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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Dissertatio Inauguralis, &c. - Of, Inwydings-Verhandeling, ten
bewyze, dat de Tegenwerpingen, zo van Oudere als Laatere
Tegenstreevers, de Waarheid van den Christelyken Godsdienst
niet verzwakken, maar veeleer bevestigen, door Jan Scharp,
Haagenaar, volgens Kerkelyk Recht wettigen Herder der
Rotterdamsche Kerke, en, met derzelver toestemminge, thans
Herder der Kerke van Loga in Oostfriesland, onder Pruissisch
Gebied, Lid van het Haagsche Genootschap ter verdediginge - en
van de Rotterdamsche en Zeister Genootschappen ter
Voortplantinge van den Christelyken Godsdienst, met
toestemminge van de Eerwaardige Godgeleerde Orde in de
beroemde Hooge Schoole te Duisburg, op den 10 van Januarius
1799, ingeleverd ter verkryginge van de hoogste Waardigheid in
de Godgeleerdheid. Te Duisburg, by Fr. Ad. Benthon, en te
Groningen, by N. Veenkamp en Zoon. In gr. 8vo. behalven de
Voorreden, enz. 346 bl.
In eene Voorreden, voor deeze Verhandeling geplaatst, beklaagt zich de Eerw.
SCHARP over de behandeling hem in den Jaare 1796 in Holland aangedaan. En
waarlyk, behalven dat de menigvuldige afwisseling van herhaalde
burgerverklaaringen ieder omzichtig mensch huiverig moest maaken, wy begrypen
niet, met welk recht men iemand vooraf onderwerping kan afvorderen aan eene
Constitutie, welke nog niet ontworpen is, gelyk toen het geval was, en waarvan men
niet kan weeten, op welken leest zy geschoeid zal weezen. Doch deeze zwaarigheid
is thans opgeheven, daar, volgens de Dagbladen en andere Nieuwspapieren, het
Wetgeevend Lichaam den Rotterdamschen Kerkeraad vryheid gelaten heeft om
deezen hunnen Leeraar weder te beroepen. Deszelfs verblyf te Loga in Oostfriesland
gaf ondertusschen aanleiding tot zyne bevordering tot Doctor
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in de Godgeleerdheid aan de Academie te Duisburg, alwaar men de inschikkelykheid
had van zyne persoonlyke tegenwoordigheid, en, naar het schynt, ook het gewoone
examen, niet te vorderen, maar alleen het overzenden eener Verhandeling. Hieruit
is het Stuk geboren, waarvan wy den tamelyk breedvoerigen titel hebben opgegeven,
in welks Voorreden, bl. V, de Schryver klaagt, dat hy in het opstellen geenen dienst
heeft kunnen hebben van zyne boeken, die, by gebrek van genoegzaame ruimte
in zyne huisvestinge, nog in kisten lagen opgesloten. Slechts weinigen, benevens
zyne Adversaria, had hy kunnen gebruiken. Hy erkent evenwel, bl. 315, het gebruik
der Boekerye van den Heere METGER, Rector der Schoole te Lehr, gehad te hebben.
Doch wanneer men het aantal der in het Werk op veele plaatzen aangehaalde
Boeken in aanmerking neemt, zullen veelen waarschynelyk deeze klagt niet zeer
gegrond vinden, ten minsten denken, dat de gehouden Adversaria van den Schryver
heel uitvoerig, of de Boekery van den Heere METGER wel voorzien moet zyn. Nog
verzoekt de eerste, omtrent het einde zyner Voorreden, bl. IX, verschooning over
het gebrekkige van zynen Latynschen styl, welke hem gaarne zal gegund worden.
Schoon die styl niet overal volmaakt zuiver en van den besten tyd moge weezen,
hy is toch duidelyk, geschikt naar het onderwerp, en doorgaans vry van in het oog
loopende gebreken; met één woord, zo goed als men kan vorderen van iemand,
wiens hoofdbezigheden, zedert twintig jaaren, zyne gedachten op geheel andere
zaaken gevestigd hebben. Doch het is tyd, dat wy van het Werk zelve eenig bericht
geeven.
Het geheele Stuk is verdeeld in drie Afdeelingen [Sectiones], en elke deezer
Afdeelingen bevat vier Hoofdstukken [Capita]. De eerste Afdeeling is gericht tegen
de Joodsche Rabbynen, de tweede tegen de Heidensche Wysgeeren, de derde
tegen de laatere ongeloovigen, Mohammedaanen, Deisten, Naturalisten, waarby
ook de hedendaagsche hervormers of leeraars van nieuwigheden, Novatores sive
Neologos noemt hen de Schryver, hunne beurt krygen.
De wyze van behandelen, welke de Eerw. SCHARP doorgaans volgt, is, eerst de
tegenwerpingen der onderscheiden tegenstreeveren voor te draagen; dan te toonen,
dat zy van geene kracht zyn tegen den Christelyken
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Godsdienst, en eindelyk daarop te laaten volgen, dat zy veeleer strekken ter
staavinge van de Leere der Apostelen, dan dezelve wederleggen.
De Leezer zal niet verwachten, dat wy van deeze geheele Verhandeling een
aaneengeschakeld en geregeld Uittreksel zullen geeven. Misschien zouden wy
kunnen volstaan, met ze, gelyk andere Academische Verhandelingen, blootlyk aan
te kondigen, en een enkel woord van derzelver waarde te zeggen. Doch de naam
des Schryvers schynt toch iets meer te vorderen. Wy willen daarom eenen
middelwech inslaan, en van eenige byzondere gedeelten eenig bericht geeven.
De Schryver begint met eenige juiste aanmerkingen over de nuttigheid van het
niet verzwygen of ontveinzen, maar veeleer in het licht brengen van de
tegenwerpingen der Ongeloovigen tegen de Leer des Euangeliums, in het byzonder
van de beuzelaaryen der laatere Jooden, zegt iets van den haat en de verblindheid
deezer laatsten als de groote oorzaaken hunner vitteryen, en gaat dan Afd. I. H. II.
over tot het bewys, dat de kentekens van den Messias, welke de propheetische
schriften des O.V. opgeeven, werkelyk in JESUS VAN NAZARETH, en in deezen alleen,
plaats hebben. Hy bepaalt zich tot vier: De geboorte uit eene Maagd; het doen van
Wondertekenen; het Lyden, en de Opstanding uit den dood. Met het eerste en de
verdediginge der bekende plaatze uit JESAIAS H. VII houdt hy zich het langste bezig,
besteedende daaraan een geheel Hoofdstuk. Doch hier verwondert het ons
eenigzins, dat hy, onder de veelvuldige Schryvers, welke hy aanhaalt, geene melding
maakt van de uitlegginge, door den Eerw. STINSTRA, Oude Voorsp. D. II, bl. 38 env.
aan deeze voorzegginge gegeven, volgens welke de vs. 16 beloofde verlossing van
Juda uit de handen der Syriers en Israelieten, eer de Zoon van JESAIAS tot jaaren
van onderscheid zoude gekomen zyn, een teken moest verstrekken van de zekere
vervullinge der vs. 14 en 15 gedaane belofte aangaande de geboorte van den
Messias uit eene Maagd, welke in veel laatere tyden moest gebeuren. Men vindt
by de Propheeten meer voorbeelden van dergelyke voorspellingen, waarby eene
gebeurtenis voorzegd wordt, welker uitkomst moet strekken tot een waarteken der
zekere vervullinge van eene gedaane belofte of bedrei-
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ginge. Eéne schiet ons in dit oogenblik te binnen uit JEREM. XLIV, vs. 24 env. alwaar
den Jooden, die na Egypte gevlucht waren, de gewisse ondergang gedreigd, en tot
een teken daarvan gegeven wordt, dat God den Egyptischen Koning PHARAO HOPHRA,
of APRIES, door de hand zyner vyanden zoude doen omkomen. By JESAIAS zelven
vindt men meer dergelyke voorbeelden. En dat het Werk van STINSTRA onzen
Schryver niet onbekend is, blykt uit zyne aanhaaling daarvan op bl. 75. Doch het
kan zeer wel zyn, dat hy verzuimd hebbe de bedoelde uitlegging in zyne Adversaria
aan te tekenen.
In de Tweede Afdeelinge wordt gehandeld van de aanvallen van CRESCENS,
CELSUS, LUCIANUS, PORPHYRIUS, PHILOSTRATUS, LIBANIUS, JULIANUS, en anderen,
tegen den Christelyken Godsdienst, en van de voordeelen, welke deszelfs
verdedigers kunnen trekken uit de getuigenissen der Heidensche Schryveren. Op
bladz. 113 wordt een gezegde van CELSUS aangehaald uit ORIGENES cont. CELSUM
Lib. VI. De Wysgeer zegt daar te zullen toonen, vanwaar den Christenen in het
hoofd gekomen zy, hunnen Meester den Zoon van God te noemen, en vervolgt: De
menschen van den ouden tyd hebben deeze waereld, als uit God [of van God]
voortgekomen, πᾶιδά τε καὶ ΐθεον προσεῖπον. Deeze laatste woorden vertaalt de
Schryver, Dei Filium et Deo aequalem dixere, d.i. Gods Zoon en Gode evengelyk
genoemd. Maar ήΐθεος betekent geheel iets anders, t.w. eenen jongeling. Het is
waar, sommigen willen hier gelezen hebben ἀντιθεον, en met die leezing zoude de
opgegeven vertaaling beter strooken; doch met de gewoone kan zy niet
overeengebragt worden. - Op bladz. 114 env. wordt ORIGENES met recht verdedigd
tegen de beschuldiging van EPIPHANIUS: maar de Schryver drukt zich te sterk uit,
wanneer hy HIERONYMUS telt onder de onverzoenbaare vyanden van ORIGENES.
HIERONYMUS was verre van zichzelven altoos gelyk te zyn. Eerst was hy een
bewonderaar van ORIGENES; maar wanneer sommige van deszelfs gevoelens voor
kettersch wierden uitgemaakt, veranderde hy, en liet zich, volgens zyne gewoonte
in twistschriften, dies te sterker tegen denzelven uit, om zyne eigene rechtzinnigheid
te toonen: en men weet van hem genoeg, dat hy dikwyls niet zo zeer zyne waare
gedachten te boek stelde,
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als hetgeen hy ter bereikinge van zyn oogmerk dienstig oordeelde.
Op bladz. 249 verklaart zich de Eerw. SCHARP voor de Echtheid der bekende
plaatze I JO. V:7. Hy erkent gereedlyk het onderscheid tusschen Exegitische en
Dogmatische geschillen, maar schynt toch het verwerpen van deeze plaats meest
te wyten aan de tegenstanders der meestaangenomen leere der Drieëenheid. In
hetgeen hy over dit onderwerp bybrengt, hebben wy ons over twee dingen
verwonderd. Het ééne, dat iemand van zyne belezenheid zich nog beroept op de
Handschriften door STEPHANUS gebruikt by zyne Uitgaaf. Wy willen hieromtrent hem
niet wyzen tot WETSTEIN: deezen zoude hy, misschien, wraaken, als verdacht van
het doorgaans onrechtzinnig gehouden gevoelen toegedaan te zyn: maar hy leeze
slechts hetgeen J.D. MICHAëLIS, wiens rechtzinnigheid in dit stuk niet onder verdenking
valt, daaromtrent heeft in zyne Inleiding in de Godl. Schriften van het N.V. I D. 2 St.
bl. 1077 env. - Het andere is, dat de Schryver het ontbreeken der gemelde plaatze
niet aan de slofheid der Uitschryveren, niet aan de kwaade trouw der Ariaanen,
maar, bl. 250, toeschryft aan de Disciplina Arcani, welke in de tweede Eeuw werd
ingevoerd, en volgens welke men de uiterste zorg droeg, dat de Verborgenheden
der Drieëenheid en Godheid van CHRISTUS den Aankomelingen niet vroeger dan 40
dagen voor den Doop wierden bekend gemaakt. ‘Vanhier,’ zegt de Schryver, ‘werden
de plaatzen der Schriftuure, welke die verborgenheden behelzen, niet voorgelezen
in de openbaare vergaderingen. Daarvan ontbreeken zy in alle Grieksche
Handschriften, welke voor de openbaare voorleezingen geschikt waren, gelyk ook
in de Oostersche en Latynsche Overzettingen, welke naar die Handschriften gemaakt
waren, enz.’ Wy erkennen, dat deeze Verborgen Leer of Leerwyze een der
bygeloovige gebruiken was, welke, reeds vroeg begonnen, allengskens geweldig
toenamen. Wie 'er meer van begeert te weeten, kan te recht komen by VENEMA,
Hist. Eccl. T. IV. p. 202, en by BINGHAM, Origin. Eccles. Lib. X. Cap. V. Maar de
gevolgen, daaruit door onzen Schryver getrokken, kunnen wy niet toestemmen. Hy
zegt, zonder het te bewyzen, dat de plaatzen der Schriftuure, welker inhoud
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men den Aankomelingen niet wilde bekend maaken, werden uitgelaten uit de
Handschriften, die tot openbaare voorleezing geschikt waren. Hy bedriegt zich
grootlyks, wanneer hy beweert, dat het getal der overgebleven Handschriften, welke
deeze plaats hebben, niet minder zy, dan dat der geenen, die ze missen. Van alle
Grieksche Handschriften, welke men tot nog toe ontdekt heeft, zyn slechts twee,
die ze leezen, beide van geen gezach, en in het eene is zy duidelyk uit het Latyn
overgezet. En hoe is het toch bygekomen, dat alle Handschriften juist deeze ééne
plaats uitlaaten, en alle overige, welke voor het gemelde Leerstuk bygebragt worden,
behouden hebben, indien het verbergen van het Leerstuk voor de Catechumeni de
oorzaak geweest zy van het uitlaaten? Waarom spreeken zy van het Brood en den
Wyn des Avondmaals? Waarom hebben zy het Gebed des Heeren? Want volgens
de Disciplina Arcani moest men dit ook den Aankomelingen niet openbaaren. Wy
zullen hierby alleen voegen, dat de Antitrinitarissen geene byzondere redenen
hebben, om zich tegen de echtheid deezer plaatze te verzetten. CALVINUS zelve,
wiens rechtzinnigheid niemand zal verdacht houden, zegt 'er van: ‘hetgeen hy zegt,
deeze drie zyn een, heeft zyne betrekking niet tot het Weezen, maar tot de
eenstemmigheid,’ t.w. van het getuigenis. Vergel. JO. XVII:21 env.
Inderdaad, de yver van den Eerw. SCHARP voor dit Leerstuk vervoert hem somtyds
niet alleen tot vry heftige uitdrukkingen tegen anders denkenden, maar doet hem
ook wel eens bewyzen aanvoeren, welke men van iemand van zyne kunde en
belezenheid niet zoude verwachten. Van dien aart is het bekende schryven van den
jongeren PLINIUS aan TRAJANUS (zie bl. 188), waarin hy meldt, dat de Christenen in
hunne byeenkomsten een Lied zongen ter eere van CHRISTUS, tamquam DEO, als
of deeze laatste woorden by eenen Heiden betekenden als GOD, zo als wy dit woord
verstaan, en niet als eenen God, als een meer dan menschlyk Weezen, waarvan
de Heidenen veelen hadden, in onderscheiden rangen verdeeld, zonder ze daarom
met de opperste Godheid gelyk te stellen. Verg. onzen Schryver zelven, bl. 180.
Het ware te wenschen, dat de Christenen in het al-
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gemeen zich minder bemoeid hadden met wys te willen zyn boven hetgeene
geschreven is, in een stuk, waarvan wy zonder Openbaaringe niets weeten, waarvan
wy dus ook niets meer weeten dan ons de Openbaaring verkondigt. Onze Schryver
keurt af (bl. 255) ‘dat sommigen der Ouden den Vader de bron, den oorsprong, of
ook de oorzaak der Godheid genoemd hebben, als zynde dit al te hard en niet
schriftmaatig (ἄγραφον).’ Moest hy, volgens dit beginsel, zich dan ook niet onthouden
van de uitdrukkingen Zelfstandige Vereeniging (Unio hypostatica, p. 258),
Godmensch (θεάνθρωπος, ibid.), menschlyke natuur van CHRISTUS, p. 261,
Drievuldigheid of Drieëenheid (Trinitas, p. 278), welke, met meer andere even
onschriftmaatige, in zyn Werk voorkomen? Misschien zal hy zeggen, dat schoon
deeze benaamingen niet totidem verbis in de Gewyde Boeken staan, men ze evenwel
kan opmaaken uit vergelyking en byeenbrenging van verscheiden plaatzen met
elkander. Maar gelykt dit niet meer of min naar PETER's redeneering in SWIFT's
Vertelsel van de Ton?
De Schryver toont groote belezenheid door het geheele Werk. Misschien is hy in
sommiger oogen daarmede mild genoeg, gelyk wanneer hy in zyne Voorreden etlyke
Schryvers aanhaalt voor het voorstel, dat het verkrygen der doctoraale waardigheid
niet onbetaamelyk is voor eenen Christen; en schynt somtyds te vergeeten, dat
Verhandelingen gelyk de zyne in den Leezer eenige kundigheden onderstellen,
welke slechts behoeven aangestipt te worden, en geene uitvoerige voordragt noodig
hebben. Voorbeelden zouden wy hiervan kunnen bybrengen; maar het is tyd, dat
wy eindigen.

De Waarheid van de Wonderwerken der Heilige Schrift. Te
Amsterdam, by F. Drayer, 1800. In gr. 8vo. 482 bl.
'Er is over het onderwerp, in dit Boek verhandeld, sedert eenigen tyd, ook in ons
land, zoo veel geschreeven, dat men zich eenigzins moet verwonderen, dat de
Schryver, zonder ons iets van zyn hepaald doel te melden, of het plan vooraf op te
geeven, 't
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welk hy zich voorgesteld had te volgen, met dit verdedigschrift is te voorschyn
getreden.
In de Inleiding, van 132 bladzyden, vindt men algemeene aanmerkingen over de
wonderwerken, of wel eene wederlegging van verscheidene bedenkingen, tegen
de wonderwerken in 't algemeen te berde gebragt. Zy betreffen de mogelykheid,
het nut, en de bewysbaarheid van 't geen men gewoon is wonderwerken te noemen,
het voorgeeven, dat wonderwerken ook door kwaade geesten kunnen verricht
worden, dat het Heidendom ook zyne wonderwerken heeft, dat, zoo 'er voorheen
zulke dingen geschied zyn, dezelven nu ook nog geschieden moesten; en voorts
nog meer byzonder de wonderwerken van Jesus Christus, die somwylen zyne
wonderwerken wilde verborgen gehouden hebben, en niet openlyk genoeg handelde,
ten blyke, dat hy zyne zoogenaamde wonderen niet te veel onderzocht wilde hebben;
de Euangelie-schryvers, die 'er alleen gewag van maaken, en daarom geen geloof
verdienen, omdat zy schryvers zyn in hunne eigen zaak, of anders geenzins letterlyk
moeten verstaan worden. Men vindt deze en gene bedenkingen, hier en daar, niet
kwalyk beäntwoord, sommige zwaarigheden behoorlyk opgelost: en, over 't geheel,
is deze Inleiding, voor hun, die geen toegang tot andere schriften hebben,
leezenswaard. Die bekend zyn met de werken van Less, Noesselt, Lilienthal, en in
't byzonder ook met den Bybel verdedigd van onzen Landgenoot van Hamelsveld,
kunnen ze heel wel missen.
Zoo oordeelen wy ook over de meer byzondere verdediging der Bybelsche
wonderwerken. Vooraf gaan algemeene aanmerkingen over de waarheid van Moses
zending en schriften. Daarop volgt de beäntwoording van byzondere bedenkingen,
over de omkoming van Korach, Samuels gedrag omtrent Agag, Davids
krankzinnigheid aan 't hof van Achis, de verschyning van Samuel aan Saul te Endor,
de spyziging van Elias door de raven, het ombrengen der Baals-priesters door Elias,
de opneeming van Enoch en Elias ten hemel; over het water in wyn veranderd te
Cana, het gesprek van Jesus met de Samaritaansche vrouw, de bezetenen van
Gedara, het badwater Bethesda, de geringe afkomst en ongeleerdheid der Apostelen,
de geneezing des geraakten te Capernaum, en der vrouwe,
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die den bloedgang had, het wandelen van Jesus Christus op de zee, de
gedaante-verandering des Heeren op den berg, de vervloeking van den vygeboom,
en de opwekking van Lazarus, en twee andere door Jesus uit den dood opgewekte
Persoonen. Alle aanmerkingen, tot wederlegging der bestryders van deze
geschiedenissen, en wel inzonderheid van het wonderdaadige, welk men 'er
gewoonlyk by aanneemt, zyn niet even zeer gegrond. Men vindt hier echter, in een
kort bestek, een aantal goede gedachten, welker bedachtzaame overweeging, voor
hun, die geen lust of gelegenheid hebben tot het raadpleegen van grootere werken,
tot bevestiging van hun geloof aan de Bybelsche Geschiedenissen, zou kunnen
dienen.

Het Leven van Paulus den Apostel, in Kerkelyke Redenvoeringen,
uitgesproken in de Hervormde Gemeenten van Breda en
Amsterdam, door Petrus Haack, te vooren S.S. Theol. & Hist. Sacra
Professor, en Predicant te Breda, daarna Predicant te Amsterdam,
thands in de Hoog- en Nederduitsche Gemeente te Altona, enz.
IIden Deels 1ste Stuk, behelsende in zich: de Grootheid van Geest,
en het verheven Charakter van dien Apostel, kenbaar uit zyn
Godverheerlykend gedrag, onder de voornaamste Lotgevallen
zynes Levens. Vooraf gaat eene uitvoerige Brief aan de Gemeente
van Amsterdam. Te Altona en Amsterdam, by J. Schultz en W.
Brave, 1800. In gr. 8vo. 344 bl., behalven den Brief van XXVIII bl.
Wy hadden hooren zeggen, dat de Eerw. HAACK, van de voortzetting der uitgave
zyner Kerkelyke Redevoeringen, over 't leven van Paulus, waarvan wy het eerste
(*)
Deel aangekondigd hebben , door gebrek van aftrek, had moeten afzien, en vonden
geen reden om ons te bedroeven, dat dit met zooveel ophef ondernomen werk bleef
steeken, terwyl wy 'er niets goeds in vonden, dat niet door anderen of even goed,
of ook beter gezegd is, en de geheele predikwyze van den Amsterdamschen
Kerkleeraar ons niet geschikt

(*)

Letteroef. voor 1797, bl. 417; 1798, bl. 287.
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scheen, om heel veel tot leering en stichting by te draagen, voor dat soort van
Leezers, welken hy voornaamelyk schynt van nut te hebben willen weezen. Nu valt
ons evenwel in handen dit tweeden Deels eerste Stuk, dat de Schryver, thans
Predikant te Altona, aldaar heeft laaten drukken. De voorafgaande uitvoerige Brief
aan de Gemeente van Amsterdam is, zoo als men ze van iemand, die nog zeer
gevoelig en misnoegd is, over hem, zoo hy meent, aangedaan ongelyk, en, op
vreemden bodem, eenigzins vryer spreeken kan, zou verwachten. Zulke brieven
baanen den weg niet, om gebeurde zaaken gemakkelyk te herstellen, en in
vergetelheid te brengen. Over het Boek zelve hebben wy niets te voegen by onze
vorige Recensien, dan dat dit Deel, in zes Leerredenen, de geschiedenis van Paulus
vervat, zoo als ons dezelve door Lucas verhaald wordt, Hand. XIII:6-11. XIV:8-21.
XVI:16-40. XVII:16-24. XIX:1-12.

