukkig zyn geworden door misdaden buiten hun eigen schuld, of op eene wyze,
die dezelve merkelyk verzagt, zonder eenige verschoning, en matiging van 't geen
't volstrekte recht konde eischen. Komt het met 't gewoon gevoelen der Hervormden
overeen, dat de Verwerping zich alleen uitstrekt over menschen, welke alle middelen,
genoegzaam tot hunne bekering en zaligheid, aanhoudend versmaden; daar men
leert, dat God, by de Verwerping, bepaald heeft, andere menschen, welke niet
uitverkoren zyn, in hunnen zondenstaat te laten liggen, welke hier door van zulk
eene genoegzame genade zyn buitengesloten en verstoken?
Met myne reden, van Gods Goedheid en Barmhartigheid genomen, is 't even
eens gelegen. Dat vat zyn Eerw. op, met opzicht op uitverkorenen: hoe zoude ik
dromen, met opzicht op dezen, dat 'er geen goedheid en barmhartigheid geöeffend
wordt? Neen: ik spreek van die deugden Gods, met opzicht op verworpenen; dat
raakt men niet aan, en verschilt dus te veel; en
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men moet 't aanmerken als eene stilzwygende erkentenis, dat die dan verloochend
wordt.
't Geen men 'er meer bydoet, omtrent het aanbod van eene algemeene genade,
strookt even min, en men vat myne woorden geheel verkeerd op, als of die met
elkander onbestaanbaar waren. Elk, die myne woorden in derzelver verband en
zamenhang leest, kan dit terstond bemerken, en dus laat ik my, om kort te zyn, daar
over niet uit. Neen: men moet eens anders woorden in zyn kracht en juist oogpunt
opvatten, wanneer men dezelve wil wederleggen. Ook wordt myn bewys, uit de
Lankmoedigheid van God, over de vaten des toorns, zoo als ik 't heb voorgehouden,
in zyn geheel gelaten, en 't geen men daaromtrent aanmerkt, raakt het stuk niet.
Elk, die de moeite neemt om myne woorden met 't gezegde van zyn Eerw. te
vergelyken, kan dat zien, en daarom wys ik 't niet byzonder aan.
't Geen tegen myne verklaring van de plaatzen der H.S., tot bewys van de
verwerping, naar 't gemeen gevoelen, strekkende, wordt voordgebragt, zal ook
weinig beduiden. 't Is zoo, de Apostel gebruikt twee onderscheidene woorden; doch
onze Overzetters hebben dezelve opgenomen, als 't zelfde betekenende, en daarom
gelyk vertaald door bereiden. Doch daar komt 't niet op aan: ik heb alleen opgemerkt,
dat, van de vaten des toorns, het bereiden, zonder 't woordeken te voren, ook
onbepaald wordt voorgesteld, daar het, met opzicht op de vaten der Barmhartigheid,
aan God, en wel vóór derzelver aanwezen, wordt toegeschreven; en dat maakt hier
't onderscheid. De plaatzen van de Apostelen PETRUS en JUDAS heb ik vergeleken
met dergelyke plaatzen der H.S. en gezegden, daar mede gelyk, en daar in
voorkomende; en wanneer men eene gelyke opvatting omtrent gelyke gezegden
plaats geeft, dan is 'er niets in opgesloten voor zulk een besluit der verwerping, 't
welk men daar uit beweert; en dit is niet aangeroerd. De verdere redenering,
daaromtrent opgegeven, raakt de zaak niet, en dus houd ik my daar mede niet op.
Ik heb met geen genoegen, maar met tegenzin, dit geschreven, omdat ik 't niet wel
geheel kon nalaten; daarom heb ik 't zoo kort gedaan als mogelyk was. Wy kunnen
onze hoge jaren, en den korten leeftyd, welken wy beiden hebben, wel beter
besteden; en daarom zal ik my niet wederom in-
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laten, schoon iemand ook mogte goedvinden zich op nieuw daar tegen te verzetten;
terwyl ik my verblyd, dat de Eerw. Heer KLINKHAMER ook dit stuk niet van zulk een
belang heeft aangemerkt, dat het de grondleer der zaligheid raakt; immers dat besluit
ik uit het stilzwygen omtrent myne gezegden desaangaande. God doe ons de
waarheid met den vrede liefhebben, en heilige ons door dezelve!
J. KRAMER,
Rustend Leeraar.

Onderzoek, wegens het gewigt, aan de hette toegeschreeven. Door
Benjamin, Graaf van Rumfort, F.R.S. &c.
(Ontleend uit de Philosophical Transactions of the Royal Society of London, for the
Year 1799, P. II.)
De Proeven, door den Graaf van RUMFORT, op het Gewigt of de Zwaarte der Hette,
in den Jaare 1787, genomen, deedt hy ter gelegenheid van die in 't werk gesteld
werden door Dr. FORDYCE, vermeld in het LXXV Deel der Philosophical Transactions,
en waaruit deeze besloot, dat Water eene vermeerdering van Zwaarte verkreeg,
door tot Ys bevroozen te zyn.
De Graaf van RUMFORT, den noodigen toestel zich aangeschaft hebbende,
bestaande uit een zeer naauwkeurige Balans en twee glazen Vlessen, gelykende
op de bekende Florentynsche Flakons, gemaakt van dun glas, van dezelfde gedaante
en afmeetingen, deedt in eene derzelven eene zekere hoeveelheid van zuiver
gedistelleerd Water, en in de andere dezelfde zwaarte van slappen Wyngeest; beide
de Vlessen hermetisch verzegeld hebbende, hing hy dezelve aan de armen van de
Balans, en plaatste dien toestel in eene ruime kamer, waar de Thermometer van
o

op omtrent 61 stondt. Wanneer de Vlessen in dien toestand
genoegzaamen tyd geweest waren, om de lugtsgesteldheid aan te neemen, vaagde
hy dezelve droog af, en bragt ze in het volkomenst evenwigt. Deeze den tyd van
omtrent twaalf uuren in denzelfden staat gelaaten hebbende, en geene verandering
in derzelver specifique
FAHRENHEIT
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zwaarte vindende, bragt hy ze in een vertrek, waarin de lugtsgesteldheid 29 was,
en liet ze daar agt-en-veertig uuren. Wederkeerende om ze te bezien, vondt hy, dat
de Vles, met water gevuld, zeer veel zwaarder woog, en het water tot een vast
lichaam van ys bevroozen was, terwyl de Wyngeest in de andere Vles geen teken
van vorst altoos vertoonde. De uitkomst verschilde zeer veel van hetgeen de
Proefneemer verwagt hadt. Wanneer de toestel gebragt werd in de lugtsgesteltenisse
o

van 61 , ontdooide het Ys allengskens, en de twee Vlessen hernamen derzelver
oorspronglyk gewigt. De Proef werd, met denzelfden uitslag, herhaald.
Zichzelven voldaan hebbende ten aanziene van de naauwkeurigheid zyner Balans,
hervatte de Graaf zyne naspeuringen ten opzigte van het vermeerderen der zwaarte,
welke de vloeistoffen gezegd worden by het bevriezen aan te neemen. Dr. FORDYCE's
proeve, zo als hy zich verbeeldde, versterkt zynde door zyne eigene, begreep hy,
dat de vermeerdering van zwaarte, welke het bevroozen water hadt aangenomen,
alleen kon toegeschreeven worden aan het verlies van de verborgene Hette, welke
men weet dat eene vloeistof, wanneer dezelve bevriest, verliest; waaruit by besloot,
dat het verlies der verborgene Hette, gevoegd by de zwaarte van een lichaam,
dezelfde uitwerking op een ander moest te wege brengen, en dat, overzulks, de
vermeerdering der hoeveelheid van verborgene Hette, in alle lichaamen, en in alle
gevallen, derzelver blykbaare zwaarte moest verminderen.
Om de juistheid deezer gevolgtrekking te onderzoeken, nam hy twee Vlessen,
gelyk aan die hy in de voorgaande Proefneeming gebruikt hadt, en deedt in de eene
eene bepaalde hoeveelheid Water, en in de andere eene gelyke zwaarte van Kwik:
dezelve aan de armen van een Balans hangende, bragt hy ze in een volkomen
o