Een viertal Kerkelyke Bedenkingen gedeeltelyk beantwoord, en
verder byzonder ook in de Groninger Ommelanden ter onzydige
overweging aangeboden door een Liefhebber van goede
Ordeningen in Burgerstaat en Kerk. De Bedenkingen zyn: 1. Of
het bestaanbaar, eerlyk en edelmoedig zy, zich als Leeraar by een
Kerkgenootschap plegtig te hebben verbonden; zich 'er ook, als
zodanig, by voortgang te laten bezoldigen; en zich echter aan de
Geloofsbelydenis van dat Genootschap niet te houden, maar die
openlyk te wederspreken? 2. Of de Groninger Synode zy
afgeschaft, dan of Dezelve nog wettig bestaa? 3. Of Predikanten
en Classen, zonder voorkennis van hunne Kerkenraaden en
Gemeenten, zich van de Synode mogen onttrekken? 4. Of ook de
Leden der Gemeenten daar aan zy gelegen? - Te Groningen, by J.
Oomkens, 1800. In gr. 8vo. 16 bl.
Nodige Verantwoording der Classis van 't Westerkwartier voor de
Gereformeerde Kerk en voor het algemeen, tegen de liesdeloze
aanvallen, door den Schryver van het viertal Kerkelyke
Bedenkingen op dezelve gedaan; op haren last uitgegeven. Te
Groningen, by J. Oomkens. In gr. 8vo. 34 bl.
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De zogenaamde Verantwoording der Classis van het
Westerkwartier aanvangelyk beoordeeld en derzelver schendelyke
verdichtzelen gelogenstraft door den Schryver der Kerkelyke
Bedenkingen. Te Groningen, by J. Oomkens. In gr. 8vo. 24 bl.
Een ontstaan geschil, over het al of niet houden van Synoden, by de Hervormden
in het voormaalig Gewest Stad en Lande, nadat op den 8 Maart 1796, ten gevolge
der voorgevallene Staatsomwenteling, by de Repraesentanten van dat Gewest, tot
intrekking van het politiek gezag by de Kerkelyke Synoden, en daaraan verbonden
defroyementen, was besloten, en de daadelyke weigering der Classen van
Middelstum en het Westerkwartier, om, zonder voorkennis en lastgeeving der
byzondere Gemeenten, voortaan Synoden te houden, gaf den Schryver van het
viertal Korkelyke Bedenkingen, een warm voorstander der Gereformeerde
Godsdienstleere, aanleiding, om over de onrechtzinnigheid van zoogenaamde
Gereformeerde Leeraars, in de Ommelanden, en wel byzonder in 't Westerkwartier,
de bitterste klaagtoonen op te heffen, en de Kerk van Nederland openlyk te
waarschouwen tegen zulke gevaarlyke tegenstanders der aangenomene leere, die
zy door schriftelyke onderteekening voor de hunne aangenomen hebben, en
geveinsdelyk willen schynen te omhelzen, schoon zy daarmede geenzins vereenigd
zyn in den geest des gemoeds. De vier Bedenkingen, op den titel gemeld, worden
door hem zelven grootendeels beäntwoord, en verder aan zyne geloofsgenooten,
inzonderheid in de Groninger Ommelanden, ter ernstiger overweeging aanbevolen,
om, zoo 't schynt, de Gemeenten zelven, en derzelver byzondere leden, uit hoofde
van 't gebeurde omtrent de Synode, en 't geen 'er den grond toe schynt gelegd te
hebben, wakker te maaken, en, ter bewaaring van de zuiverheid der leere, in werking
te brengen. Het is deswegens ligt te vermoeden, hoe de beäntwoording der
geöpperde bedenkingen, in dit stukjen, is ingericht. De eerste Bedenking was ligt,
met neen, te beäntwoorden, door het formulier van onderteekening ter neder te
schryven, waarmede zich de Leeraars der Gereformeerde Kerk aan hun
Genootschap moeten verbinden. Op de tweede wordt aan-
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gemerkt, dat de uitdrukking der Repraesentanten van Stad en Lande, by gelegenheid
der intrekking van politiek gezag by de Synoden, behoudens alle vryheid tot het
behouden van Kerkelyke Synoden, genoeg aantoont, dat de Synode niet is
afgeschaft. De derde wordt, op grond van 't vry algemeen begrip, ook met neen
beäntwoord; en dat te meer, omdat de Predikanten de Classen en Synoden niet
bywoonen, als byzondere persoonen voor zich zelven, maar in naam en als
Gecommitteerden der Gemeenten. Op de laatste is, gelyk men nu moest verwachten,
't antwoord volmondig ja.
De Classis van 't Westerkwartier, door de aantygingen, in het voorgemeld geschrift,
grootelyks, zoo zy meent, beleedigd, komt, ingevolge een besluit van haare
Vergadering, met eenpaarige stemmen, een enkeld lid uitgezonderd, (D.L. Fokkens)
genomen, daar tegen op, met eene leezenswaardige Verantwoording, die over de
zaak in geschil veel lichts verspreidt, en, wat 'er ook zyn moge van het verspreid
gerucht der vermeende onrechtzinnigheid van eenige zoogenaamde Hervormde
Leeraars in de Ommelanden, en wel byzonder onder de Classis van 't Westerkwartier,
het gebeurde, omtrent het niet bywoonen der Synode door die Classis, en die van
Middelstum, in een geheel ander licht vertoont, dan waarin het de Schryver der
Bedenkingen had doen voorkomen. De Classis van 't Westerkwartier was reeds, in
April 1795, van oordeel, dat uit den gelukkigen ommekeer van zaaken, in het
burgerlyk Bestuur, ook de afscheiding van Kerk en Staat zeker zou voortvloeien,
en deswegens in de Synodaale Vergadering der voormaals heerschende Kerk, en
haare Acten, eene groote verandering moest komen; en deed ook, destyds reeds,
eenige voorslagen aan het toen nog standgrypend Synode, die ook vervolgends
grootendeels door de Synode zyn aangenomen. Toen naderhand, ten gevolge der
meergemelde Resolutie van de Repraesentanten des Volks van Stad en Lande,
door de Classen werd geraadpleegd, of men nu evenwel zou voortgaan met het
houden van Synode, en, met de vermeende meerderheid van vier Classen tegen
drie, daartoe werd besloten, weigerden de Classen van Middelstum en 't
Westerkwartier zich aan dat besluit, als niet wettig ge-
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nomen, te onderwerpen, en onttrokken dezelve zich deswegen aan het bywoonen
der volgende Synodaale Vergaderingen. De voornaame reden, waarom zy tegen
het houden van Synoden, op den voorgestelden voet, gestemd hadden, is, volgends
deze Verantwoording, daarin gelegen geweest, omdat zy meenden, dat de vorige
Synode alleen bestond door Politiek gezag, welk thans vernietigd zynde, geene
Synodaale Vergaderingen mogen aangevangen worden, zonder goedvinden en
last der Gemeenten, en uitdrukkelyke qualificatie der Leeraaren door dezelve tot
zoodanig kerkelyk bestuur. Of nu deze Classis hierin gelyk hebbe, en of deze
Verantwoording ook, tot afweering van kwaade vermoedens, ten aanzien der
leerwyze van hun, die zich deze zaak allermeest schynen aan te trekken, voldoende
zal bevonden worden, staat aan ons geenzins te beslissen. De Schryver van het
viertal Kerkelyke Bedenkingen is 'er althans geenzins mede te vrede. Hy maakt een
aanvang met de beoordeeling van de Verantwoording der Classis van het
Westerkwartier, en tracht derzelver voorgeevens, die hy schendelyke verdichtselen
noemt, met jok en ernst te logenstraffen. Over de zaak in geschil, betreklyk het al
of niet houden van Synoden, laat hy zich niet zoo zeer uit, maar houdt de
beschuldiging van onrechtzinnigheid, op grond van 't algemeen gerucht, staande,
meldt ook eenige staaltjens van bedenkelyke uitdrukkingen, en, naar zyn inzien,
verregaande afwykingen, en sommeert de Classis van 't Westerkwartier tot het
neemen van maatregelen, die, wanneer haare leden werkelyk zyn vry te pleiten,
zouden kunnen dienen om dezelve geheel te zuiveren. 'Er worden geene naamen
genoemd; maar de gezegden op bl. 8, ‘Had ik op persoonen willen doen denken,
(gelyk ik, doch in een ander opzicht, even op een drietal deed,) ik had daarvan
dergelyken wenk gegeven; of zo als iemand voor eenige jaaren van pruimen sprak,
die niet wel smaakten, van dekens, daar men zei, dat wat onder schuilde, en van
een hof van een man, daar een schadelyk onkruid wies. Al schreef ik dan al eens
zo koud als de winter, 't was een loutere speeling op den naam, terwyl een ieder
wel zal willen gelooven, dat ik 'er geen koude persoonlyk in veronderstelde,’ zullen
voor hun, die in dien omtrek bekend zyn, denkelyk verstaanbaar genoeg weezen.
De gehee-
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le schryfwyze is, in dit stukjen, op zulken hoogen toon gestemd, dat wy ons
naauwlyks durven vleien, dat de Broeders van het Westerkwartier, zoo 'er iets aan
de verschuldigde gehechtheid van sommigen aan de leerbegrippen van 't
Kerkgenootschap, door 't welk zy dusverre bezoldigd zyn, mogt haperen, door
zoodanige openbaare ten toonstelling zich zullen laaten te regt brengen. 't Verschil
zelf over de Synode zou, naar 't ons toeschynt, nog al eer in der minne zyn by te
leggen.

Afbeelding der Vaten, welke in de Operatie der Dyebreuk by
Mannen behoren vermyd te worden; door Gerardus Vrolik.
Amsterdam, by W. Holtrop, 1800. In gr. 4to. 7 bl., met drie Plaaten.
In het derde Deel der Verhandelingen van het Geneeskundig Amsterdamsch
Genootschap komt eene zeer nuttige Verhandeling voor van den voortreffelyken
Heelmeester HUSSEM, over de voorzorgen, die men in de operatien der Breuken,
en vooral der Dyebreuk, in het werk moet stellen, om de Bovenbuiks-slagader
(Arteria Epigastrica) niet te kwetzen, die voornaamelyk dient tot het in 't licht brengen
en verklaaren van eenige keurige Plaaten, over die stoffe, van den grooten CAMPER,
van welke die Heer de bezitter was. Ondertusschen was het eene zaak van gewigt,
om insgelyks uit goede Afbeeldingen te kunnen zien, wat men in deeze gewigtige
bewerking by Mannen, ten opzichte der Zaadvaten, hebbe in acht te neemen. Tot
dit oogmerk dienen de thans door den Hoogleeraar VROLIK in 't licht gegeevene
Afbeeldingen, die ten vollen aan het oogmerk voldoen, ‘zonder my echter (zegt de
Schryver) met de verschillende wyzen van breuksnyding, of de werktuigen, hier toe
gebezigd en aangeraden, in te laten. Hier door immers zoude ik kunnen schynen
die aanmerkingen vooruit te lopen, welke wy van den Heelkundigen HUSSEM ten
deezen opzichte te wachten hebben.’
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Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der
Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der
Noord-Americaansche Onlusten, en den daar uit gevolgden Oorlog
tusschen Engeland en deezen Staat, tot op den tegenwoordigen
tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken
zamengesteld. Met Plaaten. Ten Vervolge van Wagenaar's
Vaderlandsche Historie. XXste Deel. Te Amsterdam, by J. Allart.
In gr. 8vo. 475 bl.
(*)

Met het slot des laatstvoorgaanden Deels hadt de Geschiedboeker een einde
gemaakt aan het Tydperk van 's Lands Geschiedenissen, de Omwenteling des
Jaars MDCCLXXXVII betreffende. Hy vangt met dit Deel, of het LVI Boek, met
nieuwen moed de pen op, en schakelt hetzelve aan een volgend, met eenen
overgang, die, als 't ware, ter Voorreden dient, en welken wy afschryven, dewyl zy
een algemeen licht verspreidt over de stoffe, welke hem vervolgens te bewerken
staat. - ‘Ontelbaare keeren,’ in deezer voege vangt hy aan, ‘om zo te spreeken,
hebben wy, in de laatstvoorgaande Boeken onzer Vaderlandsche Historie, den
draad des Verhaals moeten afbreeken, en by het vermelden van de groote
Staatsomwenteling, in Herfstmaand des Jaars MDCCLXXXVII voorgevallen,
geweezen tot een volgend Tydperk. Immers deeze verandering in de Vereenigde
Gewesten, bewerkt door Beweegenissen binnen den Lande verwekt, op
onderscheidene wyzen aangestookt, doch voornaamlyk daargesteld door de komst
der Pruissische Krygsknegten, onder het aanvoerend geleide des Hertogs van
BRUNSWYK, maakt een Tydperk in de Vaderlandsche Geschiedenissen, 't geen zich
dermaate onderscheidt, dat 'er eene nieuwe orde van zaaken gebooren wierd: want,
schoon deeze, by herhaalinge, voorkomt als de Oude Constitutie, en ook, in de
daad, voor zo verre dien naam moge draagen, als 's Lands regeering, met eenen
Stadhouder aan het hoofd, daarmede bestempeld wordt, verkreeg die
Landsregeering, zo door nieuwe Verbintenissen met buitenlandsche Mogenheden,
als door binnenlandsche Schikkingen, voornaamlyk het Stadhou-

(*)

Zie Lett. voor 1799. bl. 404.
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derschap betreffende, in zo verre eene nieuwe gedaante, dat door het een en ander
de Banden der Stadhouderlyke Regeering vaster en vaster gemaakt wierden.
Trouwens, eene verandering van dien aart kon niet wel uitblyven. De verschynzels
in de Natuurlyke en Staatkundige Wereld hebben zeer veel overeenkomsts met
elkander: naa eenen hoogen vloed volgt eene laage ebbe; naa hevigen storm,
doodlyke stilte; naa geweldig onweer, een onbewolkt uitspanzel. Terwyl, gelyk men
in die natuurverschynzelen opmerkt, niet zelden onregelmaatige getyen zich in de
wateren opdoen, de stilte verraadelyk is, en schoon de lugt van boven van
onweerswolken gezuiverd schynt, nogthans hier en daar, in de kimmen, het
gerommel des donders gehoord en de schittering des weerlichts gezien wordt, by
het zamentrekken en opeen staapelen van nieuwe Onweerswolken.
In menigerlei opzigten zullen wy de waarheid deezer gelykvormigheid bevestigd
zien, by het ontvouwen van de Gebeurtenissen in de Bondgenootschaplyke
Gewesten onzes Vaderlands; zo onmiddelyk naa de voorheen beschreevene
Staatsomwenteling, als in volgende dagen, welker beschryving thans onze taak is.
- De stoffe hier voorhanden, schoon veelvuldig en dermaate onderscheiden van
die, welke wy onlangs meest moesten verarbeiden, heeft egter wederom dat
gelyksoortige, 't welk eigenaartig geschikt is om meer of min verveeling te baaren.
Zo veel mogelyk zullen wy voor dit verdriet den Leezer en onszelven bewaaren.
Zeer zou hiertoe kunnen strekken het inmengzel van Bedenkingen en
Oordeelvellingen over gebeurtenissen en Persoonen, met den tooy van goedkeuring
omhangen, of in den afzigtigsten der kwaadkeuringe voorgesteld: dan, schoon wy
ons des niet geheelenal zullen kunnen of mogen onthouden, zal dit spaarzaam
geschieden. Eene spaarzaamheid, welke men ons te meer ten goede zal duiden,
dewyl in een ander opzigt de Daaden zelve spreeken, en de Persoonen, die nu
voortaan op het tooneel treeden, zich veelal meer ongemaskerd dan anders
voordoen, bekleed met een zelfsvertrouwen, 't geen aan stoutheid en
onbeschaamdheid grenst.
't Zal ons niet mangelen aan lieden der thans te ondergebragte Partye, die of, in
den Lande gebleeven, moeds genoeg betoonden om in bescheidenheid zo voor
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zich zelven als voor hunne zaak te spreeken; of die, uit den Lande geweeken, van
daar vryer en onbelemmerder de stem verhieven, het lot hun beschooren
bejammerden, en de bewerkers van 't zelve in den haatlyksten dag stelden.’
Dit LVI Boek is der Algemeene Landszaake en Persoonen, die 'er betrekking toe
hadden, gewyd. De Verdragen, met de Hoven van Londen en Berlyn aangegaan,
bekleeden hier geene onopmerkelyke plaats, alsmede de aanmerkingen van Frankryk
hier op gemaakt; terwyl het gedrag ten opzigte der Engelsche en Fransche
Afgezanten een zeldzaam tooneel oplevert. Het Erfstadhouderschap tot een
Grondwet van Staat gemaakt, en de Acte van Guarantie daaruit gebooren, als een
stuk van belang, wordt naar eisch behandeld. Veranderingen van Gezanten buiten
's lands, van Amptenaaren binnen 's lands, komen hier voor. Meer byzonder wordt
de afzetting van P. PAULUS, en de zaak van BLOK, Secretaris van het Noorderkwartier,
voorgedraagen, en stilgestaan op 't geen de Zee- en Land officieren, welker Protectie
van Staaten van Holland beloofd was, wedervoer. Voorts handelt dit Boek over de
versterking der Landmagt; Hollands en Gelderlands aanmerkingen, de Zeemagt
betreffende. Eindelyk behelst hetzelve het Slotbedryf des Pruissischen Invals.
Het volgende Boek vangt aan met eene Aanmerking over de vermeerdering van
des Stadhouders magt, en levert Characterschetzen van zyne Hoogheid, uit de pen
van zyne Voorstanderen gevloeid. Aan Holland is bepaald dit Boek toegewyd. Men
vindt 'er de opdragt des onderzoeks aan het Hof van de Ondertekenaaren der
Adressen; de Amnestie aan de Oranje-yveraaren geschonken, met de uitwerkingen
daarvan; 't verwyl en de eindelyke daarstelling eener Amnestie, met de voorslagen
te dier gelegenheid gedaan. Breedvoerig is de Schryver in 't geen de volmagtiging
des Prinsen ter Regeeringsverandering in de stemmende Steden betreft; alsmede
over de Eedzweering op de Constitutie, waarover zo veel aan te merken viel, gelyk
hier daadlyk gedaan wordt, en opgehelderd door het voorgevallene met den
Hoogleeraar BAVIUS VOORDA. - ‘Aan dien Eed,’ merkt onze Geschiedschryver op,
‘verbondt men het behoud van alle Ampten, Bedieningen en Kostwinnin-
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gen, die niet alleen geene betrekking altoos hadden op de Regeeringsvorm, of het
openbaar Bestuur; maar liet dezelve afdaalend werken op de geringste soort van
Neeringen en Bedieningen, zo dat Zakken- en Turfdraagers, Appelkruijers,
Klappermannen, Asch- Vulnisen Baggerlieden, tot zelfs Naaivrouwen, Visch- en
Groenwyven, daartoe gehouden waren; ja in zekere niet onaanzienlyke Stad werden
de Schuursters der Kerkkroonen van dien arbeid afgeroepen, om dus eene
Eedverklaaring af te leggen. - Hoe veel 'er, in menigerlei opzigten, met grond aan
te merken viel op deeze Eedvordering, zo in den oorsprong, aanleg als volvoering,
deedt men 'er, in een tyd als deeze, wanneer het spreeken gevaarlyk was, meestal
het zwygen toe. De gevolgen deezer Eedvorderinge liepen egter ten sterksten in 't
ooge. Geen gering gedeelte van Hollands Ingezetenen, die in gemoede deezen
Eed niet konden afleggen, werd of van zyn bestaan en het Land van de diensten
dier standvastigen beroofd; of zy werden genoodzaakt om inwendige gevoelens
over het Staatsbestuur, nog onlangs zo ruiterlyk geuit, af te zweeren, en zich schuldig
te maaken aan Meineed, of althans aan het veragten van den Eed, door het maaken
van uitzonderingen, door 'er uitleggingen aan te geeven, die lynrecht streeden met
het oogmerk der Eedvorderaaren. Hoe veelen stelden den Eed ligt en los, dien men
iemand op leevensgevaar, of onder het aangrimmen van nypend gebrek, en raadloos
maakende armoede afperste; terwyl anderen, die zich in dit onaangenaam geval
bevonden, dien Eed met zugten, traanen en heimlyk zelfverwyt deeden.’ - Eene
schoone plaats uit OCKERSE's Ontwerp eener algemeene Characterkunde staaft des
Geschiedschryvers welgegronde aanmerkingen: terwyl hy vervolgens aantoont, dat
die Eed den Volks-invloed volstrekt vernietigde, en zwanger ging van schroomlyke
gevolgen.
Het bedanken van den Raadpensionaris VAN BLEISWYK, en de aanstelling van L.P.
VAN DE SPIEGEL, maakt een gewigtig gedeelte van dit Boek. De Staat der
Geldmiddelen van Holland, met de uitschryving van den vyf-en-twintigsten Penning,
verdient elks aandagt; en zal deeze zich niet min vestigen op de klagten van Holland
over de Geldopbrengingen der ande-
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re Gewesten. Klagten en aanmaaningen, even als zo veele voorgaande, meest in
de lugt ydelyk vervloogen.
De Schryver, de nieuwe Bepaaling wegens het Publiek Gebed, met de daarop
gestelde strafbedreigingen, vermeld hebbende, maakt deeze gepaste bedenking:
‘Zo bragt men Leeraars in de noodzaaklykheid, om, wilden zy geen gevaar van
aanbrenging loopen, want het ontbrak niet aan Verspieders en Luistervinken by de
zodanigen, die wegens hunne Patriottische denkwyze bekend stonden, zich naar
dit voorschrift te schikken. Wilden zy het onbezwaard doen, dan moest 'er een
omweg by gebruikt worden, bezwaarlyk of geheel niet voegende by het staatlyk
bedryf des Gebeds. De meesten hielpen 'er zich af met eene bloote voorleezing
van het Voorschrift in het Staatsbesluit, 't welk geenzins ernstwekkend was; en
zagen zy veelmaalen, ondanks het gegeeven verbod, onder dit gedeelte des
zogenaamden Gebeds, de doorsteekendste tekens van kleinagting, by de Mannen
door het laaten zakken hunner hoeden, en by de Vrouwen door het digtslaan haarer
waaijers, om van andere, meer geraas maakende bedryven, niet te reppen.
Aanstootelykheden, waartoe zulk een Voorschrift aanleiding gaf. Wy zeggen niet
te veel, als wy 'er byvoegen, dat dusdanige inrigtingen, gepaard met de reeds
gemelde vermenigvuldiging der Eeden, van eene allernadeeligste uitwerking waren
op de Godsdienstige begrippen des Volks; en valt 'er geen twyfel aan, of zy hebben
het haare toegebragt tot eene los- en ligtzinnigheid omtrent den Godsdienst, by de
Landzaaten, die, gebruik en misbruik niet van elkander onderscheidende, eerlang
alles, wat dien eertyds hier te Lande geëerbiedigden naam van Godsdienst betrof,
voor spel en een louteren vond van Staatkunde hielden.’
Het voorstel van de Stad Schoonhoven, van gezogte en gemaakte veranderingen
in den Godsdienst door de Patriotten gewaagende, ingerigt, om, door een betoon
van Yver voor de zogenaamde Regtzinnigheid, de onderliggende Party haatlyk af
te schilderen, vondt gelukkig den bedoelden ingang niet: beter slaagde een ander
dier Stad, wegens het houden der Synode te Breda.
In het LVIII Boek bepaalt zich de Schryver om het geen in de voornaamste
Hollandsche Steden en Plaatzen, onmiddelyk naa de Omwenteling, voorviel, te
ontvou-
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wen. 's Gravenhaage levert hier ruime stoffe, en niet min Delft. Haarlem, zo zeer
vooruitgeloopen hebbende in het daarstellen van den Volks-invloed, moest voor dit
bedryf boeten. Omstandig is hiervan het verhaal. Leyden levert desgelyks
aanmerkelyke byzonderheden op, alsmede de Ommestreeken dier Stad. Treffend
is het te Zoetermeer gebeurde met den Oud-Leeraar der Remonstranten, PIETER
VAN DEN BOSCH; in de opgave van welke schriklyke gebeurtenisse de Schryver te
breedvoeriger geweest is, zo om den Man, dien het betrof, van wien hy in eene
aantekening een kort berigt geeft, als om den schreeuwenden toedragt dier zaake,
hem opgegeeven door een oog- en oorgetuige, die weinig dagen naa die
gebeurtenisse dit verhaal gaf. - Schoon in de ommestreeken van Dordrecht veel
wederwraaks omging, mogt die Stad, in deeze dagen van onrust, in vergelyking
gesprooken, gerust heeten, en stak by deeze Stad zeer af het oproerig en voor alles
wat Patriottisch dagt langen tyd onveilig Gouda; te welker Stede nogthans eenige
Regenten, toen de Regeeringsveranderaars gekomen waren, op een meer vryheids
ademenden toon durfden spreeken, dan men in deeze dagen gewoon was te hooren.
Men bewondert hier te regt eenen J. BLAAUW, N. TEYSSEN en C.N. PLEMPER VAN BREE,
wier vertoogen hier te leezen gegeeven worden; en MARTINUS VAN TOULON, die in
de Satisfactie van haare Koninglyke Hoogheid begreepen was, behieldt 'er, tegen
alle aangewende woelingen, den post als Ontvanger der Convooijen en Licenten
te dier Stede. Hoe weinig de tegenwoordige Hoofd-Officier F. HARENCARSPEL DECKER
vermogt, om het Goudasche gepeupel in den band te houden, en de openbaare
veiligheid te herstellen, ‘mag men,’ zegt onze Geschiedboeker, ‘daaruit opmaaken,
dat onder anderen de Patriottische Kerkleeraars COUPERUS en SMIT, vyftien maanden
lang, noch den predikstoel konden beklimmen, noch de straat betreeden; en mogt
de laatstgemelde zynen dienst niet weder aanvaarden, dan naa het afleezen eener
schriftlyke verklaaring van den Predikstoel.’
Hoewel men in Rotterdam betere voorzorgen dan te Gouda gebruikte, om het
gepeupel in den band te houden, bleeven de Patriotten niet van overlast en schennis
vry; waarvan hier ontzettende staalen worden bygebragt.
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De ontzetting van Ampten en Bedieningen hadt reeds vóór de aankomst der
Regeeringsveranderaaren veel afgedaan. Nogthans was een lyst van Bezwaaren,
deezen voorgedraagen, in twee-en-twintig Artykelen begreepen, van zulk eenen
aart, en ‘straalde Partyschap, haat en wraakzugt,’ gelyk de Geschiedboeker zegt,
‘om het zeerst door in die eischen. Derzelver geheele inwilliging kwam den
Afgevaardigden ter Regeeringsverandering, hoe zeer ook tot het genoegen geeven
van de Oranje-party overhellende, niet geraaden voor.’ Veel gaven, veel namen zy,
of hielden het aan zich; ten slot de Inleveraars der Bezwaaren aanmaanende, ‘dat
het beleid van Staat, Stad, Politie en Justitie, geheel aan de Regeering aanbevolen
blyvende, ieder der Burgeren, rustig en vredig, tot de beoefening van zyn Beroep
zou wederkeeren; zonder zich nu meer met de overweegingen van Gemeene Lands
of Stedelyke zaaken op te houden, of waardoor zy ligtlyk tot gelyke uitersten zouden
kunnen vervallen, als zy zelven met regt in anderen hunner Medeburgeren hadden
veroordeeld, en waartegen ook reeds by Plakaaten van den Lande was voorzien
geworden.’
In alle deeze Stedelyke en Plaatslyke Berigten daalt de Schryver, gelyk de aart
der taake medebrengt, tot veele byzonderheden af, die het verhaal zo breedspraakig
doen worden, dat hy ten slot deezes Boeks schryft: ‘Wy vinden ons genaderd in
onze Geschiedenisbeschouwing tot het groot Amsterdam; doch, eer wy 't zelve
intreeden, willen wy ons zelven en onzen Leezeren eene verpoozing schenken.’

Leevensgeschiedenis van marie Antoinette van Oostenryk,
Koningin van Frankryk. Naar het Fransch, door A. Kraft. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1800. In gr. 8vo.
By het doorleezen van opgemelde Leevensgeschiedenis herdagten wy aan een
Stukje, in den Jaare 1789 uitgegeeven, onder den tytel, Essais Historiques sur la
Vie de MARIE-ANTOINETTE, Reine de France, pour servir a l'Histoire de cette Princesse;
alsmede, hoe wy, 't zelve geleezen hebbende, ons gelukwenschten, al het
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slegte, deezer Vorstinne ten laste gelegd, niet ten vollen te verstaan; onze kunde
in de Fransche taal, zelfs met behulp van Woordenboeken, schoot te kort, om de
slegtheid van het gedrag, haar toegeschreeven, ten vollen te bevatten: wy deeden
'er ook weinig moeite toe; ons ten vollen overtuigd houdende, dat, hoe zeer bedorven
het Hofleeven, inzonderheid ten Franschen Hove, ware, de kwaadspreekenheid en
laster in opgemelde Werkje den hoofdtoon voerden, en het dus niet verdiende onder
de Geschiedkundige Werken gerangschikt te worden. Wy hielden ons vast aan den
regel, dien wy ons, zints jaaren, hadden voorgeschreeven: de menschen zyn dikwyls
noch zo slegt, noch zo goed, als zy menigmaal in de Leevenstafereelen ons worden
afgemaald; de Schryvers zyn veelal Losredenaars of Lasteraars.
Aan deezen zelfden Regel de Leevensgeschiedenis, thans voorhanden, toetzende,
kunnen wy niet afweezen van Overdreevenheid aan den pryzenden kant vast te
stellen. By het leezen van den aanvang; ‘MARIE ANTOINETTE is niet meer - de misdaad
heeft zig met een moordstaal durven wapenen - de treurige lykcypressen hebben
den glans der lelien vervangen, en de Dochter van Caesars heeft, tusschen den
eersten troon van 't heeläl, en het afschuwelykste graf, niets gezien dan een schavot
- gelukkig de gevoelige mensch, die, den sluier der schande, met welken men haare
nagedagtenis heeft willen bedekken, opligtende, met de eene hand zal trachten
eenige bloemen op haar onbekend graf te strooijen, terwyl hy zig met de andere
zal bevlytigen, om de distels en doornen uit te rukken, waarmede laster en
ondankbaarheid hetzelve nog werkelyk trachten te omringen,’ moesten wy op dit
denkbeeld vallen.
Dit zal, dagten wy, op eene Apoteose uitkomen, en wy hebben ons daarin niet
geheelenal vergist gevonden. Dat onpartydigheid geene eigenschap des
oorspronglyken Schryvers is, heeft de Vertaaler, by het verduitschen van den aanhef,
zo wel als wy, gevoeld, en aan den voet der bladzyde des bekentenis gedaan, met
te schryven: ‘Deeze kleine Inleiding doet al aanstonds zien, aan welken kant onze
oorspronglyke Schryver geplaatst moet worden: wy laaten zyn ge-
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voelen voor zyne rekening: ons oogmerk is alleenlyk eene Vertaaling te geeven van
zyne Leevensgeschiedenis van MARIE ANTOINETTE.’
Een Vertaaler, die doorsteekende Partydigheid bespeurende, zou, der
Geschiedkundige Waarheid hulde doende, zyne Aantekeningen, welke zo
menigvuldig, op elke bladzyde, en zomtyds in groote lengte, voorkomen, besteed
hebben om dezelve tegen te gaan, en veele gevallen, die een gansch andere
voordragt en uitleg dulden, opgeklaard, en de geschondene eer van eenige hier
gelasterde Mannen verdeedigd hebben; doch dezelve zyn doorgaande van
denzelfden, zo niet van eenen MARIE ANTOINETTE nog meer verheerlykenden stempel:
meest, gelyk hy schryft, overgenomen uit l'Histoire de MARIE ANTOINETTE, JOSEPHE
JEANNE DE LORRAINE, Archiduchesse, Reine de France. Zy wyzen middagklaar uit,
dat de Vertaaler, gelyk hy zich uitdrukt, ‘veele byzonderheden, in dat Werk
voorkomende, te belangryk vondt om ze niet tevens zynen Leezeren mede te deelen.’
- Te belangryk niet alleen, maar ook te welsmaakende. En kunnen wy niet altoos,
met genoegzaame klaarheid, onderscheiden, waar de meestgevolgde Fransche
Schryver, en waar de Vertaaler de pen voert. Ons viel, onder het leezen, te
meermaalen in, deezen Latynschen dichtregel: Laudare cuncta qui solet, laudat
nihil.
Strekte een onlangs by denzelfden Boekhandelaar uitgegeeven Stukje, Dagverhaal
van het voorgevallene in den Tooren van den Tempel, geduurende de Gevangenis
van LODEWYK DEN XVI, Koning van Frankryk, door M. CLERY, Kamerdienaar van den
(*)
Koning , om het medelyden met dien Vorst gaande te maaken; dit zal by veelen
ten aanziene van diens Gemalinne dezelfde uitwerking baaren. Het is daartoe
gansch en gaar ingerigt: dan waarheid, Geschiedkundige Waarheid, zal men op
veele plaatzen vergeefsch zoeken.
Wy behoeven ons niet te zetten om zulks aan te wyzen: alleen raaden wy ter
vergelyking aan, de Werken by den Uitgeever deezes, opzigtlyk de jongste
Geschiedenissen in Frankryk, gedrukt en te bekomen, op het laatste blad den
Leezeren herinnerd: J.H. CAM-

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1800, bl. 430.
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de Staatsomwenteling in Frankryk. - Beknopte Geschiedenis der geheele
Staatsomwenteling in Frankryk, II Deelen, uit een Hoogduitsch Geschrift door CAMPE
uitgegeeven; - en de Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankryk, IX Deelen.
Is daarin, om van andere Werken, in welke MARIE ANTOINETTE te voorschyn treedt,
niet te spreeken, deeze van geen geheel ander Character, dan wy hier afgebeeld
vinden?
PE,

Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana;
door den Capitain John Gabriël Stedman. Met Plaaten en Kaarten.
Naar het Engelsch. IIde Deel. Te Amsterdam, by J. Allart. In gr.
8vo. 326 bl.
Het pryzens en laakenswaardige, 't welk wy, by de Aankundiging des Eersten Deels
van STEDMAN's Reize, aangeweezen hebben, brenge men vry op dit Tweede Deel
(*)
over . Dezelfde ondereenmenging, of liever verwarring, blyft 'er in heerschen. De
opgave van den Hoofdinhoud deezes Deels zal het uitwyzen.
In het XI Hoofdst., het eerste in dit Deel, beschryft de Captein den terugtocht na
de Wana Kreek. De Pipa, een groote Padde, wordt beschreeven, en de beschryving
der zonderlinge voortteeling, of eijerdragt, toegelicht en verbeterd door eene
aanmerking van den Franschen Vertaaler: wy merken dit op, om dat deeze
meermaalen, in het geen de Natuurlyke Historie betreft, en daartoe betrekking heeft,
geen geringen dienst doet. Vogels, Planten, Insecten en Bergwerken, vullen,
behalven de Krygsontmoetingen, dit Hoofdstuk op.
De Reiziger, te Paramaribo wedergekeerd, geeft, met het XII Hoofdst., eene
onderhoudende beschryving van die Stad, en van de Zeden der Inwoonderen. De
doorgaans klaagende Reiziger is hier gelukkig op de Zuiker-plantadie de Hoop. Hier
het bevel over het Krygsvolk op zich genomen hebbende, was hy over zynen staat
zeer te vrede. ‘Ik kon (schryft hy) vrylyk ademhaalen, en had het vooruitzigt om
myne geledene

(*)

Men sla terugge in onze Vaderl. Letteroef. voor het Jaar 1799, bl. 580, enz.
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vermoeienissen en hartzeeren vergoed te zien. Men eerbiedigde my als den
Oppervorst der Rivier; de nabuurige Planters beweezen my alle vriendlykheid,
zonden my wild, groenten en vruchten ten geschenke: ik kende my naauwlyks voor
het zelsde mensch, en byna alle myne wenschen waren voldaan.’ - Dit werd
vermeerderd door de komst van zyne JOANNA. Wederom wordt dit afgewisseld door
Plant- en Dierbeschryvingen.
Niet ongevallig, schoon kort, is de Beschryving van een Zuiker plantadie, in het
XIII Hoofdst. Wy schryven zyne slot-aanmerking af, met een mengzel van spyt en
hoope, daar die Bezitting thans in Engelsche handen is. ‘Naa het geen ik van dit
stuk (de Zuiker) alleen gezegd heb, kan men zich van den natuurlyken rykdom van
dit Land een denkbeeld vormen; - maar ik twyfel egter of de Volkplanting van
Surinamen, zo zy immer in andere handen, dan die der Hollanders, overging, van
zulk een aanzienlyk gewigt blyven zou. 'Er zyn 'er geenen, die geduld, vlyt, en
onvermoeidheid in zulk een trap bezitten.’ Zyne JOANNA is by hem; en ‘nimmer waren
(betuigt hy) twee gelieven gelukkiger. Zo vry zynde, als de heesters van het woud,
ademden wy de zuiverste lugt in. Het vergenoegen en de gezondheid waren myn
deel; en myne Gezellinne, van jeugd en schoonheid schitterende, verwekte de
afgunst der geheele Volkplanting.’ Hy noemt dit zyn gulden Eeuw.
Krygsverrigtingen, Dier- en Plantbeschryvingen, vermelde ongehoorde wreedheden
aan Slavinnen, maaken een gedeelte van dit Hoofdstuk uit.
Het XIV Hoofdst. behelst, behalven eenige Tochtverrigtingen, Dier-, Vogel-, Visch-,
Insect- en Plantbeschryvingen. Hier begint zyn gelukzon te taanen, en werd hy door
eene krankheid overvallen, in welke hy door de verkeerde behandeling eens
Heelmeesters op den oever des doods gebragt was, waarvan zyne thans zwangere
JOANNA hem redde. Die Heelmeester hadt hem ‘vier greinen braakwynsteen, onder
veertig greinen Ipecacuanha gemengd, ingegeeven.’ Zo veel zyne zwakheid toeliet,
beloonde hy deezen Weerniet met den slag van een stok. Zyne zwakheid hem tot
den dienst onbekwaam maakende, bezogt hy met zyne JOANNA de Plantadie van
een Fransch Edelman; dit bezoek geeft aanleiding tot verscheide byzonderheden
van
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eenen gemengden aart. Wy kreegen bykans lust, om, 't geen hy van de Pingos, of
Wilde Varkens, zegt, over te schryven; doch het is te lang. Te midden van veele
onaangenaamheden verbeteren zyne uitzigten ten opzigte van JOANNA, die van
eenen Zoon beviel; om wier vryheid-bekoming hy nieuwe poogingen aanwendt.
Meer eenheids heerscht 'er in het XV Hoofdst., ons de Indiaanen, Inboorelingen
van Guiana, in de voornaamste opzigten, beschryvende; dit hebben wy met veel
genoegen geleezen.
Het XVI Hoofdst. behelst een berigt van eene nieuwe versterking van Krygsvolk
uit Holland gekomen - Krygstochten; alles weder doorvlogten met onderscheide
voorwerpen der Natuurlyke Historie.
Nieuwe wreedheden, nog onmenschlyker dan alle de voorige, aan eene Slavinne
gepleegd, openen het XVII Hoofdst. Behalven Krygstochten, krygt de Natuurlyke
Historie, zo van Planten als Vogels, en bovenal die der Pappegaayen en Parkieten,
een goed aandeel. Onder andere Dierbeschryvingen ontmoeten wy 'er een van een
Dier, in Surinamen bekend onder den naam van Coabo Dago, of den Koppigen
Hond; ‘een naam daaraan gegeeven van wegen zyne voorbeeldelooze woestheid:
want alle viervoetige, vliegende of kruipende gedierten, welke hy ontmoet, doodt
en verslindt hy; hy schynt nooit van bloed verzadigd te zyn. Zonder door den honger
gedreeven te worden, doodt hy alle dieren, welke hy overwonnen heeft; zyn moed,
zyne kragten, zyne werkzaamheid hebben weinig huns gelyken, schoon hy niet veel
grooter dan een Kat is.’
Het XVIII Hoofdst. vangt aan met de vangst van een Tyger op de Legerplaats.
Dit geeft STEDMAN gelegenheid om over de Tygers van America te spreeken. Deeze
beschryft hy in soorten, en laat aan het oordeel van den Leezer, of de Graaf DE
BUFFON gelyk hebbe, als hy beweert, dat 'er in America geen Tygers zyn, maar dat
men 'er wel dieren vindt, die 'er op gelyken.
In dit Hoofdstuk ontmoeten wy eene beschryving van eenen West-Indischen
Planter; diens leevenswyze, als hy op zyne Plantadie woont, 't geen zeldzaam
voorvalt, dewyl de meeste Planters te Paramaribo doorgaans hun verblyf verkiezen
te houden. Het zal onze Leezers niet mishaagen, dezelve hier vermeld te vinden.
‘De Plan-
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ter staat, by het opkomen der zon, dat is 's morgens omtrent zes uuren, uit zyne
hangmat op. Alsdan begeeft hy zich onder zyn Piazza, of dat soort van overdekte
gaanderye, voor het huis geplaatst, alwaar hy zyne koffy en pyp gereed vindt. Een
half douzyn slaaven, zo wel mans als vrouwen, en wel de schoonste, wagten hem
aldaar, om hem te bedienen. In dit heiligdom ontmoet hem de Opzichter, na hem
van verre verscheide diepe buigingen gemaakt te hebben, en doet hem zeer
eerbiedig rekenschap van het werk, het welk 's avonds te vooren verrigt is, van het
getal der Negers, die weggeloopen, die ziek geworden, die gestorven en hersteld
zyn, van de geenen, die men gekocht heeft, of van de kinderen, die gebooren zyn;
maar vooral van den naam der slaven, die hun werk verzuimd, die eene
ongesteldheid voorgewend, die zich dronken gedronken hebben, of agtergebleeven
zyn. De gevangenen zyn doorgaans by dit bericht tegenwoordig, onder de bewaaring
van Neger-beulen, die op het minste teken hen vastbinden, het zy aan de pylaaren
of balken der gaanderye, het zy aan boomen; zonder dat de eigenaar zich dikwils
verwaardigd heeft, de beschuldigden in hunne verdeediging te hooren. De
veroordeelden eenmaal vastgebonden zynde, vallen de zweepslagen op hen, zonder
onderscheid van mans, vrouwen of kinderen. De werktuigen, waar mede deeze
straf wordt uitgeoefend, zyn koorden van hennip, van eene zeer groote lergte, die
by elken slag tot in het vleesch indringen, en een geklaater maaken, gelykende naar
het afschieten van een pistool. Zoo lang deeze strafoefening duurt, roepen de
ongelukkigen by herhaaling, danky masera! (ik bedank u meester!) en de Planter
wandelt met zyn Opzichter rond, zonder op het geschreeuw, 't welk hy hoort, eenige
acht te geeven. Men maakt deeze elendelingen niet los voor dat zy wel zyn vaneen
gereeten, en dan gelast men hun, om oogenbliklyk weder aan 't werk te gaan; ter
naauwer nood verwaardigd men zich, om hen te laaten verbinden.
Het strafuur verloopen zynde, koomt de Heelmeester, die een Neger is, insgelyks
om bericht te doen: en men zendt hem weg al vloekende, en zich beklaagende, dat
hy aan de slaaven toelaat ziek te zyn. - Na deeze bedienden koomt 'er eene zeer
oude vrouw, die alle de Negerkinderen van de Plantagie vertoont,
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waar over zy het bestuur heeft. Deeze Kinderen, die reeds in de rivier gewasschen
zyn, klappen in de handen op het zien van hunnen meester; zy groeten hem, staande
in de rondte; vervolgens zendt men hen weg, om hun ontbyt van
plantainboom-vruchten of ryst te gebruiken; en even gelyk by het begin eindigt dit
alles met eene diepe buiging van den Opzichter.
Myn Heer doet dan eene wandeling in zyn morgengewaad, bestaande in een
onderbroek van het fynst Hollandsch linnen, witte zyden koussen, en muilen van
geel of rood Turksch leder; het halfboord van zyn hembt blyft open, en over het
hembt draagt hy alleenlyk eene loshangende japon van fraaije Indische stof. Zyn
hoofd is met een uitermaaten fyne katoenen muts bedekt, en met een verbaazend
grooten hoed, die zyn mager en somber aangezicht voor de hette der zon beveiligt.
Zyn pyp komt nimmer uit den mond; om geduurende zyne wandeling kragt te
bekomen, ontvangt hy intusschen een glas Madera-wyn uit de hand van eene
schoone slavin.
Wanneer hy nu langzaam rondsom zyne wooning heeft rondgekuierd, of misschien
te paard gestegen is om zyne velden te bezigtigen, en de vermeerdering zyner
rykdommen te begrooten, komt hy tegen agt uuren te rug, om zich te kleeden, indien
hy voorneemens is eenige bezoeken af te leggen, zoo niet, blyft hy gekleed zoo als
hy is. In het eerste geval verwisselt hy alleen zyn onderbroek tegen een broek van
dun linnen of zyde. Vervolgens gaat hy zitten, en reikt zyne beide beenen aan eenen
jongen Neger, die hem de schoenen aantrekt; te gelyker tyd wordt hy door eenen
anderen gekapt of geschooren; en een derde is bezig om de muggen van hem weg
te jaagen. Wanneer dit alles is afgeloopen, trekt hy een ander hembt aan, een
kamisool en een rok, die altoos van eene witte stof is. Alsdan brengt men hem,
onder een groot zonnescherm, door een jongen Neger gedraagen wordende, naar
zyn vaartuig met zes of agt roeijers, het welk hem wagt, en waar in zyn Opzichter
zorg gedraagen heeft, vruchten, wyn, water en tabak te laaten brengen; maar dezelve
heeft hem zoo dra niet zien vertrekken, of hy herneemt zynen toon van gezag, en
zyne gewoone onbeschoftheid. Indien de Planter, op deezen dag, zyne Plantagie
niet verlaat, ontbyt hy ten tien uuren; en
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om deeze maaltyd te neemen, zit hy aan eene tafel, in eene groote zaal geplaatst,
en waar op hammen, gerookte tongen, gevogelte of gekookte duiven, plantains,
zoete cassave, brood, boter, kaas, enz. gevonden worden. Zyn drank is in dit
oogenblik of zwaar bier, of Madera-, Champagne- of Moezel-wyn. Zyn Opzichter
houdt hem gezelschap, zich echter op eenen afstand plaatzende, en beiden worden
zy bediend door de schoonste en welgemaaktste slaven. - Zie daar, het geen deeze
Heeren ontbyten noemen.
Wanneer deeze maaltyd geëindigd is, neemt de Planter een boek; hy speelt op
het schaakspel of op de billard, of op eenig speeltuig; tot dat de hette van den dag
hem noodzaakt, om in zyne hangmat te gaan leggen, om daar in zyn middagslaap
te neemen, welken hy even min kan nalaaten als een Spanjaard zyn siesta, of uur
van rust. Hy wendt en keert zich in dit soort van bed, tot dat hy in diepen slaap
gevallen is, en geduurende zynen slaap houden zich twee van zyne Negers bezig,
om tot zyne verkoeling met een waaijer te waaijen.
Tegen drie uuren wordt hy van zelf wakker: na zich gewasschen en geparfumeerd
te hebben, gaat hy wederom aan tafel zitten, om met zynen Opzichter het
middagmaal te houden; en zy worden even als by het ontbyt door dezelfde slaven
bediend. Niets van al het geen het jaargetyde kan opleveren, van gewoon vleesch,
gevogelte, wild, visschen, groenten en vruchten, ontbreekt op deeze maaltyd; de
uitgeleezenste wynen worden in overvloed geschonken, en dezelve eindigt met een
kop sterke koffy, en eenige glazen liqueur. Ten zes uuren koomt de Opzichter
wederom als des morgens, door beulen en gevangenen gevolgd wordende. De
strafoefeningen beginnen wederom geduurende eenigen tyd, en na dat de eigenaar
zyne bevelen voor den volgenden dag gegeeven heeft, zendt hy de vergadering
weg, en brengt zynen avond door met ligte punch of sangary te drinken, op de kaart
te speelen of te rooken. - Myn Heer begint gewoonlyk de aannadering van den slaap
tegen tien of elf uuren te gevoelen; dan doet hy zich door zyne kamerdienaars
uitkleeden; hy gaat vervolgens in zyne hangmat leggen, alwaar hy met de eene of
andere van zyne beminden, want hy heeft
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altyd een stoet van vrouwlieden, den nacht doorbrengt. Den volgenden dag verschynt
hy op nieuw onder zyne overdekte gaandery, op het zelfde uur als daags te vooren;
hy vindt aldaar wederom zyn pyp en koffy, en met het opkomen van de zon hervat
hy zyne genietingen en uitspanningen. Hy is een Vorst in 't klein, zoo verachtelyk,
zoo eigenzinnig, zoo willekeurig heerschende als 'er een is.’
Een dertiental Plaaten, van onderscheide aanbelang en schoonheid, zyn geschikt
om dit Deel te vercieren.