o

evenwigt, in de lugtsgesteltenisse van 61 , en bragt ze toen over in die van 34 ,
waarin zy vier-en-twintig uuren verbleeven. Geduurende dien tyd scheen geen van
beiden iets in zwaarte gewonnen of verlooren te hebben. Hieruit bleek, ‘dat de
hoeveelheid van Hette, door het Water verlooren, aanmerkelyk veel grooter hadt
moeten weezen, dan die, welke de Kwik verlooren hadt; de specifique hoeveelheden
van verborgene Hette in Water en Kwik bepaald geweest zyn-
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de, als staande de een tot de ander als 1000 tot 33; maar dit verschil in de
hoeveelheden van verlooren Hette bragt geen zigtbaar verschil te wege in de zwaarte
van de Vloeistoffen hier voorhanden.’ Deeze Proeve vermeerderde 's Graaven
vermoeden, dat de schynbaare vermeerdering van de zwaarte des Waters, in den
bevroozen staat, ontstondt uit zekere toevallige oorzaak.
In de verdere naspeuring deezes Onderwerps nam de Proefneemer drie Vlessen,
gelyk aan de voorheen gebruikte. In de eerste deedt hy zekere hoeveelheid Waters
en eene kleine Thermometer, in de tweede dezelfde zwaarte van Wyngeest en een
dergelyke Thermometer, en in de derde dezelfde zwaarte van Kwik. Deeze Vlessen
waren hermetisch verzegeld, en gesteld in eene plaats, waar de bestendige
o

lugtsgesteldheid vier-en-twintig uuren lang 61 was: het ingedaane in de twee
eerstgemelde Vlessen bleek, naar uitwyzen der ingestookene Thermometers,
gelyken graad van warmte te hebben; zorgvuldig werden zy afgedroogd, en men
liet ze twee uuren hangen: daarop werden zy alle gewoogen, en in het naauwkeurigst
evenwigt gebragt. Vervolgens stelde hy ze in eene plaats, waar de Thermometer
o

30 tekende; daar bleeven dezelve agt-en-veertig uuren. - De twee eerstgemelde
Vlessen A en B hingen aan de armen van een zeer naauwkeurige Balans, en de
derde Vles C was op eene gelyke hoogte gehangen aan den arm van een standaart,
daartoe gemaakt, en zo naby mogelyk by de Balans geplaatst, met eene zeer ligt
aangedaane Thermometer, ter zyde daarvan gehangen. Naa verloop van
agt-en-veertig uuren stonden de drie Thermometers op dezelfde hoogte, naamlyk
o

29 FAHRENHEIT, en de Vlessen A en B bleeven in het volmaaktste evenwigt. De
Thermometer A in de Vles A was in een vasten klomp ys beslooten. De geheele
toestel werd daarop overgebragt in een warm vertrek, en bleef daar tot dat het ys
in de Vles A ontdooid was, en de drie Vlessen de warmte van de lugt, dezelve daar
omringende, bekomen hadden. In deezen stand bleeven derzelver gewigten
onveranderd.
Deeze Proeve herhaalde de Graaf verscheide keeren, en altoos met denzelfden
uitslag: ‘Het Water bleek in geen deezer gevallen de minste zwaarte te winnen of
te verliezen, 't zy bevroozen of ontdooid; ook waren de betreklyke zwaarten der
Vloeistoffen, in een
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der beide andere Vlessen, niets het allerminst veranderd, door de onderscheide
Graaden van Hette of Koude, waaraan men dezelve hadt blootgesteld.’
Van dit onderwerp stapt de Graaf af met de volle overtuiging, ‘dat, indien de Hette
met de daad eene zelfstandigheid of stoffe is - eene vloeistoffe sui generis, gelyk
men verondersteld heeft - die, van het eene lichaam in het andere overgaande, en
opeengehoopt zynde, de onmiddelyke oorzaak is van de verschynzels, welke wy
in heetgemaakte lichaamen waarneemen, (waaromtrent ik egter niet kan nalaaten
te twyfelen) dezelve iets moet weezen zo oneindig dun, zelfs in den meest verdikten
staat, dat het alle onze poogingen, om de zwaarte daarvan te ontdekken, te leur
stelt. En, indien het gevoelen, door veelen onzer bekwaamste Wysgeeren omhelsd,
dat de Hette niets meer of niets anders is dan eene inwendige schommelende
beweeging van de deelen, die een heetgemaakt lichaam zamenstellen, welgegrond
is, blykt het klaar, dat de zwaarte dier lichaamen op geenerlei wyze door zulk eene
beweeging kan worden aangedaan.’
In deezer voege schynt de Graaf van RUMFORT door de bovengemelde Proeven
beweezen te hebben, ‘dat eene hoeveelheid van Hette, gelyk aan die, welke 4214
Greinen (of omtrent 9¾ OZ.) van Goud zoude vereischen, om die te verhitten van
de koude van vriezend water tot gloeiend heet, geene zigtbaare uitwerking heeft
op een Balans, in staat om eene zo geringe verandering van zwaarte aan te wyzen,
als die van 1/1000000 van dat lichaam; en, indien de zwaarte van Goud noch
vermeerderd noch verminderd wordt, een millioen gedeelte, naa van het punt van
vriezend water tot dat van gloeiend heet overgegaan te zyn, dunkt het my veilig te
mogen besluiten, dat alle poogingen, om eenig uitwerkzel te ontdekken van de Hette
op de blykbaare zwaarte der Lichaamen, vrugtloos zullen weezen.’
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Iets over Josephus en Fra Paolo Sarpi.
(Ontleend uit Dr. CAMPBELL's Lectures on Ecclesiastical History.)
(*)

‘Eenigen tyd geleden gaven wy onzen Leezeren , uit het bovengemelde Werk des
Hoogleeraars CAMPBELL, eenige Aanmerkingen over het gebruik der Boeken, ten
dienste der Letteroefenende Jongelingschap; uit dezelve bleek, hoe zeer hy 'er
tegen was, om met de opgave van een groote Boekenlyst zyne Leerlingen te
overkroppen; dan hy laat hun van de voornaamste Schryvers niet onkundig; terwyl
de wyze, op welke hy hun dezelve leert kennen, verre verwyderd is van die niet
zelden gevolgd wordt by Hoogleeraaren in dit vak. Ten bewyze hiervan strekken
de twee voorbeelden, een van ouden, en een van laateren tyde, welke wy thans
mededeelen; het eerste betreft den Joodschen Geschiedboeker JOSEPHUS, het
tweede FRA PAOLO SARPI.’

Character van den Joodschen geschiedschryver Josephus.
Dat JOSEPHUS een Man was, die, by eene groote maate van bedrevenheid in de
Joodsche Geleerdheid van zyne dagen, eene vry goede maate van Grieksche en
Latynsche Letterkunde voegde, is een Charactertrek, welke hem, myns oordeels,
niet met regt kan betwist worden.
Als Geschiedschryver moet men toestaan, dat, in alle gevallen, waarin zyn verhaal,
by een behoorlyk onderzoek, bevonden wordt met dat in de Heilige Schriften te
stryden, 's Mans verhaal geen geloof in 't geheel verdient. - Wanneer hy gezegd
mag worden de Gewyde Boeken niet te wederspreeken, doch 'er verre van af te
wyken, door het uitweiden over bykomende omstandigheden, zal het voegelyk
weezen, onderscheid te

(*)