De Bataven. Gevolgd naar het Fransche van Bitaubé. In den Haag,
by I. van Cleef, 1801. In gr. 8vo. 486 bl.
Voorheen heeft de bekwaame BITAUBé zyn Willem den Eersten in het licht doen
treden. Na eenige jaaren in Berlyn doorgebragt te hebben, heeft hy, in zyn Vaderland
Frankryk te rug gekeerd, andermaal zynen arbeid aan dit stuk te koste gelegd, en
hetzelve zodanig omgewerkt en veranderd, als het nu in het Neêrduitsch kleed
verschynt.
Te recht zegt de Dichter in zyn Voorbericht, dat 'er weinig gebeurenissen zyn, die
zulke treffende lessen voor de Volken, en voor derzelver bestuurers, opleveren,
dan de Revolutie, waar aan de Hollanders hunne vryheid te danken hadden. De
haat tegen het despotismus is zoo algemeen in de harten ingeworteld, dat eene
Natie, die hetzelve bestrydt en over hetzelve zegeviert, geen onverschillig schouwspel
voor andere Natiën zyn kan.
De Dichter heeft in een zedelyk tafereel, dat het verstand zonder moeite omvatten
kan, de merkwaardigste gebeurenissen willen vereenigen van eene geschiedenis,
welke onder alle de gedaanten, die belang inboezemen, en tot onderwys kunnen
strekken, verdient voorgesteld te worden. De hoofddaad, die hy uitgekozen heeft,
en aan welke alle andere daaden ondergeschikt zyn, is de grondlegging van de
Republiek der vereenigde Provintiën; dezelve eindigt met de Unie van Utrecht,
zynde het geen daar op volgde alleen in het verschiet geplaatst. Het wezenlyke dier
geschiedenis is behouden, hebbende de Dichter zich alleen de verplaatsing van
een klein getal daadzaaken veroorloofd, zoo ten opzichte van den tyd, waarin, als
met betrekking tot de plaats, alwaar dezelven gebeurd zyn.
De Dichter draagt deeze belangryke geschiedenis in Tien Boeken voor, by welke
de Vertaaler telkens een aantal aantekeningen gevoegd heeft, om de gebeurenissen
met het merk
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der waarheid te staaven. Twee Kunstplaaten, benevens een Tytelvignet, van J. BUYS
en P.H. JONXIS, versieren deeze Nederduitsche vertaaling, welke over 't geheel
genomen zeer zuiver en vloeijende is. Zie hier, tot een staal, een klein gedeelte van
het Eerste Boek, met de aantekeningen, agter hetzelve geplaatst.
‘De Belg en de Bataaf, in een enkel volk vereenigd, gingen gebukt onder een yzer
juk. PHILIPPUS, de trotschte der dwingelanden, had het gewyde bolwerk der wetten,
sinds zoo veele eeuwen, tusschen het volk en den troon opgericht, ter
(*)
nedergeworpen . Deeze onvertzaagde menschen, gewoon in hun opperhoofd een
Vader te eerbiedigen, maar geenszins de dwingelanden te vreezen, zagen de
staatkunde en het geweld hunnen ondergang voltooijen; en de Scepter, in de eeuwen
der deugd, het zinnebeeld der rechtvaardigheid, was het werktuig van onderdrukking,
van moord en verwoesting. - ALBA, wiens enkele naam afschrik inboezemt; ALBA,
waardig de lieveling der overwinning te zyn, indien hy niet doof voor de kreet der
ongelukkigen ware geweest; de woeste ALBA deed het zwaard der dwingelandy
schitteren, dat de Spaansche Monarch hem overgaf; - bedekt met het bloed der
helden, die hy had nedergeveld, keert hy in Brussel met zyn leger te rug, dat op
(†)
zyne overwinningen eene onbeschaamde trotschheid liet blyken . - Van toen af
aan zag dit ongelukkig volk zich zonder verdeedigers; van deszelfs opperhoofden
zyn eenigen in de veldslagen omgekomen, anderen zyn in ketenen: en eindlyk, hy,
wiens voorzichtigheid de gevaaren voorziet, wiens moed dezelve afwendt of trotseert;
WILLEM, een opperhoofd, geroepen om de vryheid van den Belg te handhaven,
schynt, na de luisterrykste voordeelen behaald te hebben, welke gevolgd wierden
door eenen veldslag, waar in het verraad hem de overwinning ontroofde, de wapens
ne-

(*)

(†)

‘De Koning van Spanjen, gewoon Italien, even als zyn elgen ryk, te bestuuren, en America
uit te plunderen, zag zich door het huwelyk ook eindelyk meester van de zeventien, toen zeer
in bloei zynde Nederlandsche Provintien: bevatiende meer dan 200 Steden, 150 opene
Vlekken, welken voor gemuurde Steden kenden doorgaan; 6000 Dorpen: alle vol Inwooners,
rykdom, neering en welvaart tot dartelheid toe. [Zie P.C. HOOFT, Nederlandsche Historien,
Boek I. bl. 4.] Dat PHILIPPUS aldaar de Wetten van het Volk verkragt heeft, leeren alle de
Geschiedschryvers; men zie, onder veelen, H. DE GROOT, Nederlandsche Jaarboeken, Boek
l. bl. 6.’
‘ALBA was een geoefend Krygsman; als zodanig was hy, op zyn eigen raad, door PHILIPPUS,
aan het hoofd van een Leger, herwaards gezonden; en in Oogstmaand 1567, door Savoyen
en Lotharingen, in het Hertogdom Luxemburg gekomen. Nog vóór het einde van die maand,
en wel den 28sten, deed hy, verzeld van de aanzienelykste Edelen, en onder anderen van
de Graaven van EGMOND en HOORNE, zyne intreede te Brussel; alwaar hy, geheel trotsch op
zynen voorspoed, den 22 van Wintermaand 1569, in zegepraal, nog eens eene intreede deed.
[Zie J. WAGENAAR, Vaderl. Hist. D. VI. bl. 245, 247 en 290.]’
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(*)

dergelegd te hebben . Men kan hem niet opspooren; 't gerucht van zynen dood is
gelyk aan een verwoestenden en snellen vloed, en gaat van landstreek tot landstreek
over. De burgers beschouwen met een somber oog het graf hunner vryheid; terwyl
de Rhyn de Schelde, en de Maas, in hunne uitgestrekte vloeden, de doffe
klaagtoonen der steden, en der moedelooze dorpen herhaalen.’
Eene onopgesierde voorstelling van waare gebeurenissen is het werk van den
Geschiedschryver, geenszins van den Dichter. Deeze doet meerder, en vindende
dat de geschiedenis op zommige plaatsen te zwak is, of hem geene genoegzaame
stoffe aan de hand geeft, om zyn tafereel te voltooijen, meent hy het recht te hebben,
om zyn eigen vernuft te raadpleegen, karakters te scheppen en gebeurenissen te
verdichten, die nimmer bestonden Van daar die uitmuntende trekken in het Negende
Boek, alwaar VAN DE WERFF en DOUZA, die beroemde verdeedigers van het veege
Leyden, benevens de burgerye van die stad, tot eeuwige schande van ALBA, en van
zynen zoon FREDRIK, een uitmuntend grafteken, voor de verdeedigers van Haarlem,
op een van hunne hooge wallen stichten. Van daar het volgend bevallig Tafereel,
waar mede wy onze beöordeeling van dit werk zullen eindigen, doch voor het welk
men te vergeefsch een enkelen trek in de Geschiedenis van Leydens belegering
zoude trachten op te spooren.
‘Een oude Kluizenaar, die aan den voet van een' berg woonde, begeeft zich, door
dweepzucht en begeerlykheid aangespoord, naar het opperhoofd van het Spaansche
leger. “Aan het uiterste einde der stad, (zegt hy) ver van de wallen, tegen welken
gy alle uwe aanvallen richt, staan de overblyfzels van een' ouden toren, die door
steile en ontoeganglyke rotsen ondersteund worden, en rondom welken een diep
water vloeit. - Sederd eeuwen kent men den oorsprong, en de bestemming, van
deezen toren niet meer; maar de rotsen, op welken dezelve steunt en gebouwd is,
alle de dreigende onheilen afweerende, dient dit gebouw thans tot eene bewaarplaats
voor kruit en salpeter. Intusschen kan dat zelfde, het welk daar in verborgen is, en
de

(*)

‘WILLEM was genoodzaakt, door gebrek aan geld en krygsbehoeften, zyne afgematte benden,
in het seille van den Winter des jaars 1568, door Champagne en Lotharingen naar Straatsburg
te voeren: alwaar by, hen grootendeels betaald en ontslagen hebbende, naar Frankryk vertrok:
van waar hy in 1569, in onbekend gewaad, en alleen van vyf persoonen vergezeld, naar
Duitschland te rug keerde.’
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vesting schynt te beschermen, derzelver val verhaasten. Onder die rotsen loopt een
lange weg, die, met een aantal trappen en menigvuldige omwegen, eindelyk tot in
het midden van een eenzaam en digt woud geleidt. Dit geheim, by het tegenwoordig
geslachte onbekend, is my door den Hemel geopenbaard.”
ALBA, dit belangryk bericht ontvangen hebbende, beschouwt Leyden reeds als
eene verovering, welke hem niet ontgaan kan, en berékent in voorraad, met een
woeste vreugd, het getal zyner slachtoffers. Terwyl een verschriklyke aanval de
burgers noodzaakt om alle de poorten en wallen te bezetten, sluipt eene bende
zyner onverschrokkenste soldaaten, door de bloeddorstigste legerhoofden
aangevoerd, en onder geleide van den trouwloozen Kluizenaar, in den gebeimen
onderaardschen weg, ten einde tot den toren, die Leyden in hunne handen moest
leveren, door te dringen. Reeds hebben zy langs trappen, die door den tyd half
vernield waren, den top der puinen bereikt.
In dit oogenblik hielden eenige kinderen, aan den voet der rots gezeten, het
middagmaal, dat hunne tedere moeders voor hen bereid hadden, eer zy ten stryde
gingen; eensslags zien zy een geheelen zwerm nachtvogels uit dit verblyf der
duisternis komen, die door hun geschreeuw en het klappen hunner wieken
aankondigen, dat men hun eenzaam verblyf gestoord heeft. - Dit schouwspel doet
hen eerst van schrik beeven; maar hoe sterk werkt het voorbeeld der deugd zelfs
op de zwakste zielen! .... hoe vermogende is de heilige liefde tot het Vaderland, die
zich, als 't ware, te gelyk met het leven in de Bataafsche kinderen ontwikkelt! Zy
twyffelen niet, of de ontroering en de vlucht deezer vogels zyn het kenmerk van een
dringend gevaar, dat welligt de stad bedreigt.
Zonder eenige vrees te betoonen, springen zy op de puinen, die onder hunne
zwakke voeten wag, eien: dáár hooren zy het dof gemompel van de soldaaten, en
het gekletter hunner wapenen; zy bemerken dat de bende nadert, loopen ylings
naar de soldaaten, welke aan dien kant de wallen bewaaken, en roepen derzelver
opperhoofd toe: de vyand komt! .... binnen weinige oogenblikken zult gy hem zien.
Op deeze woorden begeeven zich de Krygslieden naar de hun aangewezene
plaats, om te onderzoeken, of 'er wezenlyk gevaar is. Zodra zy hier van overtuigd
zyn, verheft zich eene algemeene stem, welke zegt: laaten wy het kruit aansteeken.
Terstond is ieder een werkzaam om dit ontwerp ter uitvoer te brengen; de soldaaten
maaken met hunne wapenen eene opening onder de deur van den toren, en de
kinderen ylen naar hunne wooningen, alwaar zy eenig riet van het nederig dak
afrukken, en het vuur, dat nog onder de asch
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is bewaard gebleeven, by één zamelen. Met deeze hulpmiddelen gewapend, snellen
zy vol drift de gevaarlykste onderneeming te gemoet.
Het riet en het vuur worden voor den ingang des torens geplaatst: terstond
verwydert zich ieder een; men stoot, op den grond liggende, met verscheiden lange
en aaneen gebondene pieken, het brandende riet tot in het gewelf, alwaar het kruit
zich bevindt; eensklaps worden, met een vervaarlyken slag, de rots, de toren, en
de verminkte lyken des Kluizenaars en der Spanjaarden, in de lucht geworpen, en
door het geweld der winden, welken een opperste Wil bestuurt, naar die plaatsen
voortgedreven, daar het leger van ALBA strydt; hier vallen zy neder, en bedekken
de vlakte met vreeslyke puinen, onder welken nog een aantal krygslieden verpletterd
wordt. ALBA! ziet daar de zendelingen, die u van den uitslag uwer onderneeming
verwittigen! .....
Onder de geenen, die op de wallen stryden, verspreidt zich, in de eerste
oogenblikken, een geweldige schrik, even als of de geheele stad van haare
grondslagen gerukt, en in de lucht gesprongen ware; doch weldra verdwynt hunne
ongerustheid, en de tyding, dat Leyden geene andere schade geleden heeft, dan
de verwoesting van enkele gebouwen, en dat geen van hunne wapenbroeders, of
kinderen, by die vreeslyke onderneeming, waar aan zy hun behoud te danken
hebben, is omgekomen, vervult hunne harten met de levendigste blydschap. Zy
juichen rondom die kinderen, welken over ALBA hebben gezegevierd, terwyl de
Vaders hen met eerkransen bekroonen, en de Moeders hen, vol liefde, aan het
opgeruimde hart drukken.’

Hvgonis Groth Sacra, in qvibvs Adamvs Exvl, Tragoedia,
aliorvmqve eivsdem generis Carminvm cvmvlvs; propter eximiam
raritatem denvo recvsa. Dordraci, apvd P. van Braam. In forma
Octava, pagg. 154.
Reeds in het eerste jaar der zeventiende Eeuw, toen HUIG DE GROOT nog maar 18
jaaren oud was, wierden deeze zyne Sacra, of Heiligdommen, door hem in het licht
ge eeven; onder welken zyn Adam in ballingschap het meest uitmunt, en by eene
gedeeltelyke leezing, door den vermaarden J. LIPSIUS, toenmaals reeds sterk
geprezen werdt. De tegenwoordige Uitgeever P. VAN BRAAM geeft, in zyn Latynsch
Bericht aan den Leezer, de redenen op, waarom deeze bundel thans in het licht
verschynt. By de Dichtstukken, welken door des Dichters Broeder WILLEM verzameld,
en in den jaare 161 uitgegeeven zyn, worden dezelve niet gevonden. In de Opdragt
van WILLEM DE GROOT, zo wel als in een'
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Brief van HUGO aan zynen Broeder, heerscht, zo wel omtrend deeze Sacra, als
omtrend het Treurspel Adam in ballingschap, een diep stilzwygen. Ook blykt uit de
lyst der Werken van H. DE GROOT, door zyn Levensbeschryver CATTENBURG in het
licht gegeeven, dat deeze Gedichten in geene der overige uitgaven van des Dichters
Werken gevonden worden.
Behalven het reeds gemelde Treurspel, Adam in ballingschap, vindt men in deezen
bundel: het begin der Euangelische Geschiedenissen, naar MATTHEUS, MARCUS,
LUCAS en JOHANNES; de Lofzangen van ZACHARIA, MARIA en SIMEON; Gezang over
het waar geluk, naar de Euangelisten; Aanspraak van PAULUS aan de Atheners in
den Areopagus; de Geloofsbelydenis, Paaschzang, en Gedicht aan de Weduwe
van JOHAN VAN OLDENBARNEVELD. Alle deeze stukken zyn zeer dichterlyk in styl, vol
verhevene gevoelens, en in alles den gloeienden dichtader van HUIG DE GROOT
waardig, by wiens overige Werken dit zeer net gedrukt bundeltjen van Heilige
Dichtstukken alzins verdient geplaatst te worden.

Sokratisch Comiesch Onderzoek naar den zetel des Characters
in den Mensch, in drie Verhandelingen waarby gevoegd is eene
Verhandeling over de Zelfkennis; voorgeleezen in, en opgedraagen
aan de Maatschappy der Verdiensten, Felix Meritis, en aan de
Bataafsche Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen, door Arend
Fokke, Simonsz. Met Caricatuurplaaten. Te Amsterdam, by G.
Roos, 1800. In gr. 8vo. 206 bl. behalven het Voorbericht.
Dat de mensch uit twee voorname deelen, ziel en lichaam, bestaat; dat de
verëeniging daarvan eigentlyk den mensch uitmaakt; dat men character noemt het
verscheiden kenmerk, dat den eenen mensch van den anderen onderscheidt; dat
het character niet oorsprongelyk in de ziel kan opgespoord worden, als zynde die
ondeelbaar, en daarom ook onveranderlyk; dat het levenlose lichaam ook gene
opheldering geeft; dat het waarnemen van den levendigen mensch toch leert, dat
het character althands zeer veranderlyk is, en deszelfs graden van toe- en afneeming
heeft; dat het zich dus voornamentlyk in het lichaam moet onthouden; en dat de
oorzaak der verscheidenheid van de characters der menschen, in de groote
verscheidenheid der gemaatigdheid en onderlinge temperatuur der vochten in het
menschelyk lichaam, moet gezocht worden: ziet daar wat men in deze drie
Verhandelingen, Over den zetel des Characters in den Mensch, behandeld vindt;
wy gaven het, na genoeg, met des Schryvers eigene woorden op. Het zyn
Voorlezingen, gedaan in Felix Meritis, en de Schryver zal dit onderwerp nog
voordzetten. Verhandelingen zyn het eigentlyk niet; de Spreker houdt zich als of hy
zo maar
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los weg ene leesbeurt op zich nam, en geheel onvoorbereid optrad, en wil dat zyne
hoorders hem zullen helpen; hy vraagt dus, en neemt de onderstelde andwoorden
op; dit houdt hy meesterlyk vol, en by alle zyne koddige invallen, en grappige
parenthesen en uitweidingen, gaat toch het onderricht, dat hy geven wil, geregeld
voord; en, terwyl hy aanhoudend lachen doet, weet hy de aandacht wonder wel te
boeijen, en helpt een aantal nuttige kundigheden aan den man.
Gaarne gaven wy ene koddige recensie van dit in de daad koddig boek; dan wy
zouden by den Burger FOKKE Simonsz., die in dit vak een meester is, verre te kort
schieten; en een of ander lezer nam welligt onze boert voor ernst op, en meende
dat wy in ernst met het werk den gek staken; daarom zeggen wy liever duidelyk,
dat, naar ons oordeel, deze Verhandelingen voldoen aan het oogmerk des Schryvers,
om, namentlyk, sommige afgetrokkene echter algemeen nuttige kundigheden
populair, en zo veel mogelyk, (behoudens hier en daar een enkel trekjen, dat
sommige lezers lokken moet,) ongemaakt, en ontbloot van alle mogelyke pedanterie,
te behandelen; en ook om aan de geleerden, in die oogenblikken van hun leven,
die alles behalven geleerd zyn, b.v. tusschen den maaltyd en hun middagslaapjen,
eene aangenaame lecture te verschaffen; en dat wy hartelyk wenschen, dat
geschriften van dit soort zo vele laffe verliefde Romans en niets beduidende
prulschriften eens eindelyk zullen verdringen.
De vierde Verhandeling is enigzins van enen anderen aard: hier betoogt de
Schryver, opdat hy toch vooral iets nieuws zou zeggen over dit onderwerp, om den
zo menigmaal betreden weg niet te bewandelen, dit zyn zyne woorden, en dus
alleen maar voor de grap, dat het NIET goed zy, zichzelven te kennen. Hy bewyst,
zo goed en zo kwaad als hy kan: (1) dat zelfskennis onmogelyk is; (2) dat dezelve
zeer schadelyk wezen zou; en dat het vooral ook hoogst nadelig is, andere menschen
tot kennis van hun zelven te willen opleiden; (3) en eindelyk: dat de mening van
APOLLO met de spreuk: KENT U ZELVEN, die hy voor zynen Tempel plaatsen liet, moet
worden opgemaakt uit het ongeluk, dat den jongen burger PHAëTON overkwam, en
dus gene andere zy, dan: KENT UWE KRACHTEN. Ook dit stukje zal men met genoegen
lezen, en het (ook al had de Schryver het niet gezegd in het Voorbericht) beschouwen
als ene Ironie, en niet als 's mans ernstige mening.
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De aanleg en werkzaamheden der Bataafsche Maatschappy Tot
Nut van 't Algemeen, voorgesteld in eene Redevoering,
uitgesproken in de Gehoorzaal der Doorluchtige School te
Middelburg: by gelegenheid eener openbare Prysuitdeeling, op
den XI van Zomermaand 1800. Door A.v. Linden van den Heuvell,
Medebestuurder van het Departementale Schoolfonds. Te
Middelburg, by W.A. Keel en H. van Osch, 1800. In gr. 8vo. 60 bl.
Wy zouden het afkeuren, wanneer alle Redevoeringen, by ene gelegenheid als
deze gehouden, hoe uitmuntende ook in hun soort, en volkomen beändwoordende
aan het oogmerk, werden uitgegeven; doch de Burger V.D. HEUVELL heeft welgedaan
dat hy dit stukje in het licht gaf, en wy zyn hen, die hem daar toe hebben overgehaald,
onze erkentenis schuldig. Wy vinden hier den gehelen aanleg der Maatschappy Tot
Nut van 't Algemeen, haar ware doel, en den ganschen kring harer werkzaamheden,
geschiedkundig en aanëengeschakeld, voorgesteld; en, hoe bekend deze weldadige
Maatschappy ook wezen mag, en hoezeer het doorgaans waar is, dat hy, die dezelve
nog tegenwerkt, de alleronnozelste onkunde, of ene wel by uitstek zwarte ziel,
verraadt; zo vindt men toch nu en dan nog een enkel mensch, dien men ik weet niet
wat van 't Nut van 't Algemeen heeft in het oor geblazen, en die daarom, uit een
goed beginsel, huivert om aan deze Maatschappy deel te nemen: zulk enen geve
men dan nu dit boekje in handen, en, zo hy voor overreding vatbaar zy, zal hy
gewonnen zyn. Het oogmerk der Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen bedoelt
eigentlyk de beschaving en het geluk harer natuurgenoten. Dit wordt door den
Redenaar betoogd uit den aanleg der Maatschappy, hare geschriften, on openbare
verrichtingen. Hier uit volgt dan van zelve de zedelyke verplichting van elk mensch
en Christen, om, wel verre van deze Maatschappy gering te achten of tegen te
werken, dezelve veeleer als eene der heilrykste inrichtingen in ons Vaderland hoog
te schatten, en naar vermogen te ondersteunen: het welk dan ook de meer
vermogenden, de Leeraars van den Godsdienst, de Onderwyzers der jeugd, de
Burgers en Burgeressen uit mindere classen, Vaders en Moeders van kinderen, en
de Kinderen zelve, treffend wordt op het hart gedrukt. Het is volkomen waar en in
alles duidelyk, het geen de Redenaar zegt: hy heeft alleen het belang der
Maatschappy, en genen lof voor zichzelven bedoeld, en zich daarom ook meer op
het volledige, dan op het sierlyke, toegelegd. Met dat al doet dit stuk zynen goeden
smaak en gezond verstand ene gelyke eer als zyn menschlievend hart; waarom wy
ook ene verdere aanbeveling geheel onnodig houden.
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Veit Weber's Overleveringen der voorige Eeuwen. Uit het
Hoogduitsch. Ilde en laatste Deel. Te Haarlem, by A. Loosles Pz.
In gr. 8vo. 356 bl.
Onder de werken, in de voorige eeuw uitgekomen, munt, door zyne byzonderheid,
ook uit, het voor ons liggend boek van VEIT WEBER, van welks eerste Deel wy onzen
(*)
Lezeren, voor eenige jaaren reeds, bericht hebben gegeeven . Dit tweede Deel is
in styl, en in nieuwheid van wending, volmaakt gelyk aan het eerste, en zal daarom
met even zo veel gevoel geleezen worden. Onder vier byzondere tytels, schetst
men 'er in, 1 Wolf. 2. Het Heilig Klaverblad. 3. De Molenaar van het Zwarte Dal, en
4. De Graauwe Broeder.
Daar wy, by gelegenheid van onze beoordeeling over het eerste Deel, eene
uitgebreide proeve van dit werk gegeeven hebben, zullen wy ons alleen bepaalen
tot de volgende beschryving van het tooneel der geschiedenis van den Molenaar
van het Zwarte Dal; nadien wy vooronderstellen, dat het werk zelve, zo uit onze
eerste beöordeeling, als uit deeze opgave, genoegzaam gekend kan worden.
‘In de rotsvestingen, welke zich verheffen boven de klippen, die het dal tusschen
Aussig en Lobosits insluiten, nu het verblyf van valken en gieren, alwaar slechts de
steenuil zich gaarne ophoudt, en de klaagzucht haar eentoonig lied ongestoord
uitboezemt, huisvestten in oude tyden machtige Ridders, geessels der Reizenden,
schoon tevens redders der noodlydenden. De vrees loerde aan den ingang van het
dal, en greep den beschroomden Pelgrim aan, als hy opzag na den eersten burg,
op rotsen gegrondvest, uit rotsen gebouwd, bewoond door menschen met
rotssteenen harten. - Van daar de naam Schrikkenstein, welken de puinhoopen van
den burg nog tot den huidigen dag draagen. Niet verre van daar verschool zich in
de dampen, en onder het kleed der wolken, een andere burg, genaamd de Aarhorst,
want by scheen den dalbewooneren meer te gelyken naar het rotsige nest eens
adelaars, dan naar de wooning eens menschen. Een overhangend stuk rots, van
de natuur als het ware der eeuwigheid ten trots gevormd, droeg den burg; de
vertrekken waren in de rotse gehouwen, uitgezonderd alleen het houten spanen
dak, dat met leijen gedekt was. Geen grasscheutjen groeide hier, want de stormwind
konde het stof zoo hoog niet opwerpen, dat een dunne laag aarde de oppervlakte
der rots bedekte. Voor elken vyand was de Aarhorst ontoegangelyk; de vrienden
en bewooners beklommen den top der rots met touwladders veele vademen lang.
Aan den voet der rots lag de hoeve tot den burg behoorende: aldaar

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. van 1793, bl. 657 en verv.
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weidden des burgheers paarden. Een armborstschoot van daar blonken, uit het
digte wond, de toorentjes van St. FLORIAANS Klooster. Van daar af beheerschten
hebzuchtige monniken de landstreek. De burgheeren gevoelden derzelver geessel
dikmaals in hunne rotskamers, maar de zegen afgesmeekt door missen en psalmen
drong nimmer tot hen op.’

Montoni, of het Kasteel van Udolpho; Tooneelspel, naar het
Fransche van A. Duval, door A. Bruggemans. Te Amsterdam, by
J.W. Smit. In 8vo. 162 bl.
Het Testament, of de geheimen van Udolpho; Tooneelspel. Te
Amsterdam, by J.W. Smit. In 8vo. 84 bl.
Beide deeze Stukken zyn getrokken uit den Roman van ANNE RADCLIF, getyteld: les
mysteres d'Udolpho. Dezelfde woeste karakters, dezelfde wreedheden, en dezelfde
dofklinkende onderaardsche stem, wekken hier schrik en afgryzen, zonder eenig
waar gevoel in het hart van den aanschouwer te kunnen ontsteeken. Een zamenloop
van byzondere omstandigheden, die wezenlyk zeer romanesk zyn, houdt de aandacht
van den leezer en aanschouwer geduurig gaande; terwyl in Montoni een laffe
SPALATRO zeer sterk afsteekt by een moedigen BERTRAND, die de lydende onschuld
onafgebrooken ten dienst staat: het geen PETROCI, in het Testament, eindelyk ook
gedwongen doet, en daardoor tot de ontknooping aanmerkelyk medewerkt. De
Opstellers deezer Stukken hebben zeker niet met LESSING voorondersteld, dat
ARISTOTELES het verwekken van vrees en medelyden by den aanschouwer als een
doorgaand vereischte voor den Treurspeldichter heeft voorgeschreven en
aangedrongen: zy hebben den schrik, in plaatse van de vrees, door hunne Stukken,
trachten te verwekken, en in dat oogmerk zyn zy wezenlyk zeer goed geslaagd,
nadien verscheidene Tooneelen niet dan yzing en schrik voortbrengen.

De verhinderde Reis, Blyspel, door L.B. Picard. Te Amsterdam, by
W. Holtrop, 1800. In 8vo. 97 bl.
Dit Stuk is in de daad grappig genoeg, en wy twyfelen niet, of het zal aan zulke
liefhebbers van het Toneel, die het alleen te doen is om eens recht hartelyk te lachen,
vry wel behagen; in zo verre noemen wy het dan ook met den Vertaler, want het is
van Franschen oorsprong, een geestig Stuk. Het heeft evenwel volstrekt geen
zedelyk doel, en men zou waarlyk aan niemand der in hetzelve voorkomende
personen enig ongelyk doen, wanneer men hen alle te zamen in een Dolhuis brengen
liet.
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Aen den Uitgeever der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen.
Medeburger!
Het is den Bestierderen des Haegschen Genootschaps tot Verdediging van den
Christelyken Godsdienst, uit de Recensie van desselfs Verhandelingen voor 't Jaer
1798, gebleken, dat eene Vergissing in het stellen van den Titel voor het werk van
den Hoogleeraer HESSELINK aenleidinge gegeeven heeft tot eenig vermoeden, als
of wy op het Genootschap der Doopsgezinden eenigsins laeg nederzagen, daer
het ongegronde van dat vermoeden blyken kan uit de Boekzael van Sept. 1798,
alwaer, uit naem van ons Genootschap, achter het Programma van dat Jaer, bl.
332, openlyk is bekend gemaekt: ‘Als Schryver der Verhandeling over de
Hoogepriesterlyke Waerdigheid van den Heere Jesus, aen wien, volgens het
bovenstaende Programma, een Zilveren Medaille was toegewezen, indien Hy voor
den eersten October zynen naem geliefde te openbaeren, heeft zich ontdekt de
Heer GERRIT HESSELINK, A.L.M. Phil. Doct., Lid by de Hollandsche Maetschappy der
Weetenschappen, en Hoogleeraer in de Godgeleerdheid en Wysbegeerte, by de
Doopsgezinden te Amsterdam, wiens naem in het geopend Billet gevonden is.’
Wie deeze bekendmaeking, in die Boekzael, ter aengehaelde plaetze, met eenige
opmerkzaemheid geleezen heeft, zal daer uit klaerblykelyk ontwaeren, dat by de
uitgaeve der bekroonde Verhandeling een misslag zy begaen, in het stellen van
den titel, doch dat die misslag eeniglyk aen de onoplettendheid des geenen, die
toezicht over de drukpers houdt, zy toe te schryven, en dat Bestierders van het
Haegsche Genootschap niet kunnen verdagt gehouden worden, dat zy den titel van
den Hoogleeraer HESSELINK voorbedachtelyk hebben willen verbasteren of verminken.
Het zal den Bestierderen des Genootschaps aengenaem zyn, indien het
bovenstaende in het eerst uitkomend Nummer van uw Maendwerk mooge geplaetst
worden.
A. VAN ASSENDELFT,

Secretaris des Haegschen Genootschaps tot verdediging van den Chr. Godsdienst.
Leiden,
den 9 Jan. 1801.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Israëlitische Gods-regeering beschouwd als de bron van de
letterlyke redenen en oogmerken der Mosaische Wetten. Gevolgd
van een Byvoegsel over de Bigamie onder het Oude Verbond, en
een Aanhangsel over den styl der H. Schrift byzonder in de
Prophetien, door den Oud Rentmeester Gerard Jacob Voorda.
Twee de en vermeerderde Uitgaave. Te Leeuwarden, by C. van
Sligh, 1800. In gr. 8vo. te samen 264 bl.
Voor weinige jaaren gaf de Oud-Rentmeester VOORDA, sedert een geruimen tyd,
als Schryver van deze en gene Godgeleerde Werkjens bekend, deze beschouwing
der Israëlitische Godsregeering in 't licht. Dit geschryf moet destyds, en vervolgends,
nog al aftrek gehad hebben, terwyl 'er nu, volgends den titel, een tweede uitgave
van vervaardigd is, vermeerderd door een Byvoegsel over de Bigamie onder het
Oud Verbond.
By gelegenheid der verklaaring van de Boeken van Moses, in de Gemeente van
Leeuwaarden, was den Schryver ingevallen, of niet, misschien, in de Godsregeering
over Israël de letterlyke redenen en oogmerken der Mosaische wetten te vinden
waren, wanneer men namelyk aan deze Godsregeering maar alle haare
uitgebreidheid gaf, en zich van dezelve een uitvoerig denkbeeld, in opzicht van
haare natuur, eigenschappen en gevolgen, vormde. Hy werd bevestigd in deze
gedachte, toen hy ontdekte, dat hier en daar in de H. Schrift met ronde woorden
deze Koninglyke betrekking van God als eene reden der wet tot haaren aandrang
gegeeven wordt, zo als men vindt Mal. I:14 en Deut. XXIII:14. Op andere plaatsen
bemerkte hy het zelfde, hoewel wat meer bedektelyk, als by voorbeeld Levit. XXV:23,
55. Dit maakte hem belust, om op grond van ana-
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logie of gelykvormigheid het zelfde van de geheele zamening der Mosaische wetten
te beproeven, voornamelyk om dus uit de overeenkomst en 't verband tusschen
Gods wegen en Gods wetten de aanvallen van 't ongeloof tegen afzonderlyke
stukken beter te kunnen afweeren, en het Gode-betaamelyke van elke Mosaische
wet gemaklyker te kunnen handhaaven. Zie daar het hoofddoel van dit Geschrift.
Dit tracht de Oud-Rentmeester VOORDA dus te bereiken, dat hy eerst over de waare
gesteldheid der oude Godsregeering, zoo als hy zich dezelve voorstelt, eenige
aanmerkingen laat voorafgaan, die aanleiding geeven, om dezelve uit
onderscheidene oogpunten te kunnen beschouwen, ook wel dezulken, waarop
dusverre de aandacht niet zoo zeer is gevallen, en die inderdaad tot hiertoe minder
opzetlyk zyn behandeld. Hy onderzoekt eerst, of, by de drie formen van
ongemengelde burger-regeering, (Monarchie, Aristoeratie, en Democratie,) de
Theocratie, als eene vierde soort, moet gevoegd worden, zoo dat dezelve daarmede
in éénen rang staa. De Theocratie was, zynes oordeels, eigenlyk en wezenlyk alleen
tot de Wetgeevende Magt, en het opperbestier van den Souverein betrekkelyk,
welke oppermagt God in de Theocratie zich zodanig voorbehoudt, dat alle de andere
onderscheide regeering sormen, welke Israël in onderscheide tyden gehad heeft,
geen hogeren rang, dan dien van Uitvoerende Magt, gehad hebben: weshalven die
formen aan de Godsregeering ondergeschikt, en in die betrekking met dezelve
bestaanbaar, en wederzyds niet tegen elkander strydig waren. Dit denkbeeld
ontwikkeld, en van geöpperde tegenbedenkingen, door MICHAëLIS en anderen,
bevryd hebbende, gaat hy, ten tweede, over tot een diepzinniger onderzoek, of eene
Theocratie, volgends haaren aart en natuur, volstrekt medebrengt, dat de
Geestelyken de Regenten zyn, en dat de Hoogepriester (onder God als Koning) het
opperbewind, zoo in 't politieke als kerkelyke, moest hebben? De Schryver is van
oordeel, dat van de Geestelykheid alleen sommigen tot de hooge waardigheid van
't Rechterampt, te samen met politieken, moesten verkoren worden, maar dat zy
tot het overige van het politiek bestuur door de Godsregeering geenzins geroepen
waren, veelmin aan hun alleen dit aanbevolen geweest is. En nu worden nog eeni-
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ge gevolgen genoemd, die uit het voorgestelde begrip omtrent de oude
Godsregeering voortvloeiden. 1) De Israëliten waren verplicht tot vaderlandliefde
van een byzonder soort. 2) Zy mogten in geen vreemd land uit eigen verkiezing
gaan woonen.
Daarna worden veele Mosaische verordeningen opgehelderd, eerst uit de
betrekking, welke de Heer, als God en Koning, op Israël had. Hy was de
Bescherm-God der natie, en aan zyn opperbestuur was alles, zoo wel hunne
burgerstaat als de kerkstaat, onderworpen. In dit opzicht wordt God ook aangemerkt
als hun Vader, en 't volk als zyne kinderen. Hy gaf hun, in die betrekking, wetten,
die de grondslag van hunne staatsgesteldheid waren. Zoodanig een grondwet van
staat was de wet der tien geboden, en voorts de wetten, die Exod. 21-23 gevonden
worden. Hy verkoos tot de plaats van zynen rykszetel eene prachtige koninglyke
tent; tot zyn throon de arke, en het deksel boven dezelve; en voorts dienaars van
verschillenden rang. Hy had ook 't volk gesteld op bepaalde schattingen, deels tot
eigen gebruik, tot dienst van 't Hof, en van 't Heiligdom; deels tot onderhoud zyner
dienaaren. Hy gaf een voorschrift van Godsdienst, geschikt naar den smaak van
die eeuw, en naar de vatbaarheid van 't volk; ook met aanduiding van toekomende
dingen. Hy stelde orde op de zaaken van Politie en Justitie, stelde overal Richters
en Amptlieden aan, met eene bepaalde instructie, maar hield aan zich het
opperbestier in zaaken van gewigt. Moses en Josua mogten geen de minste
beweeging met de Armee maaken, zonder hoog bevel. Alle geschillen, van eenig
belang, konden door byzondere tusschenkomsten der Godheid beslist worden.
Op deze grondslagen bouwt de Schryver zyne verklaaring van zeer veele
Mosaische wetten, die hy tot zekere hoofdclassen brengt, en veelal voorstelt onder
die zelfde bewoordingen, met welken zy hedendaagsch door de Regeering, en door
Rechtsgeleerden, genoemd worden. Hy schikt zich in 't byzonder naar den
spreektrant in het voormaalig Friesland, overeenkomstig de aldaar nog stand
grypende Lands Ordonnantie. Hy spreekt eerst van de wetten, die den burgerstaat
betroffen; van wetten op de vaderlyke magt, op de mannelyke voogdye; van eene
ordonnantie op de dienstboden, op desloratie, op legitimatie en naturalisatie, op
maaten en

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

44
gewigten, op de manier van procedeeren in cas de appel, enz. Daarna van
zoogenaamde politieke wetten, die tot volmaaking der maatschappy, of
veraangenaaming der samenleeving, strekten; vervolgends ook in 't byzonder van
dezulken, die gegeeven wierden om iets anders. Daartoe behooren alle wetten, die
den weg aanweezen tot verkryging van beloofde zegeningen, b.v. eene sterke
vermeenigvuldiging, een gezond en lang leeven: (hier komen verscheidene
huwelyks-wetten, en die de gezondheid bevorderden, in aanmerking) en die op zich
zelven van minder aanbelang schynen te weezen, doch tot bevordering van
gehoorzaamheid aan andere wetten moesten dienen: b.v. de wet, Lev. XVII:3, dat
niemand, op leevensstraf, een os, of lam, of geit, het zy in 't leger, of buiten hetzelve,
slachten mogt; maar dezelve aan de deur des tabernakels brengen, en 'er een offer
van maaken moest, om naamelyk 't volk van afgodery en superstitie, die anders
onmogelyk kon belet worden, te rug te houden.
Wy moeten, om ons zeer bepaald bestek niet te overschreeden, verscheidene
andere gewigtige aanmerkingen, over den geest en het doel van dit soort van
Mosaische wetten, afgeleid uit het voorgestelde begrip der Godsregeering,
voorbygaan. Alleen met een woord nog iets van deze volgenden: God, als Koning
over Israël, moest ook aangemerkt worden, als de eigenaar van 't land. Geheel
Palaestina was een domein der Israëlitische kroon, welk door den hoogen eigenaar,
by gedeelten, aan 't volk tot eene leenbezitting werd uitgegeeven. Hiertoe behooren
de verordeningen omtrent de verdeeling van 't land by het lot, het besnyden van het
geboomte, en het Sabbath- en Jubeljaar. - Hem kwam, als Opperheer van 't land,
die eere toe, met welke de souvereine Vorsten, vooral in het Oosten, van hunne
onderdaanen en vasallen geëerd worden. Hiertoe behoort de instelling der hooge
Feesten, by welken alle mannen naar 's Konings ryks-zetel moesten opgaan, en,
als onderdaanen en vasallen, aan den voet van zynen throon, door geschenken,
by wege van tribuut, hunnen eerbied en hunne afhanglykheid moesten betuigen;
de opbrengst der eerstelingen; de gevorderde reinheid in 't leger, in welks midden
Jehova woonde; onderscheid tusschen den altaar, 's Konings tafel, en de burgertafel
van 't volk, enz.
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Op soortgelyken trant worden nu ook, in de tweede plaats, nog verscheidene andere
wetten verklaard en opgehelderd uit de betrekking, die 't volk, van zyn kant, op
Jehova had, als een volk, dat God van alle andere volken afgezonderd wilde houden,
(Gods eigendom uit alle volken); een volk, dat door de grootste voorrechten, en
uitneemendste weldaaden, ten duursten verplicht was aan zynen Beschermgod en
Koning; en 't welk, door de naauwe betrekking op God, in eere moest gehouden
worden. Tot dat soort van wetten, door welken gezorgd wierd, dat de eer van 't volk,
met welke de eer van hunnen Koning zoo naauw verbonden was, niet kon gekrenkt
worden, zal ook deze, dat een opgehangene op denzelsden dag moest begraaven
worden, behooren: over welke wet, in dat licht beschouwd, belangryke aanmerkingen
in 't midden gebragt worden: maar wy kunnen ons in geene verdere byzonderheden
inlaaten.
In 't Byvoegsel, over de Bigamie, verdedigt de Schryver zyne, in dit Werkjen, ter
nedergestelde gedachten, tegen eenige bedenklykheden, by eenen zyner
geëerbiedigde Vrienden, in leeven Hoogleeraar te Leyden, opgerezen. De
aanmerkingen, in 't Aanhangsel medegedeeld, meestal in den trant der uitlegregels,
die de Hoogleeraar VENEMA, wiens schriften de Oud-Rentmeester VOORDA wel moet
doorkropen hebben, gewoon was te volgen, zyn ook leezenswaardig. Soms gaat
hy zyn eigen weg. Hier en daar zullen deskundigen mogelyk van hem, vooral in de
toepassing, verschillen. Maar, over 't geheel, is in dit Geschrift, dat den waardigen
Man veel arbeid moet gekost hebben, voor hun, die, by de overweeging der
verhandelde onderwerpen, zoodanige handleiding behoeven, vry wat te leeren.
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Corn. Fransen van Eck Oratio, &c. Of, Redenvoering over de
voornaamste Oorzaaken van het al te zeer verwaarloozen der
Christelyke Zedeleere door zeer veele Christenen, gedaan den 25
April 1799, by de aanvaarding van het Hoogleeraarsampt in de
Natuurlyke Godgeleerdheid en Zedekunde in de Doorluchtige
Schoole te Deventer. Te Deventer, by J.H. de Lange, 1799.
Door een byzonder misverstand is deeze Redenvoering langer dan behoorde blyven
liggen, en zoude waarschynelyk geheel zyn vergeten geworden, indien niet eene
vriendlyke aanmaaning den Recensent dezelve herinnerd had. Dit verzuim ontstond
geenzins uit kleinachtinge voor den Schryver of deszelfs Werk. De eerste is by ons
in persoon geheel onbekend; het andere hebben wy met genoegen gelezen. Wy
haasten ons derhalven om 'er eenig verslag van te doen. Doch daar nu reeds meer
dan anderhalf jaar zedert het uitspreeken deezer Redenvoering is verlopen, zullen
wy ons vergenoegen met het aanstippen der hoofdzaaken, en met eene enkele
aanhaaling tot een staaltjen, zonder in verdere byzonderheden te treeden.
Na eenige aanmerkingen over de Voortreffelykheid der Christelyke Zedeleere,
en klachten over derzelver verwaarloozinge, waarvan (bl. 8) de Hervormden vooral
niet worden vrygesproken, vindt de Schryver (bl. 11) de eerste Oorzaak dier
verwaarloozinge in de Eenvoudigheid zelve deezer Zedeleere, en der menschen
zucht tot het moeilyke, duistere en afgetrokkene, dikwyls met verachtinge van het
duidelyke en eenvoudige. Zo dwaas zyn dikwyls de menschen. De Schryver van
dit bericht herinnert zich iemand gesproken te hebben, die in goeden ernst verklaarde
in het leezen der Schriftuure zich meest te bepaalen tot de Propheeten en het Boek
der Openbaaringe; de Euangelien en de Spreuken Salomons waren hem te klaar,
en gaven hem zoveel troost niet. Misschien denken meer zo, schoon zy 'er niet
openlyk voor uitkomen. - De Schryver merkt ondertusschen met reden aan (bl. 13),
dat de eenvoudigheid, indien ergens, hier zeker het kenmerk der waar-
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heid is. - Eene tweede Oorzaak is het in twyffel trekken, of te laag schatten, van de
Nuttigheid der Christelyke Zedeleere. (bl. 15) De Schryver erkent, dat zy niet alle
gebreken met wortel en tak uit der menschen gemoederen uitrooie, en de zaaden
der deugd in de plaats stelle. Maar zy is daarom even weinig te verachten als de
Geneeskunde, omdat zy de gezondheid niet herstelt of bewaart by de zulken, die
haare voorschriften verwaarloozen; of als het inprenten der Geloofsleere, schoon
deeze alleen het waare geloof niet aanbrenge. (bl. 17 env.) Met reden verzet zich
ook de Schryver tegen de beschuldiging, dat de Zedeleer wel goede Burgers, maar
niet goede Christenen zoude vormen, en eerder tot het Heidendom leiden; welk
voorgeeven hy, bl. 22, als eene derde Oorzaak voorstelt.
Op bl. 29 begint de Schryver te spreeken van de vierde en laatste Oorzaak. Doch
hier zullen wy, om ook een staaltjen van zyne schryfwyze te geeven, eenen brok
uit zyne Redenvoering in het Nederduitsch overbrengen. ‘Schoon de reeds gemelde
oorzaaken der beoefeninge van de Christelyke Zedeleere niet weinig in den wech
stonden, derzelver kracht en invloed zoude minder geweest zyn, indien ééne 'er
niet geweest ware, de voornaamste van alle, welke aan de overige, of den oorsprong,
of den wasdom, heeft gegeven. Wy hebben ze tot het laatste gespaard, en zoeken
ze in de Leeraaren zelven van den Christelyken Godsdienst.
Indien ik deezer schuld, het zy in het verwaarloozen, het zy in het verkeerd
onderwyzen der Zedeleere, met voorbeelden, uit alle eeuwen ontleend, wilde
bewyzen, zoude ik de kortheid geheel uit het oog verliezen: en myne Redenvoering
zoude niet gemaklyk haar einde vinden, indien ik naar de uitgebreidheid en het
gewicht des onderwerps wilde toonen, hoeveel nadeels der Zedekunde toegebragt
zy, zo door de gestrengheid van sommige Kerkvaderen, die met de Stoïsche
onbuigzaamheid wedyverde, als door de slordige barbaarschheid, waarmede de
Schoolgeleerden alles bezoedelden, of door de dweepzieke gevoelens der Mystieken,
welken het ledige en Monniken-leeven aanpreezen. Het zy genoeg gezegd te
hebben, dat de Zedeleer, welke, by de verbastering des Christendoms, op den
throon geraakte, mager en
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zonder krachten of sappen was; de innerlyke volmaaktheid van den geest
verwaarloozende, en zich alleen bekommerende met uitwendige verrichtingen;
geduurig toeleggende op het vermeerderen der plechtigheden; veelmeer zich
richtende naar de in Kerkvergaderingen vastgestelde regelen, dan naa het gezach
der H. Schriften; gewikkeld in de spitsvindigheden der Schoole; bezoedeld met
allerlei bygeloovigheden; bedorven door de beuzelachtigste verdichtselen van
ontstelde hersenen, enz.’ De Schryver toont vervolgens, welke verbeteringen in dit
stuk gemaakt wierden ten tyde der Hervorminge, en welke beletsels eene geheele
wechneeming des kwaads verhinderden, terwyl hy in het voordraagen hiervan de
loflykste onpartydigheid bewaart, de misslagen der grootste mannen erkent, en ook
de geenen, die van zyn Kerkgenootschap verschillen, den verdienden lof niet weigert.
Het slot deezer Redenvoeringe behelst de by dergelyke gelegenheden
gebruikelyke Aanspraaken, welke, gelyk al het overige, den beschaafden Geleerde,
en den yverigen voorstander eener waarlyk Christelyke Zedeleere, aankondigen.