Zie ons Mengelwerk, hier boven, bl. 310.
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maaken tusschen de vroegere Tydperken zyner Geschiedenisse en de laatere
Eeuwen. Ten aanziene van de eerste hebben wy volstrekte zekerheid, dat hy geene
andere echte bescheiden bezat, om zyne berigten uit op te maaken, dan die wy,
ten deezen dage, nog in handen hebben. Deeze zyn MOZES en de Propheeten, die
in tydperken naast aan dat van dien Wetgeever kwamen. Ten aanziene van de
laatste, schoon begreepen in het Tydperk, waartoe de Schriften des Ouden Verbonds
reiken, zyn wy zo zeker niet, dat hy den bystand konne gehad hebben van
geloofwaardige Berigtschriften, ten zynen tyde voorhanden, schoon thans verlooren.
Twee byzonderheden, nogthans, doen zich op, in het Character deezes
Geschiedboekers, welke op zyne wyze van schryven invloed hebben, en eene
byzondere opmerking verdienen. - De eerste byzonderheid is eene al te groote
gemaaktheid om den trant der Grieksche Geschiedschryveren te volgen. Dit blykt
uit den styl, welken hy doorgaande voert, over 't algemeen, doch wel byzonder uit
de poogingen, welke hy aanwendt om zyn Verhaal op te cieren met lange
Aanspraaken, welke hy den voorkomende Persoonadien in den mond legt; eene
armhartige kunstgreep, om de talenten der welzeggenskunst des Schryvers veeleer
te toonen, dan de Characters, welke de Geschiedenis aanbiedt, te doen kennen.
Ik kan niet afzyn hiervan één voorbeeld op te haalen, waarin JOSEPHUS, door eene
onoordeelkundige pooging om te verbeteren en op te cieren, een der schoonste
aanspraaken, welke ons ergens in de Geschiedenis voorkomen, bedorven heeft.
De aanspraak, door my bedoeld, is die van JUDA tot zynen Broeder JOSEPH, toen
Bestuurder van Egypteland, zich aanbiedende tot gyzelaar voor zynen Broeder
BENJAMIN, door de opoffering van zyne eigene vryheid. Het is onmogelyk voor iemand,
die smaak kan vinden in echte eenvoudige natuur, niet ten diepsten getroffen te
worden door de taal, welke hy voert, zo als dezelve ons by MOZES voorkomt. Dezelve
leezende, vinden wy ons volkomen voorbereid om het uitwerkzel te wagten, welk
zy voortbragt by zynen hem onbekenden Broeder. Wy zien, wy voelen, het was
onmogelyk voor de menschlykheid, voor natuurlyke genegenheid, het langer uit te
houden.
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- By JOSEPHUS is het een geheel ander stuk, somtyds zo koel, zo vergezogt, zo
gekunsteld, en in gevoelens, en in bewoordingen, dat het meer gelykt naar de taal
van iemand, opgevoed in de Schoole der Grieksche Sophisten, dan van eenen
eenvoudigen, kunstloozen, aartsvaderlyken Herder.
Eene andere byzonderheid, welke onze opmerking verdient, ten aanziene van
deezen Geschiedboeker, is de verregaande vrees, welke hy betoonde, om zich
bloot te stellen aan de belaching van zyne Grieksche en Romeinsche Leezers, op
wier gunstbejag hy steeds uit is. Dit heeft hem bewoogen, om zich, ten aanziene
van zommige stukken, zo twyfelagtig uit te drukken, dat veelen hem voor geen vast
geloover hielden in den Godsdienst door hem beleden. Doch dit zal, op een nader
onderzoek, geheel ongegrond bevonden worden; in tegendeel laat hy zich niet
weinig voorstaan op de onderscheiding zyns Volks van alle andere Volken, door de
kennis en den dienst van den waaren GOD. Maar hy schreef zyne Geschiedenis niet
om Aankomelingen tot het Joodendom te maaken, en verkoos daarom, aan die
gedeelten van zyn Werk, welke hy dagt dat hem meest zouden blootstellen aan den
schimp der Ongeloovigen, zulk een voorkomen by te zetten, als het gangbaarst zou
maaken by Heidensche, en zelfs by Philosophische Leezers, (want hy hadt het oog
op beiden) onder welken hy wist, dat de Jooden met het merk van Ligtgeloovigheid
gebrandmerkt, en zelfs tot een Spreekwoord geworden waren.
Veelligt zou men denken, dat JOSEPHUS, ten aanziene van het oudste gedeelte
zyner Geschiedenisse, dewyl 'er niets, wat de gebeurtenissen zelve betreft, uit
gehaald kan worden, 't welk men niet, en beter, in den Bybel vindt, van weinig of
geen dienst altoos kan weezen voor den Christen-leezer. Maar die gevolgtrekking
zou niet regtmaatig weezen. Naardemaal deeze Geschiedschryver, volgens zyne
eigene bekentenis, een Phariseër was, een tydgenoot der Apostelen, en iemand,
die leefde naa de verdelging van der Jooden Staat en Tempel door TITUS
VESPASIANUS, kunnen wy uit 's Mans dwaalingen zelfs leering raapen. Zy kunnen
dienen om te toonen, welke de stellingen van die Secte ten dien tyde waren, welke
derzelver begrippen, zo ten
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aanziene van Geschiedkundige gebeurtenissen, als van Godsdienstige instellingen,
en waarin hunne voornaamste overleveringen bestonden. - Dit alles is voor een
Christen Godgeleerde eene zaak van geen gering aanbelang, tot verklaaring van
verscheide plaatzen in het Nieuwe Testament, welke zinspeelen op zulke
dwaalbegrippen en beuzelagtige overleveringen. Zints den tyd der herbouwing des
Tempels onder EZRA, tot de eindelyke verwoesting van denzelven, en de volslaagene
vernietiging des Joodschen Staatsbestuurs door de Romeinen, verschaft ons
JOSEPHUS alleen bykans, al het licht, 't welk wy bezitten.

Character van Fra Paolo Sarpi.
FRA PAOLO SARPI, de beroemde Geschiedboeker van de Trentsche Kerkvergadering,
was een Man, die, myns oordeels, meer verstondt van den vryheid-ademenden
geest der Euangelieleere, en het echt character der Christlyke Instelling, dan eenig
Schryver van zynen tyd. - Waarom hy verkoozen hebbe om in de Gemeenschap
der Roomsche Kerke te blyven, neem ik niet op my te bepaalen, als die geen Mensch
ten dien aanziene oordeel; even min neem ik het op my om zulks te verdeedigen.
De Bisschop van Meaux noemt hem een Protestant en een Calvinist onder een
Monniken-gewaad. Dat hy tot de Calvinisten niet behoorde, is volstrekt blykbaar uit
veele gedeelten zyner Schriften. Ik denk ook veilig daaruit te mogen opmaaken, dat
'er, ten zynen tyde, geen Aanhang onder de Protestanten was, met wier
Leerstellingen diens Mans beginzels volkomen zouden overeengestemd hebben.
Het leevendig begrip hiervan heeft, myns agtens, zo veel als eenig ding toegebragt
om hem te doen blyven by die Kerkgemeenschap, tot welke hy oorspronglyk
behoorde.
Vast gaat het, dat, gelyk niemand meer overtuigd was van het verderf en de
aanmaatiging, welke in die Kerkgemeenschap heerschten, ook niemand met meer
duidelykheids zyne gevoelens deswegen kon uitdrukken. Hierin handelde hy op
eenen geheel anderen voet dan de zodanigen, die, om aardschgezinde oogmerken
te bereiken, belydenis doen van stellingen, welke zy niet ge-
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looven. Lieden van deezen slegten stempel zyn doorgaans, om hunne veinsery te
beter te vermommen, de sterkste schreeuwers om hunne hoogagting en bewondering
te betuigen ten aanziene van een Leerstelzel, 't geen zy in hun hart veragten. Dit
was de handelwyze van FRA PAOLO SARPI in geenen deele.
De vryheden, welke hy nam, zouden hem reeds vroegtydig het gewigt der Kerklyke
wraake hebben doen gevoelen, hadt de Staat van Venetie, in welken hy een
allernuttigst Burger was, hem de beschermende hand niet boven 't hoofd gehouden.
- In 't einde nogthans werd hy het slachtoffer van den haat zyner Vyanden, dien hy
zich op den halze laadde door zyne onverbreeklyke gehegtheid aan de waarheid,
zo in zyne Gesprekken als in zyne Schriften. Heimlyk werd hy vermoord door eenen
Monnik, een Zendeling van den Heiligen Stoel.
FRA PAOLO SARPI schreef in 't Italiaansch, zyne Moederspraake; maar 's Mans
Werken zyn in 't Latyn vertaald, en deels in verscheide Europische taalen overgezet.
Zyne Historie van de Trentsche Kerkvergadering, en zyne Verhandeling over de
Kerklyke Beneficien, zyn beide meesterstukken. Wie dezelve leest, weet niet of hy
zich meest te verwonderen hebbe over de Geleerdheid, het schrander Oordeel en
de edele vryheid van denken, allerwegen in 's Mans Schriften doorstraalende. Alle
deeze zo zeldzaame als hoogwenschlyke hoedanigheden hebben nog het voordeel
van zich by den Leezer aan te pryzen door de grootste naauwkeurigheid in het
opstellen, en de uiterste klaarheid in voordragt.
Deeze schatting kon ik niet nalaaten te betaalen aan de gedagtenis van eenen
Schryver, aan wien de Republiek der Letteren zo gansch veel verschuldigd is, en
dien ik de grootste hoogagting toedraag.
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De dood van Moomooe, koning van Tongataboo, diens
begraafenisse, en een daarop volgend feest.
(Ontleend uit A Missionary Voyage to the Southern Pacific Ocean, performed in the
Years 1796, 1797 and 1798.)
De oude Koning van Tongataboo, MOOMOOE, was, by de aankomst der Zendelingen,
gevaarlyk ziek. Diens Zoon TOOGAHOUWE deedt een Jongeling, zyn eigen jonger
Broeder, wurgen, opdat zyn Vader mogt herstellen. Het graf van dit slachtoffer ging
hy dagelyks bezoeken, om hem te beweenen, 't welk hy deedt met op het graf te
gaan zitten, de elboogen op de kniën houdende, en het aangezigt met zyne handen
bedekkende. Een geruimen tyd zat hy dus peinzend stil op 's Broeders Graf, en
verliet het in eene even peinzende houding. De oude Koning stierf, binnen weinige
dagen.
Vreemd, woest en bloedig was het Rouwbeklag, zeldzaam de Begraafenis. Het
Volk kwam van Noogolisva (dus heette de plaats, waar de overledene Koning lag)
met door lykmisbaar opgereete aangezigten; het was in grooten getale
zamengevloeid. In stede van hunne gewoone kleeding, droegen zy matten om 't lyf
geslaagen, en een tak van een Kastanjeboom om den hals: dit is het rouwgewaad
deezes Volks. Het lyk des overleden Konings, liggende op een baar van boomtakken
gemaakt, werd door twintig mannen gedraagen. Veelen der Bloedverwanten gingen
het lyk vooruit. - Een Vrouwenopperhoofd, FEFERE DUATONGA genaamd, die het
bestel over de Lykstatie scheen te hebben, werd op een Zetel van bamboes door
vier mannen gedraagen. Haar volgde FUTTAFAIHE, een aanzienlyk Opperhoofd, te
voet, en ook twee Vrouwen, beide Wyven van den overledenen, bestemd om ter
gelegenheid der begraafenisse geworgd te worden. De eene schreide; maar de
andere scheen weinig aangedaan.
Eenigen onzer gingen mede na de Fiatooka, (dus wordt de Begraafplaats
geheeten) waarheen thans het Lyk gebragt werd, en nedergezet in een gebouw,
ten dien einde vervaardigd, met zwart doek behangen. In het midden van de Fiatooka
is het graf; de zyden, de einden en de vloer zyn van koraalsteen, desgelyks het
dekzel.
De Begraafenis van Koning MOOMOOE, die den 29sten van April gestorven was,
greep op den 2den van Mey plaats. Omtrent vierduizend Persoonen vervoegden
zich na de Fiatooka. Wy begaven ons derwaards. Weinige minuuten naa onze komst
hoorden wy een groot geschreeuw en geblaas op kinkhoornen. Welhaast vertoonden
zich omtrent honderd mannen, gewapend met stokken en speeren; op een plein in-
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stuivende, begonnen zy zichzelven op eene deerlyke wyze te slaan en te
mishandelen: veelen wondden hunne hoofden dermaate met hunne stokken, dat
het bloed 'er uit gud de. Anderen, met speeren voorzien, bragten zichzelven wonden
toe in de dyen, de armen en de wangen; onder dit bedryf roepende om den overleden
Koning, op eene zeer aandoenlyke wyze. Een Inbooreling van Feegee, die den
Vorst als knegt gediend hadt, scheen geheel dol; hy kwam op het plein met vuur in
de hand, en vooraf zyn hoofdhair met olie bestreeken hebbende, stak hy 't zelve in
brand, en liep met dit vlammend hoofdhair rond. Eenigen, die aanzienlyke posten
by den overledenen bekleed hadden, gaven zich twee, drie, ja vier speersteeken
in de armen, en dansten zo het plein rond; eenigen braken de speeren, en lieten
de einden in het vleesch steeken. Zich voldaan hebbende met deeze zelfwonding,
zaten zy eene poos neder, sloegen zich met vuisten in het aangezigt, en gingen
heen. Eene tweede party deedt zichzelven dergelyke lyfskwelladien aan. Naa hun
volgde eene derde party, op schelphoornen blaazende. Vier der voorsten hadden
steenen in de hand, waarmede zy zich de tanden uit den mond sloegen.
In den naamiddag gingen eenigen onzer weder na de Fiatooka waar wy de
Inboorelingen van beide de Sexen nog met dit droevig en wreed lykmisbaar bezig
vonden Niet lang hadden wy 'er ons onthouden, of wy hoorden op eenigen afstand
een zagt geluid, doch 't geen de diepste droefenisse en weeklagte aanduidde. Dit
was eene bende van omtrent honderd-en-veertig Vrouwen, in een rei een voor een
elkander volgende; elk haarer droeg een bakje met zand: tachtig Mannen volgden
op dezelfde wyze. Allen zongen zy, in gemelder voege voortgaande, woorden, die
op deezen zin liepen: Dit is een zegen voor den dooden! Dit gezang werd door de
Vrouwen beantwoord.
Naa nog eenige pligtpleegingen van dien aart werd het Lyk ten grave gebragt op
een grooten hoop zwart doek; hiermede en met fyn gevlogten matten bedekten zy
't zelve. Een overvloed van geschenken voor den Dooden volgde, bestaande uit
baalen doek, fyne matten, en verscheide andere Artykelen, welke alle by het Graf
werden nedergelegd. Onmiddelyk hierop verscheenen zestien Rouwklaagers, die
zo even den kleinsten vinger hadden afgesneeden.
Het Graf werd overdekt met een gehouwen steen, omtrent agt voeten lang, vier
breed, en één dik, welken zy opgehangen hadden aan zwaare touwen, aan twee
sterke in den grond gedreevene staaken. Terwyl zy dien zwaaren steen langzaam
lieten daalen, maakten Vrouwen en Kinderen een luidrugtig geween, en zongen
een zang, nederkomende op de uitdrukkingen: Myn Vader! myn Vader! Beste der
Konin-
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gen! enz. Eene andere party tradt te voorschyn, zich op de voorheen beschreevene
wyze mishandelende. - Naa deeze vervoeringen en vlaagen van droefenisse zaten
zy eene wyl in stilte neder; en toen zy het touw van den grafsteen losgemaakt
hadden, hieven zy een groot geschreeuw aan. Allen, die 'er zich tegenwoordig
bevonden, rukten de kastanjebladen van hunne halzen; en de menigte verspreidde
zich.
Deeze wreede Lykplegtigheden werden, kort daarop, gevolgd door eene ruime
toebereiding tot een Feest. Een groot Vermaak-onthaal, 't welk zy een Mai noemen,
werd op den 13den, 's avonds, door de Vrouwen gehouden Meer dan
honderd-en-dertig Varkens werden gebraaden, en, met drie honderd schotelen
Yams, door TOOGAHOUWE uitgedeeld.
Op den volgenden dag werd TOOGAHOUWE, in stede van zynen Vader, met den
Tytel en de vaardigheid van Dugonaboola bekleed. Zyn naam IEENOW TOOGAHOUWE
verwisselde hy voor dien van TALLIATABO, den God hunner Familie; en niemand
zyner Onderdaanen mogt hem vervolgens, op straffe des doods, by zyn voorigen
naam noemen.

Lofrede op George Washington.
Door Franc. Adr. van der Kemp.
Uitgesproken den 22 Febr. 1800, te Oldenbarneveld, in het Landschap Oneida, in
den Staat van Nieuw-York.