Kerkelyke Redevoering na het bedanken voor de beroeping naar
Embden gehouden te Loga in Pruissisch Oostvriesland door Jan
Scharp, Doctor der H. Godgeleerdheid, enz. den 2 Maart 1800.
Tweede Druk. Te Leer, by H. van Zwol. In gr. 8vo. 58 bl.
De Eerw. SCHARP, die zich op den titel kerkelyk wettig Leeraar te Rotterdam noemt,
en thans werkelyk, zoo wy verneemen, (evenwel niet, zonder dat 'er iets
voorafgegaan is, om het gebruik van dat wettig recht te herkrygen,) den dienst by
de Rotterdamsche Gemeente waarneemt, heeft, volgends 't Voorbericht, deze
Leerrede eigenlyk voor zyne toenmaalige Gemeente van Loga laaten drukken, ter
stichtelyke naleezing van het gene zy gehoord heeft, en om, ten allen tyde, op hun
verzoek, onder zyne schriften iets te hebben, waarby zy zyner kan gedenken. Hy
voegt 'er by: ‘Te Embden zal men hier uit zien, waarom ik ditmaal hunne roeping
niet opvolgde. Myne vrienden in myn Vaderland, vooral myne getrouwe en geliefde
Gemeente te Rotterdam, zal hier uit verstaan, wat ik doe. Moogelyk
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zal de leezing ook voor anderen niet onnut zyn.’ Opdat 'er niets aan ontbrake, heeft
men behalven de Leerrede zelve, ook de Gebeden, waarvan de Leeraar zich bediend
heeft, met de Voorafspraak, en aanwyzing van 't geen voor en na gezongen is,
laaten drukken.
Niemand, die slechts de moeite wij neemen, om deze Leerrede van den Eerw.
SCHARP door te leezen, zal hem de gaaf, van duidelyk, aandacht-wekkend, stichtelyk,
en welgepast naar de gelegenheid des tyds, te prediken, kunnen ontzeggen. De
gekozen textwoorden, uit 2 Tim. II:9, het laatste gedeelte, het woord Gods is niet
gebonden, worden eerst verklaard, zoo dat NB. de tweeërley zin, dien 'er
onderscheidene uitleggers aan hechten, saamgevoegd wordt; daarna deze stelling,
die hy meent, dat dezelve in zich bevatten, overwoogen: ‘De voortgang van het
Euangelie is zoo min aan menschelyke middelen gebonden, als zy door aardschen
tegenstand kan gehinderd worden. Ondanks woede en list, vervolging en
ondermyning, heeft de zuivere waarheid door alle eeuwen stand gehouden, zy blyft
nog op de weereld, zy zal blyven stand houden, en nog eens heerlyker schynen op
aarde, tot dat deeze huishouding der voorbereiding, by den afloop der eeuwen,
verwisseld wordt met de volmaaktheid der toekoomende weereld.’ En eindelyk
beoefenende lessen 'er uit afgeleid; en daarmede komt hy van zelve, tot 't geen hy
de Gemeente van Loga over zyne gedaane keuze, omtrent zyne beroeping naar
Embden, had te zeggen. De Vrienden van SCHARP, die te Rotterdam alleen, zoo als
hy ons zelf zegt, veele duizenden uitmaaken, zullen hunne nieuwsgierigheid
hieromtrent reeds voldaan hebben. Anderen van onze Leezers zullen ons ook wel
gaarne ontslaan van de moeite, om 'er een nader verslag van te geeven. Die zulk
soort van Leerredenen gewoon zyn te verzamelen, zullen zich ook gewis deze, al
ware 't alleen om den naam van den Prediker, aanschaffen. Zy verdient daaronder
werkelyk eene plaats, hoewel 'er anders nog wel 't een of ander op zou aan te
merken vallen. Het heeft ons, om maar iets te zeggen, eenigzins bevreemd, nadat
het woord van God, met eene opeenstapeling van schriftuurtexten, was beschreeven,
deze aanmerking te leezen, ‘dat de Leeraar het echte Euangelie, door Paulus
gepredikt, met diens eigene woorden, had voorgesteld, opdat het dubbelzinnig ge-
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bruik van het woord Euangelie en Christendom niemand doe dwaalen, daar, in
onzen tyd, die naam menigwerf gegeeven wordt aan een zamenweefsel der
dwaalingen van Arius, Pelagius en Socyn, zoo niet aan eene Socratische moraal-leer,
(*)
die eene menschelyke vernuft-leer is, maar niet het woord Gods.’ Immers Arius ,
Pelagius en Socyn, en allen, die Christenen willen heeten, houden zich toch ook
aan de eigene woorden der Schrift. 't Komt dan altyd aan op de nadere verklaaring.
Die van den Rotterdamschen Kerkleeraar zou mogelyk, by zyne anders ook
rechtzinnige Medebroeders, die het zoo min met Arius, Pelagius en Socyn eens
zyn, als zy zich met eene Socratische moraal leer kunnen vergenoegen, geen
algemeenen byval vinden. Ondertusschen kunnen zulke en dergelyke gezegden,
die men ginds en elders in deze Leerrede aantreft, zoo onbepaald ter neder
geschreeven, vooral van iemand, wiens woorden door zoo veelen voor orakelen
aangezien worden, een onbeschryflyk nadeel aan de zoo zeer gewenschte
bevordering van eigen onderzoek en opklaaring, in 't stuk van Godsdienst,
toebrengen, terwyl ze elk, die, in de uitlegging der bybelsche Leer, slechts een
hairbreed van het gewoone afwykt, zoo gereedelyk op de lyst der Ketteren en
verzaakers van 't Christendom doen plaatzen: waarvan de voorbeelden maar al te
duidelyk voorhanden zyn. De Eerw. SCHARP houde ons deze aanmerking ten goede.
Hy zegt zelf, bl. 47, geen vriend van woordenstryd en twistvraagen, die de Gemeente
van Embden zoo lang dwaaslyk verdeeld hebben, te weezen, en toonde, reeds voor
veele jaaren, ook wel een begunstiger van verdraagzaamheid, zelfs tusschen
Roomschgezinden en Protestanten, te willen weezen. Hy heeft ook nu te Loga zelf,
met gelukkigen uitslag, gewerkt, om den twist tusschen de volgers van de
Augsburgsche en Nederlandsche Geloofsbelydenis te doen eindigen. Hy besteede
dan liever zynen invloed, tot bevordering van gegronde bybelkennis, en onpartydige
naspooring der waare bybelleer, en voorts tot bestryding van schadelyke
vooroordeelen en volksbegrippen, en de naauwst mogelyke verëeniging van allen,
die onzen Heer Jesus vuurig beminnen, en den Christelyken Godsdienst ter goeder
trouwe toegedaan zyn, tegen de weezenlyke vyanden van het Christendom.

(*)

Arrius, op bl. 30, zal wel een druk-sout weezen.
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Christlyk Handboek, ter bevordering van waare Godzaligheid, door
Hendrik Sander, Professor aan de Illustre Schoole te Carlsruhe,
enz. Naar den vyvden Druk uit het Hoogduitsch vertaald. 2de en
laatste Stukjen. Te Amsterdam, by J. van der Hey. In gr. 8vo. 225
bl.
Met verschuldigden lof, zoo wat den inhoud aangaat, als met opzigt tot de Vertaaling,
(*)
maakten wy van dit Handboek gewag . Niets anders zouden wy doen, dan het
voorheen gestelde herschryven, indien wy, van nieuws, een oordeel over de waarde
deezes boeks gingen vellen. Zyne beschouwingen van het karakter van JEZUS
voortzettende, staat SANDER hier bepaaldlyk stil by de Menschenlievde, de
Arbeidzaamheid, en de Gelykmoedigheid van den Verlosser, en eindelyk op diens
Gelykmoedigheid op het einde zyns levens.
Spreekende over de Menschlievendheid van JEZUS, zie hier een bewys daarvan,
met opzigt tot het streng berispen van onze Natuurgenooten. ‘Die zelve vriend der
menschen (zoo schryft SANDER) gav ons ook het bevel, dat wy de strenge berisping
meêr op ons zelven richten, en ons zorgvuldig wachten moesten van, door bittere
spotterny, door beleedigende woorden, anderen dwaalende broederen eenige smart
aan te doen. Kan wel, vraagde hy, de eene blinde den anderen leiden, zonder dat
zy beiden gevaar loopen, in eene kuil of groeve te vallen? - Waarom ziet gy toch
den splinter in uws broederen oog, terwyl gy den balk in uw eigen oog niet ontwaar
wordt? Zouden wy niet een algemeen genoegen in onze maatschappy, en in onze
byzondere gezelschappen invoeren, wanneer wy, naar dit onverbeterlyk voorschrivt,
eerst aan ons zelven dachten, eer wy, met het vergrootglas in de hand, aan andere
menschen gebreken zoeken wilden? JESUS vergelykt de grove zonden by een balk,
en noemt kleine gebreken splinters, die in het oog gevallen zyn. Buiten twyffel had
hy hier mede het oog op de gewoonte der Jooden, en wel byzonder der Pharizeën,
die van hunne zelvuitgedachte heiligheid de grootste verbeelding hadden, en de
dwaa-

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. 1798, bl. 615.
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lingen, of veel meêr de afwykingen der Samaritaanen in eenige stukken, welken
(*)
het uitwendige van den Godsdienst betroffen, hun als grove zonden aanreekenden .
Ook voor deeze zoo zeer gevaarlyke krankheid, van welke niemand, dan hy, die
zich zelven recht kent, vry is, waarschuuwt de menschenlievde van den Verlosser.
Een mensch, die zich tot leidsman en wegwyzer des blinden opwerpt, en zelve
geene gezonde oogen heeft, verdient verachting en bestraffing. En dit doen wy,
wanneer wy altyd van ons zelven afzien, en ons partydig met anderen vergelyken,
God danken, dat wy niet zyn als die en anderen, even als of wy niet dikwyls, met
alle gebede-boeken, heilige plaatzen en geestlyke oeffeningsuuren, met den
sleependen gang, met de heilige aandacht-tyden, met den geest van kleinigheden
in onze godsvrucht, met de jammerende zuchten, veel erger waren, dan die en
geenen, en verblind door dit zelvbedrog vergeeten, dat wy zelven nog de wysheid,
of de deugd, die van boven is, behoeven. - Men verstaa echter onzen Verlosser
niet zoo, (dus gaat SANDER voort) als of hy ons van den plicht der godsdienstige
oeffening, en der broederlyke opwekking ontslagen had. Het woord van God beveelt
ons deeze opmerkzaamheid op de deugd, op de dwaalingen van anderen, op veele
plaatzen als onzen plicht; en waar is eene edelere, schoonere wyze van
weldaadigheid, en betooning van lievde dan deeze: de redder van eene in verderv
gezonkene ziele te zyn? Mochten wy slechts allen geschikt zyn, om leeraars en
opzichters van anderen, maar niet blinde yveraaren te worden! Mochten wy slechts
dikwyls onze gesprekken met dit zout nuttig maaken, en ten rechten tyde, in de
beste omstandigheden, wanneer het hart van anderen voorbereid en week is, de
(†)
godsvrucht, als den zekersten weg tot geluk en rust, aanpryzen ! Moch-

(*)

(†)

Tot de rechte kennis van de oorzaak van den haat der Jooden en Samaritaanen, wyst hier
de geleerde Vertaaler over tot Y. VAN HAMELSVELD, over JOAN. IV:9. en tot diens zelfden
geleerden Mans Aardrykskunde van den Bybel, D. IV. B. VII. H. II. bl. 377.
‘Niets is meer zeker (merkt hier de Vertaaler aan) dan dat veelen dikwyls blyven die zy zyn,
om dat het hun ontbreekt aan eenen zachtmoedigen wegwyzer; - maar ook niets zekerder
dan dat veelen nog erger worden door ontydige en ongeschikte verwytingen en vermaaningen.
Ik wenschte dat alle Christenen het schoone stuk kenden en beoeffenden. Eenige
herinneringen aan menschen, die zich vrienden noemen. (Stukken uit PLUTARCHUS.) Men kan
het vinden in de kleine Schrivten, door J. VAN LOO, I Stuk, bladz. 136.’
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ten wy ten minsten allen door een heilig leven, door een godvruchtig voorbeeld, dat
geen bewyzen en te weeg brengen, wat wy in onze waereld, in welke menschlyke
gezindheid en menschlyke plicht, onder de tyranny der altyd afwisselende mode,
verlooren gaat, niet door woorden kunnen uitrichten! JESUS verlangt alleenlyk, dat
wy kleine gebreken van anderen met een edel hart voorby zien, hunne goede en
roemwaardige eigenschappen opmerken, dezelve verbreiden; armen en verlaatenen
aanbeveelen zullen, aan hun, die de schatten der Aarde in handen hebben;
zomwylen, als in 't voorbygaan, zachtmoedige erïnneringen laaten invloeijen; op
vrolyke gedenkdagen, ook by onze vreugde, iets goeds stichten; door valsche, zelve
ondervondene, verdraaide, vergroote, of slechts door uitgestrooide en in het rond
verspreide geruchten niet, toevallig, het geluk van den leevtyd van anderen
verhinderen, of ten minsten verachteren; een' anderen daar niet zoeken te
benadeelen, waar hy geene gelegenheid heeft om zich te verdeedigen, en zynen
goeden naam te redden; over oude reeds lang vergeetene misstappen een kleed
werpen; de schande van onze broederen, wanneer wy niet geroepen zyn, om deeze
te bestraffen, verzwygen; met bitterheid niemand zyne bedreevene zonden verwyten,
en ons altyd erïnneren, dat wy zelven nog op glibberige wegen staan, ons eigen
harte, onze eigene waereld, onze eigene verleidingen en verzoekingen hebben, en,
wanneer wy oprecht zyn willen, met ons zelven genoeg te doen zullen hebben. Het
geringst lid bezit toch eenig vermoogen, om voor het geheel lichaam te kunnen
werken, en de slechtste mensch kan door de barmhartigheid van God verbeterd,
(*)
en in eenen vruchtbaaren boom veranderd worden . Hem neder te

(*)

De Vertaaler beroept zich, als een voorbeeld deezer barmhartigheid, op den bekenden JOHAN
NEWTON, en op diens schriften, als zo veele gedenkstukken der gelukkigmaakende kragt des
Christendoms. Voorts wordt hier ook nog overgeweezen tot PONTOPPIDAN's kracht der
Waarheid, meer soortgelyke voorbeelden opleverende: ‘een boek, welk altyd, maar in onze
dagen byzonder, aangepreezen verdient te worden.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

54
stooten, en naa de hel te wyzen, is beleediging voor de geheele waereld. Gy, die
zoo met onverstand voor uwe, niet voor de zaak van God yvert, gy hebt den sleutel
van den Hemel niet! Gy moest hem aanmoedigen, lievde tot deugd, vertrouwen op
God, wensch om zich te verbeeteren moest gy hem in zyn hart planten, gy die
geestlyk [meêr gevorderd in kennis en sterker in deugd] zyt. Duldt God hem, wien
hy eigentlyk beleedigt, hoe zouden wy dan hem van de aarde verbannen? Beveelen
wy hem veel meer aan de leidingen, en ontfermingen van God aan, en zien wy in
stilte toe, hoe de oneindig-wyze het treurige gevolg van menschlyke afdwaalingen
in zynen anders zoo wel geördenden staat verstrooit, of in enge grenzen beperkt,
in zyn snellen loop afbreekt en tegenhoudt, of door Almachtige en heerlyke werkingen
op het einde in iet goeds verandert.’

Geschiedkundige en Wysgeerige Gedenkschriften over Pius den
Zesden, en deszelfs Pauslyk Bewind, tot zyn vertrek uit Rome naa
Toscanen: behelzende merkwaardige byzonderheden van zyn
huislyk leven; verschillen met verscheiden Mogendheden van
Europa; de oorzaken der omkering van den Pauslyken troon, en
der omwenteling te Rome. Alles uit de echtste bronnen. Tweede
Deel. Uit het Fransch. Te Amsterdam, by G. Warnars, 1800. In gr.
8vo, 349 bl.
(*)

Een aanpryzend verslag deeden wy van het Eerste Deel deezes Werks . In den
zeifden geest mogen wy ook van dit Deel gewaagen. Niet het zelfde oordeel,
intusschen, zullen allerlei Leezers over de beide boekdeelen vellen. De zulken, die
enkel tot vermaak of uitspanning leezen, of die op de leevensbyzonderheden van
vermaarde Mannen, of op Anekdoten,