Aan den Redakteur der Vaderlandsche Letter-oefeningen.
‘Ongetwyfeld herinnert gy u den naam van F.A. VAN DER KEMP, en diens betoon van
warme Vaderlandsliefde, geduurende de woelingen van den jaare 1787. Sedert,
gelyk u insgelyks zal bekend zyn, na Noord-Amerika verhuisd, en met WASHINGTON,
zo als ons van goeder hand berigt is, persoonlyk bekend geworden, kon het niet
missen, of 's Mans Vryheidsliefde moest in zynen boezem een vuur van hoogagtinge
voor den Vrymaaker van Amerika ontsteeken. De naagedagtenis diens Helds met
eene Lofrede te vereeren, viel in zyn karakter. En zyne bevoegdheid daartoe zal
elk erkennen, die weet, hoe hy, voorheen, in meer dan ééne Doopsgezinde
Gemeente in ons Vaderland, met lof en toejuiching, den Kanzel heeft betreeden;
schoon thans, als een eenvoudig Landbouwer, in Noord-Amerika leevende. Een
Afschrift dier Lofrede, in 't Engelsch ge-
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steld, viel my in handen, en bekroop my straks de lust, myne Landgenooten op die
vrugt van den Amerikaanschen grond te onthaalen. Om niet te veele ruimte in uw
Mengelwerk my aan te matigen, heb ik de Inleiding agtergelaaten, die, daarenboven,
(*)
eenigzins uitgebreid is. Zie hier de Karakterschets.’
WASHINGTON's karakter, zints zyne optrede in het openbaare leeven, geduurende
den gantschen loop van hetzelve, was niet slegts onbevlekt, maar hoogst
geëerbiedigd by allen, die tot zyne verkeering wierden toegelaaten. Zyne werkzaame
voorzigtigheid bestuurde zynen onvertsaagden moed; zyn waakzaame geest, nimmer
bezweeken in den neteligsten toestand, wierdt immer verleevendigd door eene
manlyke godsvrucht; en alle deeze deugden, nevens een leevendig gevoel van
zyne eigen innerlyke waarde, hadden alleen haare wedergae in zyne Nederigheid.
Gedagtig dat hy een mensch was, gebruikte WASHINGTON alle redelyke
inschikkelykheid omtrent de broosheden der menschlyke natuure, verschoonde
derzelver zwakheden, en hadt medelyden met haare dwaasheden, zo dikmaals
dezelve door ondeugden niet bevlekt wierden, of het algemeene welzyn het oeffenen
van strenge straffe niet noodzaaklyk maakte.
Veelen van u, G.H. zullen zich den Franschen oorlog herinneren, zoo zegevierende
door Groot-Britannie geëindigd, door de kragt van het nog kindsch Amerika
geschraagd. Weinigen, egter, zullen weeten, hoe verdienstelyk onze WASHINGTON
by zyn Vaderland zich maakte, naa Braddocks rampzalige nederlaag, en eene
Burgerkroon verdiende, door het redden van zyne landgenooten, toen het behaalen
der overwinninge de menschlyke kragten te boven ging. En egter hadt hy voorshands
onlochenbaare proeven van zyn beleid en onvertsaagdheid gegeeven, in het
(*)
volbrengen van eenen Last aan den Heere DE ST. PIERRE .
Geen wonder dat WASHINGTON, een der eerste bestryders van Groot-Britannie's
ontzettende eischen, door het geheele

(*)

(*)

Deeze Vertaaling was reeds ter persse, wanneer ons eene andere onder het oog kwam,
waarschynlyk naar een ander Afschrift vervaardigd, en by den Boekhandelaar G. WARNARS
afzonderlyk uitgegeeven.
In den Winter van den jaare 1753 doorkruiste hy, te voet, slegts met een enkelen reisgenoot,
en draagende zynen leevensvoorraad op zynen rug, eene wildernis van 400 mylen, en keerde
te Williamsburg te rug, 14 Febr 1754.
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Vastland verlangd wierdt - van Georgie af tot aan Main toe - als een heirleider deezer
gevaarlyke worstelinge. Zoo roemryk was de Man, door Amerika verkozen! Zyne
aanstelling tot het opperbevel verspreidde algemeene blydschap onder haare
vrienden, en wierdt aangemerkt als een voorbode van snerpende wederspoeden
haarer woedende vyanden. Met ongeveinsde tegenworsteling aanvaardde hy den
belangryken post, en overtrof, in zyne volvoering van deezen Last, geduurende den
loop eens hachelyken oorlogs, de vuurigste wenschen zyner meest vertrouwde
yverigste bewonderaaren, in de oude en in de nieuwe Waereld.
De onbepaalde lofspraaken op WASHINGTON klonken door Groot-Britannie, wierden
aldaar, in de beide Huizen van het Parlement, terug gekaatst, en, indien dit mogelyk
ware, weergalmden met nog scheller klanken door Europa. De wyzen wedyverden
met de magtigen, om hem van hunne verknogtheid en agtinge blyken te vertoonen.
Gouden Eerepenningen wierden door Genootschappen uitgeloofd, als belooningen
van het vereeren van den doorluchtigen WASHINGTON; en de doorwrogtste opstellen
beschouwde men eenpaarig, als te kort schietende by de verhevene verdiensten
des Verlossers van zyn Vaderland. Europa's Prinsen deeden hulde aan zyne
verdiensten, en Koningen scheenen 't zich tot eere te rekenen, hem hunne
geschenken aan te bieden. Niettegenstaande alle deeze wierook met eene nooit
gehoorde overbodigheid WASHINGTON wierdt toegezwaaid, deszelfs welriekende
reuk bedwelmde hem egter niet.
Amerika verklaarde zich onafhanklyk; en WASHINGTON noodzaakte de Volken der
aarde, die onafhanklykheid openlyk te erkennen.
Laaten anderen zyne dappere Krygsverrigtingen optellen, zyne kloeke bedryven
in den Oorlog, met onuitwischbaare trekken in uw geheugen geprent, en, met
verrukkingen van vreugde, zoo dikmaals aan uwe Kinderen verhaald, indien gy in
het geschil werkelyk deel naamt. Myn oog staart op zynen altoos gedenkwaardigen
aftogt, naa het wreede gevegt op Laag-Eiland, en ik bewonder zyne waakzaamheid,
zyne omzigtigheid, zyne orde, zyne vaardigheid in het volvoeren van dit meesterstuk
van Krygsbeweegingen, zonder het verlies van een eenig man, hoewel een
overwinnend Leger tegen zyne Werken stootte, en elke beweeging gadesloeg. Myn
oog schemert van zyne grootheid, wanneer ik hem een talryk Leger van de dapperste
Europische troepen zie beteugelen, aangevoerd van doorluchtige Bevelhebbers,
door de overwinning opgeblaazen, met het waarschynlyk vooruitzigt bezield van
een einde aan den opstand te maaken, door het verdelgen van WASHINGTON - met
een handvol Amerikaansche troepen. Opgetogen staa ik, ziende hem met deeze
bende van naauwlyks tweeduizend man,
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zyne verschanzingen ongeschonden verdeedigende, en, van vermoeienis schier
uitgeput, zomtyds zonder Krygsbehoeften, klederen of soldy, een magtigen vyand,
door zyne snelle optogten en onwinbaare liggingen, afmattende en bezig houdende;
tot dat hy, door Columbia's vlug vernuft, nieuwe versterking bekoomen hebbende,
onzen grond van huurbenden zuiverde, en aan de wysheid van Groot Britannie
tusschen onze vriendschap en onzen haat de keuze overliet.
Onmogelyk is het, eene naauwkeurige Vergelyking te treffen tusschen WASHINGTON
en de meest vermaarde Helden van vroegere en laatere tyden. Men plaatze dezelve
in zynen kring en omstandigheden, omringd van zyne zwaarigheden en
ontmoedigingen - met de zelfde verlokzelen ter bevorderinge van hunne eigen
byzondere grootheid - met de zelfde streelende vooruitzigten op gelukkig slaagen;
te midden van dezelven zal onze WASHINGTON met schitterenden luister pryken.
Zoo voorbeeldloos als WASHINGTON's onbaatzuchtigheid was, zoo helder blonken
zyne overige hoedanigheden. Alle geldbelooningen wees hy van de hand; en nooit
was hy bedagt om dit mangel uit den prooi zyner vyanden heimelyk aan te vullen;
nooit bezwaarde hy zyne medeburgers met-geldheffingen, onder voorwendzel van
dringende noodzaaklykheid, of dezelve ten algemeenen nutte te moeten dienen.
Niet als een zegepraalend Opperhoofd, wiens verzoeken zo veele bevelen, wiens
raadgeevingen zo veele beschaafde eischen zyn, maar als een amptloos burger,
waarschuwde WASHINGTON de Amerikaanen tegen de dreigende gevaaren, en
onderwierp aan hunne bedaarde raadpleegingen de eenige middelen, hun door
hem aan de hand gegeeven, om hunne Vereeniging te vestigen, en hunne
Onafhanklykheid, Vryheid en Voorspoed voor altoos te verzekeren.
Te kort, intusschen, doen wy deezen uitsteekenden Man, wanneer wy hem enkel
als Veldheer beschouwen. Als Staatsman heeft WASHINGTON op onze en onzer
naakomelingen eerbiedige hoogagting een even billyke aanspraak. Met geheel ons
hart stemmen wy Amerikaanen deeze in 't oog loopende waarheid toe. Laaten
uitlanders, om de regtmaatigheid van ons gevoelen te waardeeren, WASHINGTON's
vermaaningen toetzen, toen hy zich van het opperbevel ontdeedt; onze Constitutie,
als een gedeelte van zyn doorluchtig werkstuk, beoordeelen; den Brief, welken hy,
in de hoedanigheid van Voorzitter der Conventie, aan de byzondere Staaten schreef,
leezen en herleezen; en niemant zal langer aarzelen om in de voetstappen van
Columbia's Zoonen te treeden.
Eene Constitutie wordt aangenomen, en WASHINGTON, met eenpaarige stemmen,
tot Voorzitter der Vereenigde Staaten verkoozen. Van nieuws offert hier de groote
en braave Man de vermaaken van zyn afgezonderd aan de beslommeringen
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en moeiten van het arbeidzaame leeven op, tot heil van zyn Vaderland, en door
den zelfden geest van onnaavolgbaare onbaatzuchtigheid gedreven. Welk een ruim,
welk een onmeetelyk veld van roem voor hem zelven, van opgetogenheid voor ons,
zie ik hier geopend! Het beeld des Veldheers in zynen meest schitterenden roem
verdwynt in den glans van dit nieuw Staatkundig hemellicht! Myne oogen verzwakken,
schemeren, worden verdonkerd; doch myn hart wordt ten zelfden tyde, door
deszelven weldaadigen, alles leevend maakenden invloed, vrolyk uitgebreid.
Onze Vereeniging is nu in het Cement gelegd, - onze strydende belangen zyn
meen gesmolten - byzondere twisten en oneenigheden, tusschen de wederzydsche
Staaten en persoonen, tot zwygen gebragt, en op den weg geleid om mede te
werken tot den algemeenen welvaart, door deezen alvermogenden Leidsman. Ons
Nationaal Krediet is gevestigd - onze Landbouw in een aanwassenden staat; onze
Koophandel vordert met reuzenstappen. De Wetten ontvangen kragt en klem. Onze
Vryheid en onze regten zyn in veiligheid De naam van Amerikaan doet zich
eerbiedigen. Ons Nationaal geluk en Onafhanklykheid zyn op een vasten grondslag
gebouwd.
Verwagten kunt gy niet, G.H. dat ik eene gebyzonderde schets ophange, van het
wys, het vast en goed bestuur van onzen algeheel volkomenen WASHINGTON. In
deeze Westersche bosschen, bykans geheel uitgesloten van alle gemeenschap
met de Staatkundige Waereld - hoe zoude ik, met eenige naauwkeurigheid, haaren
omtrek maalen; terwyl weinigen, die de schets gezien hebben, die met de uitvoering
van zyne ontwerpen begunstigd geweest zyn, zich bekwaam zullen gevoelen om
met eenigen glans die taak te volvoeren? De alvolkomene Staatsman vatte het
penseel op, om den President WASHINGTON te schilderen, en dan moet zyn hart zo
zuiver als goedwillig zyn, of hy zal in de onderneeming faalen, en een slegt
Karikatuur, in stede van een treffend gelykend beeld, leveren.
Treurt niet, Amerikaanen! over dit mangel des tols van eerbetooninge aan onzen
weêrgaêloozen WASHINGTON. Is 't niet vertroostende, dat zyne grootheid de bevatting
van het gros der stervelingen te boven gaat? - zoo verre die te boven gaat, dat de
weinigen, wien de taak is opgedraagen, dat zy daar voor niet berekend zyn, gevoelen
zullen? Is 't niet grooter, dat wy het daadlyk genot hadden van de zegeningen, die
met zulk een bestuur gepaard gaan - Vrede en Voorspoed en Onafhanklykheid;
terwyl elende, en bloedvergieting, en slaaverny het rampzalig erfdeel der Europische
Natien zyn? Is 't niet grooter, dat de waarde onzer landeryen - de voortbrengzels
onzer nyverheid - de prys van
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onzen Landbouw - dat onze bevolking toeneemt - terwyl de velden, dorpen en steden
der overwonnene en overwinnende Europeaanen ontvolkt, verbrand, verdelgd
worden? Is 't niet grooter, dat onze eigendom en leeven veilig waren, onze inwendige
rust in zekerheid wierdt gesteld, door onze voortreffelyke Constitutie, tot verderen
wasdom de beginzels in zich bevattende?
Nog onvoldaan, G.H. schynen my uwe oogen, met ongeduld verdere narigten
van my begeerende. Zal ik dan herhaalen, 't geen gy de jeugdige harten uwer
luisterende kinderen by herhaaling hebt ingeprent - hoe de groote en goede
WASHINGTON onze Staatshulk door eene onstuimige Zee stuurde - onstuimig door
Britsche en Fransche Orkaanen - haar veilig stuurde, te midden der rotzen van
trouwlooze Kunstenaryen, in de haven der Onzydigheid? Moet ik u herinneren dien
stouten maatregel van onzen grooten en goeden WASHINGTON, toen hy, met eene
onweerstaanbaare stemme, der Britsche trotschheid en Fransche brooddronkenheid
toeriep: Tot hier toe, en niet verder! of met u onze dankbetuigingen zamenpaaren
met die der beide Huizen van het Congres, voor deeze onverwagte verlossing van
de dreigende akeligheden eens vernielenden Oorlogs? Moet ik u in het geheugen
herroepen onze wederzydsche gelukwenschen met die altoos gedenkwaardige
gebeurtenis, toen wy onzen WASHINGTON leerden kennen, als even groot in wysheid
als in dapperheid, even standvastig en groot in het Kabinet als in het Veld; toen
onze oogen, van traanen van onuitspreekelyke blydschap glinsterende, aan elkander
de gelykluidende aandoeningen onzer smeltende harten mededeelden, op het gezigt
van onzen onvergelykelyken WASHINGTON, staande op zich zelven, onbeweegelyk
als een rots, aangevallen van hoonende dreigementen, van listige vleieryen van
magtige Natien, van de haatlyke opstookingen van indringende lieden - voor zyne
voeten, agter zynen rug, hunne onmagtige woede blaazende - vrugtloos van dit
alles aangevallen - verheven boven de meest aangebedene volksleiders - toegejuicht
van Amerikaanen - toegejuicht van Europeaanen - van het waardigste gedeelte van
Engeland en Frankryk?
Geen wonder, dat de verklaaring van onzen geliefden WASHINGTON, om den klem
des bewinds uit zyne handen te geeven, onze harten met droefheid vervulde. Wat
rechtschapen kind konde zich beroofd zien van de tedere zorgen eens aangebedenen
Vaders, in een hachelyk oogenblik van omringende gevaaren, en niet zynen boezem
voelen verscheurd worden van de folterende smarten van gemoedsangst, by zulk
een afscheid voor altyd! Nog eens hadt het Vereenigde Amerika
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de overhand, en dwong hem, als 't ware, door vuurige smeekingen, om in zynen
doorluchtigen post, als Opperhoofd van een opkoomend Gebied, te blyven volharden.
Nog eens wenschte Amerika; doch, door een leevendig gevoel van 't geen zy aan
deezen onvergelykelyken Man verschuldigd was, smoorde zy deeze wenschen.
Onwederroepelyk was zyn besluit, en ons somber stilzwygen diende ten waarborge
van onze uiterste droefenisse.
Hier zien wy dien grooten en goeden Man aan de najaaging van zyn huislyk geluk
den teugel vieren. Verlangende om geduurende het overschot zyner dagen de
zegeningen eener Constitutie te genieten, die hy voor de bevordering van den
voorspoed van Amerika berekend hadt geoordeeld, paarde WASHINGTON zyne blyde
toejuichingen met Amerika's keuze van zynen Opvolger, en liet ons, bekommerd
omtrent de verzekering van ons geluk, naadat hy zelve niet meer zyn zou, een
dierbaar erfdeel naa, voor onze hoogbejaarden, onze volwassenen, onze kinderen
en derzelver laatste naageslagt.
Aldus bekroond met onbenyden roem, met de gebeden, met de zegenwenschen
van millioenen om zyne hoede, keert onze geliefde gryzaart tot zyne wooning te
rug.
Met welke verrukkingen ook uw oog staare, veel te kort schiet myne gebrekkige
Copy by myn grootsch Origineel. Veel zagter trekken zou ik noodig hebben, om
eene welgelykende schildery te vervaardigen van het huislyk leeven des Landmans
van Mount-Vernon. Schetzen is al wat ik vermag; doch zelf dit zal u overtuigen, dat
ook hier WASHINGTON agtenswaardig was.
Beminnelyk was zyne geaartheid; zyn voorkoomen aan eenen Man van zynen
rang en vermogen voegende; zyn zedelyk karakter onbevlekt. Zyn Landhuis was
het verblyf eener goedwillige herbergzaamheid; en een uitgeleezene vriendenkring
verhoogde de waarde eener minzaame en beschaafde bejegeninge omtrent een
aankoomenden gast. Een tederlievend Echtgenoot, een werkzaam en vriendlyk
Meester, bestuurde hy met ongemeene waakzaamheid zyne eigen zaaken, liet over
dezelve zyn oog gaan, en noopte, door zyn voorbeeld, tot orde en onvermoeide
nyverheid. De eerste uuren van den dag wierden den Landbouw en daar aan
verknogte bezigheden gewyd. Darnaa besteedde hy een gedeelte van zynen tyd
aan de Letteroeffeninge; het overige van den dag bragt hy in gezellige verkeering
door. Zoo sleet den eenen dag naa den anderen, in vrede en vergenoeging, de
Landman van Mount-Vernon, van allen, die hem omringden, bemind, ontzien,
geëerbiedigd. Zoo naderde, met vaste schreden, onze WASHINGTON die geduchte
eindpaal van alle menschelyke
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grootheid, zonder na dezelve te verlangen of die te vreezen door het vooruitzigt op
de belooning der onsterflykheid bemoedigd.
In deezen stand trof nog eens de jammerklagte van zyn wreed getergd en gehoond
Vaderland zyne ooren. Met zyne medeburgers deelde WASHINGTON, voor de eerste
maal, dat bemoedigend vertrouwen, 't welk door een wys en vast bestuur in het hart
gestort wordt. Geleerd hebbende te gehoorzaamen, eer hy leerde gebiedvoeren,
schoot Mount-Vernons gryze Landman met jeugdige wakkerheid toe ter
verdeediginge van dit Gewest, aanvaardde deezen nieuwen Last, stelde alle zyne
poogingen te werk ter herzamelinge van onze verspreide aloude Krygsbenden,
betaalde, naa dit toppunt van menschelyke glorie bereikt te hebben, den laatsten
tol aan de menschelyke natuure, en het ons zyne deugden naa ten voorbeelde,
Amerika's dankbaarheid tot een spoorslag.
Aldus heb ik een schaduwbeeld geteekend van het karakter diens grooten Mans.
Uwe zaak is het, leeven en beweeging te geeven aan deeze onvolkomene schildery.
Veroorloft my, Amerikaanen! eenige weinige wenken in uwe harten te drukken
op deezen staatelyken dag, om tot aan de laate naakomelingschap te doen
voortduuren de zegeningen onzer burgerlyke en godsdienstige vryheid, en onzer
Nationaale onafhanklykheid. Zoo kan het herdenken aan WASHINGTON's dood voor
ons even nuttig zyn als zyn leeven, en het geluk van Amerika eene luider spreekende
Lofrede op zyne Verdiensten, dan de schitterendste zegeteekens, of de bloemen
eener verrukkende welspreekendheid.
Gelyk WASHINGTON uitmuntte onder af wat immer groot en doorluchtig was, zoo
heeft Amerika haaren weêrgaê niet onder de beschaafde Natien, met opzigt tot
haaren oorsprong - haaren weêrgaê niet, ten aanzien van haare Omwentelinge en
gevestigde Onafhanklykheid - haaren weêrgaê niet in het ontwerpen, aanneemen
en handhaaven van haare Constitutie: een verschynzel, geheel nieuw op de aarde,
daar onze Nederlandsche Broeders, naa tachtig jaaren krygvoerens, en een reeks
van stuiptrekkende beroerten, geduurende meer dan twee eeuwen om worstelden
- en helaas! vrugtloos om worstelden.
Vrye lieden, en veelen van hun wreed vervolgd, vrye lieden, Zweeden,
Nederlanders, Engelschen, verkoozen Amerika als hunne vryplaats, en genooten
hier met 'er daad de regten en vryheden, van welke zy in hun Moederland beroofd
wierden; leevende daadlyk onder hun eigen zagt bestuur, door hunne Broeders
beheerscht, aan hunne eigen Wetten gehoorzaamende, in naam onderworpen,
eerst aan de Nederlanders, vervolgens aan Groot-Britannie.
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Eene bevolking, zonder voorbeeld in haaren wasdom, een bloeiende Akkerbouw,
vrede en overvloed stelden toen reeds Amerika tot een benydenswaardigen oord.
Nimmer zwaaide verwoestende overheersching haaren yzeren scepter over dit
Gewest. Onze burgerlyke en godsdienstige vryheden wierden niet brooddronken
aangevallen, onze zwellende geldbeurzen niet geplukt, om losbandige Hovelingen
te verryken. Geene burgergrieven, of byzondere teleurgestelde eerzucht loerden
heimelyk op haar prooi. Wanhoop noopte het lichaam des Amerikaanschen Volks
niet, om een knellend juk van zyne schouderen te schudden. Geen van alle deeze
vermogende dryfveeren wapende de Zoonen van Columbia.
De Amerikaanen, liever dan de groeiende eerzucht eens alöverheerenden Ryks
aan te moedigen, getroostten zich hunne vaardige onderwerping aan een
beuzelagtigen last; zy hadden eenen afkeer van de verdelging der Britsche Vryheid
in de Velden van Amerika. Manlyk worstelden zy in de verdeediging, in de
handhaaving, en niet in de herwinning van hunne vryheden en regten. Zy streefden,
't geen eenmaal uit den aart der dingen moest gebeurd zyn - zy streefden - toen het
zwaard was afgelegd - na hunne Onafhanklykheid; en hier was WASHINGTON hun
gids. Zonder WASHINGTON zou Amerika, ten langen laatste, de overhand verkreegen,
en zich aan de zyde van haare trotsche doorluchtige Zuster geplaatst hebben, om
haaren eigen roem over de afgelegenste gewesten der aarde te verkondigen; doch
met deezen Landman aan haar hoofd vernederde zy Britannie om haare
Onafhanklykheid te erkennen, en nam goedgunstig de aanbiedingen der Europische
Mogendheden aan, om een aandeel in haare gunsten met elkander wedyverende.
Geene bloedige tooneelen ontluisterden Amerika's zegepraal. Onze grond wierdt
niet gedrenkt met het schuldig bloed van listige boosdoeners, noch onze vrede in
het bloed onzer Patriotten in het Cement gelegd. Wel liet men het verschil van
gevoelens en de gemoedsverwydering tot eene schrikwekkende hoogte klimmen.
Doch evenwel, eene Constitutie wierdt ontworpen, aangenomen, geregeld, en
ongeschonden bewaard, tot verwonderinge van beide Waerelddeelen.
Gehoorzaamt, driewerf gelukkige bewooners van dit Land! aan de roeping der
Voorzienigheid, Amerika tot eene toevlugt verkiezende voor het bedorven waggelend - zinkend Europa; gehoorzaamt aan haare bevelen, en zelf de dood van
onzen grooten en goeden WASHINGTON zal voor het Menschdom tot een allertreffendst
bewys verstrekken, dat wy onverwinnelyk zyn - onverwinnelyk in deugden - in onze
vuurige liefde tot onze burgerlyke en gods-
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dienstige Vryheid - in onze verknogtheid aan ons Landbestuur onverwinnelyk onverwinnelyk in onze Vereeniging.
Kunt gy geene WASHINGTONS zyn - zyt dan Washingtoniaanen. Volgt zyne huislyke
zyne gezellige deugden naa. Weest maatig, spaarzaam, vlytig, tederlievende
Echtgenooten. Zorgt voor uwe huisgezinnen. Viert uwe gezellige neigingen. Bevordert
uw geluk. Doet nimmer anderen ongelyk. Doet wel, ook indien gy op geen loon
kondet hoopen - doet wel, ook wanneer het geen ander deedt.
Weest gehoorzaame, werkzaame, goede Burgers. Weest gehoorzaam aan de
Wetten - werkzaam en yverig in het schraagen van het Landbestuur door u gekozen
- en getrouw in het medewerken uit alle uwe magt, om deszelfs zegeningen tot uwe
kinderen en kindskinderen erflyk te doen overgaan. Zoo zullen wy gelukkig zyn in
onze Onafhanklykheid. Zoo zullen voorspoed, vrede en overvloed zelf in de
Westersche bosschen hun bestendig verblyf houden. Zoo zal ons laatste naageslagt
volharden in het vermelden van de deugden en het bezingen van den lof van onzen
goeden en grooten WASHINGTON, en de gantsche Waereld als ééne Reye
gezamentlyk aanheffen: WASHINGTON DE GROOTE! WASHINGTON DE GOEDE!
IK HEB GEZEGD.