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. 1799, bl. 623.
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dezelven betreffende, gretig aazen, zullen aan het Eerste Deel den voorrang geeven.
Anderen, egter, die, hoewel dit slag van lektuure niet verwerpende, hunne Historische
naaspooringen wyder uitbreiden, zal het Tweede Deel beter bevallen. Het
aangenaame is dus het kenmerk van het eene, het algemeen nuttige dat van het
andere Deel. Aan de vereischte, door HORATIUS, in een bepaald opzigt, gevorderd,
omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci, zou dus hier voldaan worden.
Te weeten, een uitvoerig tafereel ontmoet men hier van den toestand der
Roomsche Kerke, onder het Pausschap van PIUS DEN VI, derzelver geschillen met
onderscheiden Mogendheden, haare betrekkingen tot dezelve, de gevoelige neepen,
vooral door Frankryk haar gegeeven, nevens verscheiden andere byzonderheden,
welke over de Kerkelyke Geschiedenis van Europa, geduurende een aanmerkelyk
tydvak van het laatste gedeelte der Achttiende Eeuwe, geen gering licht verspreiden.
Wat hier al, omtrent dat alles, te leeren valle, zal blyken uit de opgave van den
inhoud der Hoofdstukken, de moeite des overschryvens van welken, onzen Leezeren
ten gevalle, welk een lastig werk ook, wy ons wel getroosten willen. De Inhoud luidt
aldus. Geschillen van den Heiligen Stoel met de regering van Toscanen. - Geschillen
van PIUS VI met het Hof van Napels. - Vervolg der inbreuken van het Hof van Napels,
op de Voorrechten van den Heiligen Stoel. - Kwellingen, door het Hof van Napels
aan PIUS VI veroorzaakt. - Afschaffing der hulde van de Telle. - Betrekkingen van
PIUS VI, met verscheiden Mogendheden van Europa, met de Verëenigde Staaten,
Poolen, den Koning van Zweeden, het Venetiäansch Gemeenebest, Portugal, de
Hertogen van Modena en Parma. - Gesteldheid van het Roomsche
Regeeringsbestuur, vóór het tydstip van deszelfs omkering. - Tafereel der
betrekkingen van Frankryk, met PIUS VI, tot aan de omwenteling van het jaar 1789.
- Kerkelyke hervormingen, door de Nationale Vergadering van Frankryk ondernomen.
- Bezwaaren van Frankryk tegen den Heiligen Stoel. - Verlegenheid en
onbestaanbaarheid van den Heiligen Stoel. - Onmiddelyke oorzaak van den Val
van het Roomsche Regeeringsbestuur. - Gevolgen van den intogt der Franschen
in Rome. - Lot van PIUS VI en zyne Neeven. - Voornaamste hervormingen in den
Romeinschen Staat,
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door het nieuwe regeeringsbestuur bewerkt. - Besluit. In eene Naarede doet de
Vertaaler verslag van 's Paussen overlyden, en de verkiezing van eenen Opvolger,
en maakt tevens eenige aanmerkingen, welke over het karakter van PIUS DEN VI
nader licht verspreiden. Die aanmerkingen zyn ontleend uit den Rondgaanden Brief
van JOANNES JACOBUS VAN RHYN, Aardsbisschop van Utrecht, aan zyne onderhoorige
Geestlykheid, gedagteekend 18 October 1799, tot het vieren der Lykdiensten over
Paus PIUS DEN VI. Een gunstig denkbeeld geest ons die Brief van 's Aardsbisschops
karakter, van zyne vergeeflykheid en zagtmoedigheid, in tegenstelling der
behandelinge door wylen zyne Heiligheid hem aangedaan. De Eerwaardige VAN
RHYN, in May 1797 tot Aardsbisschop van Utrecht verkozen, en in July daarnaa,
door ADRIANUS JOANNES BRINKMAN, Bisschop van Haarlem, gewyd zynde, betuigde
PIUS DE VI, in eenen Brief aan alle Catholyken in de Vereenigde Nederlanden, over
't een en ander, zyn misnoegen. Hy schreef, onder andere: ‘Wy verklaren dan, en
besluiten, uit kracht des Apostolischen gerichte, dat, en de verkiezing van den
genoemden Joannes Jacobus van Rhyn, tot Aartsbisschop van Utrecht,
ongeöorloofd, krachteloos en nietig, en zyne inwyding onrechtmatig, heiligschendig,
en met de vaststelling der heilige wetten strydig is. Wy excommuniceeren en vloeken
den gezegden Adrianus, als inwyder, den genoemden Joannes, als verkorene en
gewyden, en alle de genen, die in de wandaadige verkiezing deel gehad hebben;
als ook allen, die door hulp, bystand, bewilliging, of eenigen raad hoegenaamd, in
de verkiezing of wyding medegewerkt hebben, en verklaren, stellen vast, en bevelen,
dat zy, als afgescheiden van de gemeenschap der Kerke, en volslagen scheurmakers
moeten gehouden, en als zodanigen gemyd worden.’ Ondanks deezen banblixem,
hoewel met eene zwakke hand, in den geest nogthans der voormaals magtige
Mytervoogden, tegen hem geschooten, weidt de Aardsbisschop uit in verscheidene
goede hoedanigheden, welke hy den Pause toeëigent. Met byzonderen lof vermeldt
hy, en zegt nooit te zullen vergeeten, 's Paussen schoon Brevet aan den Heer
MARTINI, thans Aardsbisschop van Florence, over het leezen der H. Schriftuure, als
mede de vereerende wyze, op welke PIUS diens Aardsbisschops Overzetting van
den Bybel in de Ita-
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liaansche taal ontving. Niet onvermeld mogen wy hier laaten, 's Paussen
aanmoediging van den Bybel in de Moedertaal, door te verklaaren, volgens dit
Brevet, ‘dat de Heilige Boeken overvloedende bronnen zyn, die voor een ieder
moeten openstaan, om 'er de heiligheid van zeden en leeringe uit te putten; door
diensvolgens den Heer Martini te pryzen, van eene zeer nuttige zaak verricht te
hebben, met dezelven, door eene vertaling in de moederlyke taal, voor een iegelyk
verstaanbaar te hebben gemaakt; door hem te zeggen, dat hy zeer wel oordeelde,
met te gevoelen, dat men de Geloovigen van Christus tot het lezen der Heilige
Schriften krachtig moet aanzetten.’
Uit het Werk zelve zullen wy nu ginds en elders eenige proeven opzamelen. Onder
de Mogendheden, met welke PIUS DE VI in eenige betrekking stondt, zal men, gelyk
onze Schryver te regt aanmerkt, ‘niet weinig verwonderd staan, eene te vinden, aan
gene zyde der Zee, by een nieuw, doch reeds verstandig volk, getrouw aan de
grondbeginselen der algemene verdraagzaamheid, welke eene van deszelfs
voornaamste grondwetten uitmaakte, geen' heerschenden Godsdienst erkennende,
maar alle beschermende, wier aanhangers, in zyn midden, hunne toevlucht kwamen
nemen. Zedert twee eeuwen, dus vervolgt hy, was Noord-Amerika de vryplaats
geweest voor een groot aantal Katholyken, door de vervolging, uit verscheiden
landen verdreven. Zoolang deze vluchtelingen, evengelyk hunne medeäangenomen
landgenoten, onder de drukkende heerschappy van Engeland gestaan hadden, was
hun burgerlyk bestaan twyfelächtig en hachlyk geweest. Eindelyk aan een geregeld
en beschermend bestuur onderworpen, waren zy bedacht, om de oefening van
hunnen Godsdienst vast te stellen, door het benoemen van eenen Bisschop. Het
Congres, schoon voor een zeer groot gedeelte uit Wysgeeren en Protestanten
bestaande, maakte geene zwarigheid, hun voorspraak by den Paus te zyn. Zy
verzochten hem in het jaar 1789 eenen Bisschop voor de Katholyken van
Noord-Amerika, hem voor altyd het recht tot deszelfs benoeming overlatende. PIUS
VI, die, zelfs van den kant der Katholyke Mogenheden, zoodanige hoflykheid niet
gewoon was, nam dit aanbod aan, zonder 'er misbruik van te maken. Hy liet aan
de
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leden der Katholyke Geestelykheid de zorg over, om, voor deze eerste keer, hunnen
Bisschop te benoemen, zich alleenlyk het recht voorbehoudende, van den genen,
dien zy benoemen zouden, te bevestigen. Hunne keuze viel op Jan Carrol, die zynen
zetel te Baltimore vestigde, en den titel van Pauslyk legaat aannam.’
Aangaande het lot van PIUS DEN VI en diens Neeven, alle welke wy, voorheen,
ten top van menschelyke hoogheid verheven zagen, naa de komst der Franschen
te Rome, ontmoeten wy hier, onder andere, het volgende berigt. ‘Wat den Paus en
zyne familie aangaat, hun lot was, te midden van deze algemene omwenteling, zoo
veel beklaaglyker, als zy hooger vielen. Het belang, hetwelk zy zouden hebben
kunnen inboezemen, was zeer verminderd, door het herdenken aan hunne
uitsporigheden, of ten minsten van hunne ongeregeldheden. Evenwel heeft de
gevoeligheid, zelfs in de diepst gewonde gemoederen, zelfs in de haatelykste harten,
hare palen. De twee Neeven van den Paus vervielen, op éénen dag, van weelde
tot ellende. De Kardinaal Braschi, min hebzuchtig, dan zyn broeder, had, als zyne
voornaamste middelen van bestaan, de ryke Kerkelyke waardigheden, waarmede
hem zyn Oom overladen had. De verbanning deed welhaast deze waardigheden
openvallen, zoo dat hy reden had, om het middelmatig deel van een' Dorppriester
te benyden. Wat zyn' broeder den Hertog betreft, men heeft misschien zyne
geldafperssingen niet vergroot, noch de schandelyke middelen, welke hy in het werk
had gesteld, om zich te verryken, maar had ten minsten zyne ryke landbezittingen
vergroot. Zyne roerende goederen waren buitenspoorig: zyne verteeringen
evenäarden, in alle opzichten, die van eenen kleinen Vorst. Doch men meent
intusschen te kunnen verzekeren, dat hy van grondbezittingen nooit boven de 40,000
Roomsche Scudi inkomsten gehad heeft. Eenige dagen na de omwenteling te Rome,
schoot hem niets meer overig, dan de linten en kruissen, waarmede hy zich, door
verscheiden Vorsten van Europa, had laaten opschikken, nog gelukkig genoeg, van
by voorraad eene vryplaats in Toscanen te vinden, tegen de vervolgingen, waar
door men hem zyne hebzucht, en het schandelyk gebruik, hetwelk hy van zynen
invloed gemaakt had, deed boeten.
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Zyne schilderyen, prenten, oudheden, alle de schatten van zyn Museum, zyne ryke
huissieraden, alles wat hy van waarde bezat, werd verbeurdverklaard en verkocht;
zyne landeryën, die voornaamlyk, welke hy in de Pontynsche Moerassen bekomen
had, werden als verbeurde goederen behandeld, en te koop geveild, ten voordele
van het overwinnend leger.
Zyne Vrouw, bekend onder den naam van Hertogin van Nime, werd niet zoo
kwalyk behandeld, als hy. Zy was des niet te min het voorwerp eener byzondere
strengheid. Men vatte en zette haar in de gevangenis, men oordeelde in haar een
personadjen te hebben, van welke het noodzaaklyk was zich te verzekeren; doch
men bedroog zich. Zy werd weldra in vryheid hersteld, en zelfs toegelaten, hare
eisschen te doen gelden. De Fransche Commissarissen vonden haar onderworpen,
smekend, en byna niet meer denkende, dat zy, weinig tyds te voren, de eerste
Vrouw van Rome was geweest. Zy begon, met hun de 60,000 Scudi terug te
verzoeken, welke zy voorwendde, ten huwelyk medegebracht te hebben. Men bracht
dezelve op 30,000; vervolgends eischte zy voor hare Dochter een huisraad, hetwelk
byna 30,000 Scudi waardig was. Men stond haar voor hetzelve 10,000 toe. Alles
wat men haar van hare eigene tilbare goederen liet, was misschien ter waarde van
eene dergelyke som. Zy behield de juweelen en diämanten, waarvan zy overvloedig
voorzien was. Zy had twintig rytuigen, en men liet haar de keuze van de twee fraaiste
over. Men vergunde haar, voor de 30,000 Scudi, welke men haar toestond, Nationale
goederen te kopen; hetwelk haar de gelegenheid verschafte, om een gedeelte van
dat schone landgoed, hetwelk zy te Tivoli bezat, te kunnen behouden. Toen deze
huishoudelyke schikkingen, voordeeliger dan zy had kunnen verwachten, voltooid
waren, verzocht zy verlof, om zich naa Fermo, in de Mark van Ancona, te mogen
begeven, alwaar de man haar riep, (deze was haar echtgenoot niet) die haar wegens
zoo vele ongelukken moest vertroosten. Zy ontving een weigerend antwoord; niet
dat men eene neiging wilde dwarsbomen, welke zeker haar proefstuk niet was,
maar men deed haar de vry onverdiende eer, van te geloven, dat het van belang
was, dat zy zich niet verwyderde van de
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nabuurschap van Rome. Zy kreeg verlof, om zich naar Tivoli te begeven, alwaar zy
zedert vry vreedzaam geleefd heeft.’
Leerden wy, in ons voorgaand verslag, PIUS DEN VI, als op praal en vertooning
van grootheid gesteld, kennen, die zelfde zucht verzelde hem in den staat zyner
vernederinge. Twee voorbeelden verhaalt daar van onze Schryver, uit 's Paussen
gedrag ontleend, geduurende zyn verblyf in het Karthuizer Klooster, twee mylen
van Florence. ‘Hy (de Paus) scheen niet zoo getroffen over zynen toestand, (zoo
schryft hy) als men van hem zou hebben kunnen verwachten. Zyne gezondheid,
wel verre van door dergelyke omwenteling, welke ieder een van verdriet zou hebben
doen sterven, eenige verändering te ondergaan, scheen daar door slechts te
bloeiënder. De smaak voor lekker eten en drinken verzelde hem in zyne verwydering.
Geloofwaardige getuigen verhalen ten dezen de volgende byzonderheid. In het
Karthuizer Klooster aangekomen, stond de Heilige Vader, die onder de weinige
bedienden, welke hem verzelden, zynen Kok niet had vergeten, denzelven toe, om,
in de Keuken van het Klooster, huis te houden; alwaar hy zich door hem lekkernyën
liet gereed maken, die zeer veel van het sober voedzel der Monniken verschilden.
Deze, buiten twyfel door deze vergelyking vernederd, veinsden geërgerd te zyn
over de zinlykheid van den Heiligen Vader, en vonden daar in de bron der rampen,
welke de Kerk troffen. De Kok verdedigde met warmte de zaak van zyn nuttig beroep,
en om zich te wreken van het misnoegen der Kloosterbroeders, liet hy in stilte een
stuk vleesch in hunne magere soupe glyden. Dit verschriklyk bedrog werd ontdekt.
De Monniken boezemden daar over luidkeels klagten van veröntwaardiging uit, die
den Heiligen Vader ter oore kwamen. PIUS VI meende nog rondöm zich de stem
der omwenteling te horen loeiën, en wilde weten, wat dezelve had verwekt; en om
de herhaling van een dergelyk toneel te vermyden, beval hy, dat voortäan zyne
Keuken van die der Monniken zou afgezonderd zyn, terwyl deze zich geluk
wenschten, dat zy de ergerlyke brasseryën van den Paus niet langer onder hunne
oogen zouden hebben.’
De andere byzonderheid vertoonde eene verwaandheid, welke, als tot uiterlyk
sieraad betrekking hebbende, ge-
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lyk onze Schryver aanmerkt, in eenen Paus en grysaart, allerminst kon verschoond
worden. ‘'Er was (dus luidt het verhaal) een jong Hongaarsch Schilder te Florence,
die yverig zyn best deed, om de eer te verkrygen, van het afbeeldzel van zyne
Heiligheid te vervaardigen, hetwelk hy, naar zyn zeggen, aan de Keizerin ten
geschenke wilde aanbieden. Men leidde hem tot den Heiligen Vader, die zyne
aanbiedingen met eene soort van geestdrift aannam. Laat uw penseel, zeide hy tot
den jongen Schilder, de frissche en levendige kleur doen herleven, welke de
ouderdom en het verdriet een weinig veränderd hebben. Schilder my in een
scharlaken kleed, om myne gelaatstrekken beter te doen uitkomen. - De Schilder
was gehoorzaam, zegt men, aan den raad der eigenliefde van den Paus, zoo dat
PIUS VI, in zynen rampspoed, nog éénen vleiër vond. Men verzekert (voegt de
Schryver 'er nevens) dat hy behagen schepte in het beschouwen van zyne eigene
beeldenis, welke, eenige jaaren vroeger, vry gelykende zou geweest zyn, en welke,
door een onschuldig bedrog, hem in eenen min gevorderden ouderdom, en in
gelukkiger dagen, vertoonde.’

Nicolai Paradys M.D. Medicinae in Academia Lugduno-Batava
Professoris Ordinarii Oratio de cognitione Historiae Medicinae
magno, cum ad Medici in arte exercenda solertiam, tum ad Artis
amplificationem, adjumento. Lugduni Batavorum, apud Haak &
Socios, 1800. In 4to. f.m. 30 pagg.
In deeze fraai uitgewerkte Redevoering, over de kennis van de Geschiedenis der
Geneeskonst, een voortreffelyk hulpmiddel, zo ten opzichte der schranderheid van
den Geneesheer, in het uitoeffenen zyner konst, als tot uitbreiding der Konst zelve,
door den Heer PARADYS den 27 September ll. uitgesprooken, by gelegenheid van
het aanvaarden des Hoogleeraar-ampts in de Geschiedenis der Geneeskunde,
bewyst de Hoogleeraar, met zyne gewoone welspreekenheid, zeer overtuigende,
dat niets voor een Geneesheer van grooter nut is, om zich in de kennis der ziekten
en der geschiktste geneeswyzen te volmaaken, dan de ervarenheid in de
Geschiedenis der Geneeskunde. Om een proefje van het geheel mede te deelen,
zullen wy ons bepaalen tot de vertaaling van
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het volgende, op pag. 10 en 11 te vinden. ‘'Er bestaat eene zekere Keelziekte, men
noemt haar de kwaadaartige verzwooren Bruin, die, uit eene byzondere rottige
smetstoffe voortvloeijende, eerst de amandelen en naderhand den geheelen mond
met vuile zweeren vervult. Toen deeze ziekte omtrent het midden deezer Eeuw in
Frankryk ontstond, en als eene gewoone Keelontsteeking wierd behandeld, wierd
dezelve doodelyk voor de meeste Lyders; 't geen niet gebeurd zou zyn, zo de
Geneesheeren maar geweeten hadden, dat deeze zelfde Keelziekte reeds in de
zestiende Eeuw in Spanje en in Italie bekend was geweest, onder den naam van
Garotillo. Een ieder weet, hoe zeer de kinderen gepynigd worden door den
zogenoemden Kinkhoest. De Geneesheeren twisten 'er over, of deeze ziekte haare
zitplaats heeft in de maag en in het begin der darmbuis, dan of dezelve in de luchtpyp
en in de longen te zoeken zy. Hy, die weet, hoe veel misbruik 'er door hen, die deeze
Kwaal voor eene maagziekte houden, gemaakt wordt van braakmiddelen, vooral
van de Antimoniaale zoort, zal dit geschil als iets gewigtigs beschouwen. Men had
echter deezen twist al voorlang kunnen beslissen, door de eerste beschryving deezer
ziekte, welke ons BALLONIUS heeft nagelaaten. Allen lof verdienen hierom die geenen,
welke de Schryvers over zodanige ziekten, volgens de tyden, in welke zy leefden,
gerangschikt hebben, 't geen in de Venusziekte het eerst is volbragt door ASTRUC;
in het Scorbut door LIND; in de Epidemische Verkoudheid, Influenza geheeten, door
GRANT; en in den Kinkhoest is beproefd door J. VEIRAC, nog onlangs beroemd
Geneesheer te Rotterdam. Met welk een groot nut hetzelfde kan worden
ondernomen, met betrekking tot de Geschiedenis der Geneesmiddelen, blykt onder
anderen uit de Geschiedenis van den Koortsbast. Wie zou geloofd hebben, dat
deeze Goddelyke bast, onder de Regeering van den Franschen Koning LODEWYK
XIV, zodanig zyne waardigheid en vertrouwen heeft kunnen verliezen, dat dezelve
het Kwakzalvers gezag van TALBOT, en de aanpryzing als van een geheim
geneesmiddel, heeft noodig gehad, om weder zyne voorige waardigheid te bekomen.
Indien de voorheen zo beproefde kragt van den Koortsbast denzelven niet voor
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zulk eene onwaardige behandeling heeft kunnen bewaaren, welk middel zal in 't
toekomende veilig zyn voor een gelykzoortig lot; zo niet deszelfs, door ondervinding
gestaafde, kragt, door middel der drukpers, voor de vergetelheid is beveiligd.’

Leerboek der Aardrykskunde. Door A.C. Gaspari, Leeraar in de
Wysbegeerte, en Hoogleeraar in de Geschiedkundige
Wetenschappen te Oldenburg. Uit het Hoogduitsch, door S. van
Emdre. In Twee Deelen, met Kaarten. Iste Deel. Te Amsterdam, by
J. Allart, 1800. In gr. 8vo. 374 bl.
Met veel genoegen lazen wy het begin van den hier boven geplaatsten tytel:
Leerboek der Aardrykskunde, en meenden wezenlyk een zeer belangryk Werk, zo
voor de Jeugd, als voor de Onderwyzers, ter beoordeelinge te ontvangen. Wy lazen
en herlazen de Voorrede van den Vertaaler, welke ons in ons gunstig vooruitzicht
nog bevestigde; dan, wy mogen niet ontveinzen, dat wy ons, in sommige opzichten,
vervolgens zo zeer te leur gesteld vonden, dat wy eene ongetrouwheid aan onze
Leezers zouden begaan, wanneer wy hen die aanmerkingen en bedenkingen niet
mededeelden, welke ons, onder het leezen, daadelyk onder het oog liepen, en die
wy op dat Werk noodzaakelyk moesten maaken.
Nimmer ware het mogelyk een ongeschikter tyd dan heden, om een Werk over
de Aardrykskunde in het licht te geeven; daar Europa, door een langduurigen en
verwoestenden Oorlog geteisterd, niet dan by een reeds te lang verwachten Vreede
zal kunnen zien, welke landen en steden aan de byzondere Natien te rug gegeeven,
of toegedeeld zullen worden; en welke staatkundige verdeeling als dan met eenige
zekerheid zal kunnen gevolgd worden.
Tot zo lange had men, zekerlyk, wel met de uitgave van dit Werk mogen wachten.
Immers de Vertaaler zou dan niet nodig gehad hebben, om te melden: dat Maltha
reeds van meesters veranderd was (zie bl. 344); dat 'er, door het aanstellen van
Consuls in Frankryk, reeds eene verandering in den regeeringsvorm der Fransche
Republiek gekomen is (zie bl. 310); ja, het te
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rug houden van de Landkaart van Italien, om reden dat 'er by den Vreede groote
veranderingen in kunnen komen, met betrekking tot de Cis-Alpynsche en Ligurische
Republieken, enz. zoo als de Vertaaler dit opgeeft, zou met geen minder recht
omtrend Duitschland voorgewend kunnen worden; en derhalven die Kaart ook wel
agter hebben kunnen blyven: wy zwygen van die van Zwitserland, en die der
Fransche Republiek zelve, welke Staaten toch ook by den Vreede eene meerdere
of mindere uitgebreidheid kunnen erlangen.
Daar het Werk intusschen nu in het licht is, moeten wy 'er over oordeelen, zo als
het voor ons ligt. Dat de Uitgeever J. ALLART, en de Vertaaler S. VAN EMDRE, zeer
gunstig omtrend hetzelve dachten, blykt zo wel aan de uitgave als aan hunne
verklaaring in de Voorrede: ‘Het fraaije werk van den Oldenburgschen Hoogleeraar
GASPARI (het zyn genoegzaam de woorden van den Vertaaler) had reeds drie drukken
in Duitschland beleefd; de Beöordeelaars der boeken aldaar hadden het met
verdienden lof aangepreezen. De Boekverkooper ALLART had den Predikant S. VAN
EMDRE verzogt om hetzelve te vertaalen - en deeze was daar niet toe overgegaan,
voor dat hy het werk zelve gelezen had, en het der overzetting in het Nederduitsch
waardig keurde.’ Wie zou nu durven vooronderstellen, dat zulk een Werk ten ontyde
in het licht zoude kunnen treden? Wy hebben het reeds gezegd: wy zyn van dat
gevoelen; maar wy hebben nog andere redenen, die wy hier boven niet hebben
opgegeeven, doch die vervolgens zullen voorkomen.
Om een Leerboek over de Aardrykskunde naar deszelfs oogmerk in te richten,
behoort men niet alleen duidelyk en klaar, maar ook met eene zekere uitgebreidheid,
die zaaken voor te draagen, die men in zulk een boek aan anderen leeren wil. De
Vertaaler zegt wel, in gemelde Voorrede, dat dit Werk beknopt en duidelyk is. Maar
men heeft niet zelden gezien, dat, door het eerste, zo veel mogelyk, in acht te
neemen, het laatste dikmaals verwaarloosd wordt: ten minsten het moeilyke daar
van beweert HORATIUS, in zyne Arte Poëtica, Lib. l. vs. 25 & 26. Brevis esse laboro
obscurus fio. Wanneer het Werk van GASPARI zoo duidelyk was, waarom heeft de
Vertaaler dan nodig geoordeeld, om 'er zoo veele nooten en invullingen in te
maaken?
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Was het niet, om dat de eerste slechts met een enkel woord eene plaats of zaak
aanhaalt, zonder iets van die plaats te melden? (Zie Voorr. van den Vertaaler, bl.
VI.) Is dit genoeg in een Leerboek over de Kunst? - Wy beweeren het tegengestelde.
Een ander voordeel, het welk de Vertaaler in dit Werk vindt, is de beleezenheid
van den Autheur, en de nieuwe ontdekkingen, welken 'er in gevonden worden. Met
betrekking tot de laatsten, hebben wy, wel is waar, op de Kaarten van VAN EMDRE
bespeurd, dat de Reizen van COOK, en anderen, by het opstellen van dezelve
geraadpleegd zyn; ofschoon 'er nog feilen genoeg in die Kaarten gevonden worden.
Maar is de nieuwheid alleen genoeg? En kan men, na de nieuwste ontdekkingen
van HERSCHEL, betreffende de Satellieten van URANUS, en hunne omloopstyden,
tegen het gestelde in dit Werk vergeleeken te hebben, het laatste wel zoo uitsteekend
nieuw en belangryk noemen?
Eene byzonderheid, die evenwel nieuw zal heeten, hebben wy in dit Werk
aangetroffen, namentlyk, dat in hetzelve niet enkel van vier Waerelddeelen, Europa,
Asia, Africa en America, gehandeld wordt, maar van vyf; houdende GASPARI, Nieuw
Holland, met eenige Eilanden daar omstreeks, onder den naam van Australië, of
het Zuiderland, voor een vyfde Waerelddeel. Wy hebben tegen deeze verdeeling
niets, mits men daar onder niet, zo als veele gemeene lieden, het zogenaamde
onbekende Zuiden verstaat; daar toch, na van Diemens land, dat in 1642 is ontdekt
geworden, Nieuw Zuidwallis, door COOK, in 1774, gevonden is, en de Botanybaay,
vooral in Engeland, genoeg bekend is: wordende ook in dit Werk op de Kaart
aangewezen.
In dit Eerste Deel vindt men eene algemeene Inleiding tot de Aardrykskunde,
welke zeer uitgebreid is, evenwel niet in die orde geschikt, als men dezelve in een
Leerboek zoude vereischen. Vervolgens heeft men eene Inleiding tot Europa, en
daar na eene geographische beschryving van Duitschland, Helvetie of Zwitserland,
Italie, Frankryk, Spanje en Portugal; wordende opgehelderd door een Planetarium,
een Kaart verbeeldende de Aarde, een andere Europa, en verder de Kaarten van
Duitschland en Zwitserland, de Fransche Republiek, en van Spanje en Portugal.
De Vertaaler heeft nodig geoordeeld om eenige by
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voegzels en aanmerkingen op het Werk van GASPARI te maaken, zelfs heeft hy
eenige grove fouten van denzelven verbeterd, by voorb. deszelfs misslag in de
lengte en breedte van Europa, enz. Intusschen zyn 'er nog verscheidene plaatsen
overgebleven, die wel eene verbetering behoefden. Dus zouden wy, bl. 82 en 83,
geenszins willen vaststellen, dat de Euangelische Christenen enkel in Lutheraanen
en Gereformeerden bestaan, daar 'er toch de Doopsgezinden, en anderen, mede
toe behooren. Ook zou men van den Vertaaler hebben mogen verwagten, dat, daar
hy in eene aantekening heeft gezegd, dat men voor Entre Douro e Minho, ook Entre
Minho e Douro kan leezen, en dat dit landschap tusschen de rivieren de Douro en
Minho ligt, iets dat de minste leerling in de Geographie reeds genoegzaam weet hy ten minste zorge zou gedragen hebben, om de evenredigheid der vreemde
geldspetien in Hollandsche muntspetien op te noemen, en daar mede te vergelyken:
in plaatse van zich, even als de Hoogduitsche Schryver, tot Daalders en Grossen
te bepaalen, zonder zelfs te zeggen welke Daalders en welke Grossen, die toch
door geheel Duitschland niet gelyk in waarde zyn. Men zie, onder anderen, de
Aanmerkingen op bl. 285 en 348.
Wy hebben intusschen, in deeze Vertaaling, eenige nieuwe zaaken geleerd, die
wy tot heden niet wisten: als eerstelyk, dat men niet slechts vier Winden, Oost, West,
Zuid en Noord, maar zelfs 64 Winden heeft. (Zie bl. 25 en 26.) Dan, indien dit waar
is, en de grond daar van, zo als de Schryver zegt, in de byzondere verdeeling van
de Windroos, of het Compas, gelegen is; dan zal het eindelyk aan de Schippers
staan, om ons zo veel winden te bezorgen als zy maar goedvinden: want het Compas
wordt niet alleen in 360 graaden, maar ieder graad nog in 60 minuuten, enz. verdeeld,
die men dan naar willekeur, schoon in gelyke deelen, kan bepaalen. Doch wy
gelooven, dat men onderscheid behoore te maaken tusschen de Winden, en
tusschen de Windstreeken, welken op het Compas worden aangewezen.
Eene andere nieuwigheid is voor ons de benaaming van de byzondere
Windstreeken, met byvoeging van ¼ in de verdeeling. ‘Zo ligt (zegt de Schryver)
tusschen Oost en Oost-Zuid-Oost, Oost ¼ Zuid-Oost; tusschen Oost en
Oost-Zuid-Oost, Zuid-Oost ¼ Oost; tusschen
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Zuid-Oost en Zuid-Zuid-Oost, Zuid-Oost ¼ Zuid, en tusschen Zuid-Oost en Zuiden,
Zuid ¼ Zuid-Oost, dewyl deze punt Zuid is, en nog een vierde deel van den boog
naar 't Zuiden heen heeft. Dus gaat het om den geheelen horison. De Schippers
hebben nog geen volkomen genoegen, en maaken nog eens eene verdeeling, en
krygen daardoor 64 Winden, die slechts 5⅝ graaden van elkander staan.’
Het kan zeer wel zyn, dat de Oldenburgsche Schippers deeze benaaming van ¼
gebruiken; doch ten opzichte van de Nederlandsche Zeevaarders, moeten wy
bekennen het nimmer gehoord te hebben. Neen, de minste Stuurmans leerling
verstaat het Hollandsch Compas te wel, om Oost ¼ Zuid-Oost, enz. te zeggen: hy
noemt die streek Oost ten Zuiden, de volgende hier boven opgenoemd Zuid-Oost
ten Zuiden, Zuid-Oost ten Oosten, enz. Zo als het kleinste Compas dit aanwyst.
Eindelyk bericht de Vertaaler, dat de Atlas, die by het Hoogduitsche Werk gevoegd
is, geene evenredigheid heeft, tusschen de Landkaarten van Duitschland, en die
der andere landen van Europa. Maar heeft zyn Eerw. dan niet opgemerkt, dat zyne
Vertaaling juist zo onevenredig is, nadien GASPARI al zyne vlyt, als Duitscher, aan
de beschryving van Duitschland heeft te koste gelegd? Zo dat de beschryving van
dat Ryk alleen, in deeze Vertaaling, 154 bl. beslaat. Spanje wordt op 23, Italien op
27, Zwitserland op 25, en het uitgebreide Frankryk op slechts 44 bladzyden
beschreven. Is dit eene geschikte orde voor een Leerboek? Waarlyk, wy zouden
de Onderwyzers en de Leerlingen beklaagen, wanneer 'er geen betere Leerboeken
gevonden wierden.