Leerryke spreuken.
(Uit het Engelsch.)
Het is beter te gaan slaapen zonder avondeeten, dan op te staan met schulden.
Een valsch vriend is als de schaduw van een zonnewyzer, die zich vertoont
wanneer de zon schynt, en die verdwynt by de aannadering van het kleinste wolkje.
Een onbescheiden mensch is een ontzegelde brief; iedereen kan hem leezen.
Eerzucht, ontbloot van waare begaafdheden, brengt vroeg of laat ongenade aan.
Hy, die de spotter wil zyn van een gezelschap, heeft juist zoo veel verstand, als
noodig is om een zot te weezen.
Doe niets in een oogenblik van toorn. Zoudt gy u in het midden van een onweêr
te scheep begeeven?
Bittere spotterny is het vergif der vriendschap.
De leugen gaat slechts op één been; de waarheid op twee.
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Denk tweemaalen voor dat gy ééns spreekt; gy zult 'er tweemaalen beter door
spreeken.
Bereid u voor het ergste, en hoop het beste.
Een welgeregeld leven is de beste Wysbegeerte, en een rein geweeten de beste
wet.
De eenvoudige eerlykheid is de beste wellevendheid, en de maatigheid de beste
Geneesheer.
De rykdom dient den wyzen en bestuurt den zot.
Het onderwys is het sieraad der ryken en de rykdom der armen.
Niets bewyst meer de ongenoegzaamheid der beloften, dan de gewoonte van
den eed.
Het onderwys is een schat; de arbeid is 'er de sleutel van.
Ziekte vergezelt onmaatigheid, en armoede luiheid.
Hoe fraai een zot zyn kleed ook borduure, hy zal toch altyd het kleed van een zot
draagen.
Men overwint eene kwaade gewoonte gemaklyker heden dan morgen.
Hy, die zich zelven wil onderwyzen, neemt niet zelden een dwaas tot zyn leerling.
Zet een bedelaar te paard, en hy rydt op een galop.
De nadeeligste wind waait ten voordeele van den een of ander.

Iets over het buikspreeken.
FITZ JAMES, een handig Buikspreeker, at onlangs met eenige zyner vrienden, op
een avond, in een herberg. Toen men het desert had opgedischt, wilde hy aan zyn
gezelschap een proefje van zyne bekwaamheid geeven; ten welken einde hy gebruik
maakte van een kagchel, welker pyp in een digtgemetzelden schoorsteen uitliep,
ter zyden van welke de tafel, waaraan de gasten zaten, geplaatst was. FITZ JAMES,
die naast den schoorsteen zat, begon een discours met iemand, dien men niet zag,
maar wiens stem, zo als alle aanwezende meenden, uit den schoorsteen kwam.
De door verwondering getroffene gasten luisteren yverig toe: de meester des huizes
staat verschrikt, en de meiden haalen de nachtwagt. Ondertusschen houdt FITZ
JAMES aan, met zyne redekaveling, op dien voet, dat niemand twyffelt, of 'er zit een
schelm in den schoorsteen opgeslooten, die 'er niet uit kan komen, die grooten
honger heeft, die zyne misdaad bekent, en die spys verzoekt, met onderwerping
aan de straf, die hy bekent verdiend te hebben. De wagt komt aan, en ondervraagt
den vermeenden gevange-
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nen, die antwoordt als voorheen. Men spreekt van den schoorsteen open te breeken;
doch om deeze onnodige moeite voor te komen, plaatst zich FITZ JAMES voor de
kagchel, en bestiert thans zyne stem zodanig, dat de antwoorden van den
vermeenden dief thans uit de kagchel schynen voort te komen; terwyl de in schyn
opgeslootene verhaalt, dat hy, door honger vermagerd, door de pyp in de kagchel
is gezakt. Thans wierd het tyd dat de aardigheid een einde nam. FITZ JAMES
openbaart het geheim aan het gezelschap: hierop vertrekt de wagt al lagchende,
en elk herneemt zyne plaats aan tafel en in den keuken, na aan den Buikspreeker
zyne verwondering te kennen gegeeven te hebben over de zonderlinge
bekwaamheid, met welke de Natuur hem heeft begunstigd.

Het Canadiaansch bygeloof.
(Uit American Sketches, by Mr. WELD.)
Op den avond eer wy te Quebec kwamen, hielden wy stil in het Dorp van St. Augustin
Calvaire; naa 'er eenigen tyd omgedwaald te hebben, keerden wy weder na het
Boerenhuis, waar wy ons nagtverblyf zouden neemen. Men hadt visch gekookt, die
gevangen was terwyl wy onze wandeling deeden; alles stondt by onze wederkomst
gereed; wy zetten ons tot het avondeeten neder by het licht van een lamp, die aan
een koorde van den zolder afhing. Het flaauwe licht, 't welk dezelve gaf, stelde ons
naauwlyks in staat om te zien wat 'er op tafel stondt Wy klaagden over de donkerheid
by den Man des huizes. Hy snoot de pit af, deedt nieuwe oly in de lamp, en zette
die op tafel. Het licht bleef gebrekkig. - Vol vuurs riep hy uit: Sacre Dieu! Gy zult uw
Visch niet in het donker eeten! Dit gezegd hebbende ging hy na een klein kasje,
nam 'er een Kaars uit, stak dezelve aan, en zette ze by ons neder. - Alles ging toen
heerlyk, wanneer de Vrouw, die eenige minuuten uit het vertrek geweest was,
wederkwam, en een vloed van de verschriklykste vervloekingen tegen haaren armen
Man uitbraakte, om hetgeen hy gedaan hadt. - De Man, buiten staat om een enkel
woord te antwoorden, stondt verslaagen, niet weetende wat hy gedaan hadt om
haar in zulk eene woede te ontsteeken; en wy waren even onkundig van de oorzaak,
welke haar die vlaag van raazernye ingaf.
Terwyl wy naauwlyks tyd hadden om 'er over te denken, nam zy de Kaars weg,
en deedt dezelve onmiddelyk uit. Zy
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sprak tot ons op een zeer beklaaglyken toon, en ontvouwde het voor ons duistere
geval. Het was de heilige Kaars, la Chandelle benite, die haar losse Man op tafel
gezet hadt; eene Kaars, in eene Kerk in de nabuurschap gewyd. Eene Kaars, die
door die heiliging het vermogen gekreegen hadt, om, ontstooken zynde, by de
verschriklykste onweersbui, het huis, de koornschuur, en alles wat daartoe behoorde,
tegen allen gevaar te beveiligen. Eene Kaars, die, wanneer iemand van het Huisgezin
ziek werd, by het ontsteeken ter stond herstelling aanbragt. Zy hadt dezelve, dien
eigen dag, 's morgens, van den Dorp-Priester gekreegen, met de volle verzekering,
dat dit Kaarslicht het wonderdoend vermogen bezat, om het geheele Gezin tegen
allen leed te beschuiten; en zy hieldt zich ten vollen verzekerd van de waarheid des
Priesterlyken woords.
Vrugtloos zou het geweest zyn, eenige poogingen aan te wenden, om deeze
Vrouw beter te onderrigten: dan wy poogden, om het geraas te doen ophouden,
haar neder te zetten; en dit gedaan hebbende gingen wy voort met onzen
avondmaaltyd, en nuttigden den opgedischten visch meest by den tast.

List van een' brievenschryver.
Zeker man, hoewel vry slecht schryvende, kreeg in zyn hoofd, een bureau van
brievenschryven op te zetten. Om kalanten te winnen, streelt hy de eigenliefde der
goede lieden, die zich by hem vervoegen, door hen aan te raden, om hunne afwezige
bekenden te doen geloven, dat zy schryven geleerd hebben, sedert zy in de stad
geweest zyn. Ingevolge daarvan begint hy de brieven zyner nieuwelingen met deze
woorden: ‘Waarde vader! (of moeder!) ik heb schryven geleerd, om het genoegen
te hebben om zelf u tyding van my te geven, enz.’ De brief geschreven zynde,
beveelt hy wel uitdrukkelyk, dat zy weder by hem moeten komen, als zy weder iets
te schryven hebben; hen doende opmerken, dat het belagchelyk zou zyn, als het
schrift niet van dezelfde hand ware; en indedaad, men draagt wel zorg, daarin niet
nalatig te zyn: door dit middel heeft hy een ordentelyk bestaan. Op zekeren dag
vervoegde zich een man, in een' mantel gewikkeld, by hem, die, gezeten zynde,
hem den inhoud voorzeide. De schryver, een nieuw gezicht ziende, verzuimde niet,
den brief met zyn gewoon formulier te beginnen: ‘Ik heb schryven geleerd, enz.’ De
brief gereed zynde, las hy dien zyn' man voor, die, zonder hem te antwoorden, zyn'
mantel afwerpt, en hem toont, dat hy slechts twee stompen, in plaats van armen,
heeft. - ‘Vergiffenis, mynheer! ik zal den brief verschryven.’
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