De Geschiedenis van Dahomy, een binnenlandsch Koningryk van
Africa; benevens 't verhaal eener binnenlandsche Reize in Africa,
naar 't Hof van Bossa Ahadee, Koning van Dahomy; alles
verzameld uit echte Schriften; met eene Inleiding en Aantekeningen
door Archibald Dalzel, Schildknaap, Gezachvoerder op het Fort
Kaap Coast. Naar het Engelsch. Met Plaaten. In den Haage, by J.C.
Leeuwestyn, 1800. In gr. 8vo. 392 bl.
Vreemdheid mag uitlokken, Wreedheid kan nimmer behaagen; dit was onze
slotbedenking, toen wy het
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opgemelde Werk geleezen hadden: want zo vol het is van Vreemdheden, zo zeer
vloeit het van Wreedheden over. - Blykens den Tytel, is het vry zamengesteld; hoe
dit bykome, wordt ons berigt; en zal het noodig weezen, die onderrigting goeddeels
over te neemen, om onze Leezers met de Opstellers bekend te maaken en over de
waarde te doen oordeelen.
Een der Schryveren is de Heer ROBERT NORRIS, van Liverpool, die agttien jaaren
lang handel op Africa gedreeven hadt, en welbekend was met de taal en de gebruiken
van het volk, ook geene moeite spaarde, om van Zwarten en Blanken die schriften
te bekomen, uit welke zyn gedeelte van het Werk is opgemaakt. Daarenboven
leverden zyne eigene waarneemingen verscheide weetenswaardige en belangryke
zaaken op; blykens zyne Geschiedenis van AHADEE, en zyne Landreize na Abomey,
in 1772, welke hier voor de tweedemaal in 't licht komt, met verscheide verbeteringen
en ophelderingen, door hem, geduurende zyne laatste ziekte, daarin ter voltooijinge
gemaakt.
Het Leeven van ADAHOONZOU II, en het begin der Regeering van WHEENOOHEW,
den tegenwoordigen Koning van Dahomy, zyn verzameld uit het geen den Uitgeever
medegedeeld is door LIONEL ABSON, Schildknaap, de tegenwoordige Britsche
Gouverneur van Whydagh, die zeven-en-twintig jaaren Resident geweest is op de
kust, en over de twintig jaaren aan het tegenwoordig bestuur, alwaar hy, door zynen
stand, en door eene volkomene kennis, welke hy van het Volk en de Taal hadt, in
staat is geweest alle onderrigting te bekomen.
De Heer DALZEL hadt deeze Schriften verzameld, en de Inleiding geschreeven,
toen zyn ampt hem na de kust riep. Deeze Inleiding is de vrugt van eene byna
dertigjaarige opmerking; zeven van welke hy als Resident in Guinea doorbragt, en
vier van dezelve als Gouverneur van Whydagh, als Opvolger van den Heer ABSON.
- Hy voegde, om het Werk meer volkomenheids te geeven, 'er een Byvoegzel by
van de voorige Regeeringen, verzameld uit alle Schryvers, die over dit onderwerp
geschreeven hebben, dan voornaamlyk uit SNELGRAVE.
De Aantekeningen, welke veelvuldig aan den voet der bladzyden voorkomen,
onderscheiden zich gedeeltlyk door Letters. R N. duiden den Heer NORRIS aan;
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AD. den Heer DALZEL; en de weinige, naa zyn vertrek 'er bygevoegd, zonder
Lettertekening, behooren aan den Schryver van den Text, en hebben haare
betrekking tot denzelven.
Zonder des vermaand te weezen, zou men, by voorraad, de aanmerking mogen
maaken, die de Voorredenaar ons mededeelt: ‘Dit werk, beschouwd als eene
verzameling uit verscheide Schryvers, verdiend ongetwyfelt veel toegeevenheid uit
hoofde der ongelykheid van styl en van eenige weinige herhaalingen, welke anderzins
zouden hebben kunnen vermeeden worden.’ - Dit eenige weinige is wat min voor
iets, dat veelvuldig zou mogen heeten.
Behalven eenige Aanmerkingen van minder belang, treft men in de Voorreden
breedvoerige aan op de ligging der Plaatzen in de Kaart, door den Heer NORRIS
gegeeven, van Dahomy en deszelfs omliggende streeken, die voor den
Aardrykskundigen van belang zyn, doch zonder die Kaart niet wel te begrypen. Het
slot dient ter vergoelyking van den Slaavenhandel; en mag men aan dit oogmerk,
niet zonder grond, deels dit Werk toeschryven; althans veele trekken komen 'er in
voor, die zeer in 't oog vallen, en te veelvuldig om hier op te noemen; om egter iets
te doen, wyzen wy op bl. 45 en 46; doch meer byzonder op de vreemde en lange
Redenvoering van ADAHOONZOU, toen hy hoorde wat 'er in Engeland wegens den
Slaavenhandel was voorgevallen; eene Redenvoering, welke twee uuren duurde,
en ten bewyze strekt van de woordenrykheid der Dahomans; men vindt dezelve bl.
371-378. Dit zeker is een uittrekzel.
De Inleiding van den Heer DALZEL bevat het byzonderste en weetenswaardigste
van dit Volk; veel, daarin vermeld, wordt door de volgende Geschiedenissen gestaafd.
De kennis aan de Dahomans klimt niet hooger op dan tot den Jaare 1724. Uit de
overlevering of Legende hunner Barden is niets op te maaken, dewyl deeze zo
staatkundig ingerigt zyn, dat 'er niet op te vertrouwen is. De Koning deezes Lands,
gelyk wy in het Werk vermeld vinden, verbiedt dikwyls melding te maaken van
daaden of verrigtingen, die hem of de zynen tot schande zouden strekken. Was dit
alleen in Dahomy het geval! Hoe veel Geschiedkundige waarheid wordt
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by beschaafder Volken, en ook by ons, verdonkerd, door de laagste en veragtlykste
beweegredenen!
Van Wreedheden gewaagden wy, de pen ter beoordeeling van dit Werk op 't
papier zettende. De Geschiedenis begint 'er mede; en de Naams-oorsprong van
Dahomy kan ten staal dienen. Een nabuurig Vorst met den Koning der Foys, de
oude naam deezes Volks, in oorlog zynde, deedt eene gelofte, dat hy den Vorst DA
aan de Fetiche of Godheid zou opofferen. ‘Deeze,’ zo als ons te leezen gegeeven
wordt, ‘vervulde hy, door naa de behaalde overwinning den buik open te snyden
van zynen koninglyken gevangenen, waar na hy het lyk ten toon stelde, op de
grondvesten van het Paleis, 't welk hy bezig was te bouwen, en de muur daar over
hen brengende, noemde hy het Gebouw, toen het voltooid was, Dahomy, of het
(*)
huis op den buik van DA .’
Wy zouden te lang worden, met een aaneengeschakeld Verslag deezes Werks,
of zelfs met de opgave der Hoofdstukken, waarin het gesmaldeeld is. Wy
vergenoegen ons met slegts het een en ander aan te stippen, 't geen van de
zonderlingheid kan getuigen.
Van de Eycos, een nabuurig Volk, waarmede de Dahomans in veelvuldigen kryg
zyn, gewaagende, zegt de Schryver: ‘Zy worden van een Koning geregeerd, niet
minder oppermagtig dan de Koning van Dahomy, echter onderworpen aan eene
staatsregeling, te gelyk vernederend en ongemeen. Wanneer het volk in 't begrip
gekomen is, dat hun Vorst slegt regeerd, welk begrip hen zomtyds bedrieglyk wordt
ingeboezemt, door de kunstgreepen van zyne onvergenoegde Ministers, vaardigen
zy eene bezending aan hem af met een geschenk van pappegaais eijeren, als een
blyk van gezach, waarmede de afgezondenen bekleed zyn, en om hem te vertoonen
dat daar de last der regeeringe hem zoo zwaar valt, zy het volstrekt nodig achtten
hem van die zorg te ontheffen, en hem eenige rust te verschaffen. Hy bedankt daar
op zyne onderdaanen voor de zorg, die zy voor zyne rust dragen, begeeft zich naar

(*)

De Buik wordt, in de taal der Dahomans, Homy genaamd.
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zyne kamer als om te gaan slapen, roept zyne Vrouwen by een, die hy belast hem
te worgen. Dit bevel wordt terstond ter uitvoer gebragt, en zyn Zoon beklimt
ongestoord den troon, op de gewoonlyke voorwaarde, dat hy de teugels der regeering
niet langer in handen zal houden, dan hy de goedkeuring van zyn volk verdient.’ In 't vervolg, bl. 272, treffen wy een dier Koningen aan, die verstands genoeg hadt,
om zulk eene belachlyke gewoonte te veragten, en dapperheids genoeg, om 'er
zich tegen te verzetten. ‘Hy weigerde volstrekt de pappegaais eijeren aan te neemen,
zeggende aan zyne Ministers, dat hy nog geene geneigdheid tot sluimeren gevoelde,
maar dat hy beslooten had, tot heil van zyn Volk te blyven waaken.’ - Dit hadt een
opstand, door den eersten Minister verwekt, ten gevolge; doch met een zo
ongelukkigen uitslag, ‘dat hy,’ dus luidt het verhaal, 't geen nooit aan wreedheden
ontbreekt, ‘met zyne talryke Familie door de overwinnaars werd ter dood gebragt,
die zelfs de zwangere Vrouwen niet spaarden,’ enz. Onze pen weigert hier te
vervolgen!
Om een denkbeeld te geeven van de magt en sterkte eens Legers van de Eycos,
verzekeren de Dahomans, ‘dat wanneer zy ten oorlog trekken, de Veldoverste de
huid van een buffel, welke natuurlyk dik en taai is, voor de deur van zyn tent uitspreid,
en aan wederzyde van dezelve een speer in den grond steekt, tusschen welke de
soldaaten heen trekken, tot dat de ongeschoeide menigte, welke over de huid gaat,
een gat in dezelve gesleeten heeft; zoo haast 'er dat gat is, meendt hy dat zyne
magt genoegzaam is om te velde te gaan.’
Van alle de byzondere Stukken, waaruit dit Werk bestaat, is ons als het
belangrykste voorgekomen, de Reize na het Hof van BOSSA AHADEE, Koning van
Dahomy, door ROBERT NORRIS, loopende van bl. 184 tot 270; van welke, tot het
einde, de Heer ABSON de pen voert, de Geschiedenis voortzettende tot den Jaare
1791. In een Werk, waarin Wreedheid den boventoon slaat, vinden wy die tot in de
Feestvermaaken. ‘Indien by zeker vrolyk Feest iemands voet uitglipt en hem doet
vallen, wordt zulks aangezien als een kwaad voorteken, en den armen rampzaligen
uit den drang weggedraagen en het hoofd afgehouwen zonder den dans te
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stooren, welke blyft voortduuren als of 'er niets gebeurd ware.’
Koning BOSSA AHADEE's Serail of Vrouwentimmer wordt beschreeven als te bestaan
‘in tusschen de drie en vier duizend Vrouwen. Zyne aanzienlyke lieden hebben 'er
ieder van een tot drie honderd, en lieden van minder rang van een half douzyn tot
twintig. Door deeze onevenredige verdeeling, waar by de rechten van den mensch
geschonden, en hunne behoeften aanmerkelyk miskend worden, blyft het geringe
gedeelte van het Volk onvoorzien; doch in iedere Stad is een zeker getal van
Vrouwen, geëvenredigd naar de grootte der plaats, die verpligt zyn ten dienste te
staan van elk, die zich by haar aanbiedt; de prys voor haare gunsten is geregeld
en zeer maatig.’
Ten aanziene van deeze menigte der Vrouwen des Konings vinden wy eene zeer
optekenenswaardige byzonderheid, in de Inleiding vermeld. ‘Binnen de wallen van
de onderscheidene koninglyke Paleizen in Dahomy bevinden zich niet minder dan
drie duizend Vrouwen ingeslooten. Verscheide honderden van dezelven worden in
den Wapenhandel opgebragt, onder eene vrouwelyke Veldoverste en mindere
Officieren, door den Koning aangesteld.’ Deeze Amazoonen maaken geen klein
figuur in de Geschiedenis.
In de beschryvingen kwam ons zeer opmerkenswaardig voor, die van den wind
Harmattan, ten welken opzigte de Schryver zeer van Doctor LIND verschilt. Wy
moeten, ter oorzaake van de uitgebreidheid, de overneeming agterlaaten.
Koning ADAHOONZOU's Geschiedenis is de geschiedenis der Wreedheid. In een
stryd tegen de Mahees, en by derzelver te onderbrenging, werden mans, vrouwen
en kinderen, zonder onderscheid, aan het zwaard opgeofferd; de lichaamen der
verslaagenen aan de boomen opgehangen; de hoofden voor den Koning bewaard,
die by deeze gelegenheid eene vergelding van twaalf Akies-Cauris (omtrent 17
guldens) op ieder hoofd gesteld hadt, boven den prys, welken hy gemeenlyk voor
eenen leevenden slaaf betaalde: want, zeide hy, ik heb koppen en geen slaaven
noodig.
't Was deeze wreedaart, naamlyk, die 'er op gesteld was om een huis te bouwen,
bedekt met bekkeneelen,
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en beverfd met menschenbloed. Zyne Vrouwen dienen hem zomtyds tot Beulinnen;
een deezer, daarmede wat te onhandig omgaande by zekere slagting, voerde hy
te gemoet: zo moet gy het zwaard houden, geef my, zo moet gy doen, verbeeld u
dat gy hout kapt! Dit werd toegejuicht en die slagting als een klugtspel beschouwd.
Afgeslaage koppen worden ten vermaake der menigte ten toon gesteld, en de
bekkeneelen gebruikt tot het opsieren der Koninglyke muuren. Wy kunnen uit dit
Boek vol wreedheden niet nalaaten het volgende af te schryven: ‘De Man, die met
het vervaardigen van dus een muur belast was, verzuimd hebbende, eene juiste
berekening te maaken van de stukken, welke hy te plaatzen hadt, was zeer verre
in zyn werk gevorderd, toen hy bevondt, dat 'er geene bekkeneelen genoeg zouden
zyn, om het geheele werk met dezelven op te tooijen. Hy verzogt derhalven het
werk op nieuw te mogen beginnen, op dat hy, door dezelven wat wyder van elkander
te plaatzen, het geheel een geregelder gedaante zou kunnen geeven. Doch de
Koning weigerde volstrekt zyne toestemming daar aan, zeggende, dat hy van de
Badagrees hoofden genoeg zou vinden, om het werk, op den voet, zo als het was
aangelegd, regelmaatig te voltooijen. - De konstwerker bleef met zyn werk voortgaan,
tot dat alle bekkeneelen verbruikt waren; men nam toen de maat, en maakte eene
berekening van 't geen 'er aan ontbrak om alles regelmaatig af te werken, en men
bevondt, dat men honderd en zeven en twintig bekkeneelen te kort kwam. De
gevangenhokken, waar in de rampzalige gevangenen waren opgeslooten, werden
diensvolgens geopend, en het berekend getal slagtoffers daar uit gehaald, die dan
allen in koelen bloede tot dat helsche einde vermoord werden. - Deeze barbaarsche
daad werd grootlyks toegejuicht van alle de omstanders.’ In eene Aantekening wordt
opgemerkt, dat het ten dien tyde slegt gesteld was met den Slaavenhandel te
Whydagh.
By den dood van dit Monster werden vyfhonderd vyf-en-negentig vrouwen door
haare eigene medegezellinnen vermoord, en afgezonden om ADAHOONZOU in de
andere wereld ten dienste te staan. - In dit Land is de Fetiche, of Afgod, een Tyger,
naar 't berigt van NORRIS.
Op fraaiheid noch netheid kan de Vertaaling roem
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draagen. Het speet ons, in veele gevallen, het oorspronglyk Werk niet te hebben,
niet twyfelende of wy zouden, op verscheide plaatzen, groote misslagen hebben
kunnen aanwyzen: Drukfeilen zyn in menigte voorhanden.
Wat de Plaaten aanbelangt, dezelve zyn eer vreemd dan fraai.

Egypten, zoo als hetzelve oudtyds was - nu is - en wezen konde;
of Algemeene en Byzondere Beschryving van dat Merkwaardig
Land en deszelfs Inwooneren, Steden, Vlekken, Havens, Rivieren,
Meiren, Volks-zeden, onderscheidene Godsdiensten,
Voordbrengselen, enz. Te Arnhem, by J.H. Moeleman Junior, en
Comp., 1800. In gr. 8vo. 223 bl.
Egypten is in waarheid een in alle opzichten zeer merkwaardig Land, en zinds den
Argonauten tocht der Franschen derwaarts (zo noemt de Voorredenaar denzelven)
is het nog al meer merkwaardig, althands de aandacht op nieuw daar op gevestigd
geworden. Het is voor een aantal menschen onmogelyk, om alles, wat over Egypten
geschreven is, te lezen, en alle Reisbeschryvingen te vergelyken; velen hebben
daar toe noch den tyd, noch het geld. Dit uit het Hoogduitsch vertaalde Stukje is
geschreven om den Lezer iets goedkoops te leveren, waar in echter de belangrykheid
van het onderwerp door geene al te korte of te vluchtige behandeling uit het oog
verloren werdt. De Schryver vleit zich, in de stof, die hy behandelt, geen een
belangryk voorwerp over 't hoofd gezien, noch iets hoegenaamd, dat op enkel
vermoeden steunde, of onbewezen was, voor goede munt opgegeven te hebben.
Achter dit Werkje vinden wy ene opgave van de belangrykste Schriften over den
voormaligen en tegenwoordigen staat van Egypten, en ene aanwyzing van het een
en ander, dat, by gelegenheid van de landing der Franschen in dat merkwaardig
Land, is in het licht gekomen.
Wy geloven, dat dit Stukje in de daad vry naauwkeurig is; en iemand, die nog
weinig of niets van Egypten weet, kan 'er vry wat uit leren; gelyk het hem dan ook
tot ene geschikte handleiding dienen kan by verder on-
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derzoek. Het is echter, in ons oog, wat al te kort, en daardoor wat droog. De gehele
geschiedenis tot 1773 loopt in vyftig bladzyden af; en als wy eenvoudig den inhoud
afschreven, dan zou ieder zien, het is niet mogelyk, dat alle de daar genoemd
wordende byzonderheden behoorlyk kunnen verhandeld worden in een zo kort
bestek. Dan genoeg: is iemand met de nieuwere berichten en de vroegere
geschiedenis van Egypten reeds enigzins bekend, dan is dit Werkje voor hem ook
niet geschreven. De Tytel, derhalven, en het begin van het Voorbericht: gy zult,
Lezer! in deze weinige bladen alles, wat maar eenigsinds uit de vroegere en laatere
geschiedenis van Egypten belangryk en wetenswaardig kan gereekend worden, in
een kort bestek by een verzaameld vinden, - heeft ons het minst behaagd. Het is
altyd ene onaangename teleurstelling, als men lakens op ene staalkaart vindt,
waarvan geen voorraad in den winkel is, althands niet genoeg voor het kleed, dat
wy 'er van zouden behoeven.

Bydraagen, ter Gedachtenis van G. Washington. Met een Portrait.
Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. 1801. In gr. 8vo. 104 bl.
Aan grootspraak maaken wy ons niet schuldig, wanneer wy zeggen, dat de grootste
Man der jongst verstreeke Eeuwe WASHINGTON was. Geen wonder, dat, by diens
Verscheiden uit dit Leeven, de Staaten van America zich in diepen rouwe gedompeld
vonden; dat zy aan een beknelden en vollen boezem lugt poogden te geeven, door
op veelerlei wyzen dien rouw aan den dag te leggen. Hierin zogt de eene Staat den
anderen te overtreffen, en minder aanzienlyke plaatzen dongen na die eere. - Geen
wonder, dat men zich benaarstigde om hier te Lande 's Mans Gedagtenis te vereeren,
(*)
met in 't licht te brengen de Leevensgeschiedenissen van hem vervaardigd , en de
(†)
Lykredenen over hem uitgesprooken .

(*)

(†)

In ons Mengelwerk hebben wy ons gehaast om 'er eene te plaatzen; zie bl. 425 en 468 des
voorleeden Jaars. Dezelve komt in veele opzigten overeen met die, welke wy in deezen
Bundel aantreffen: dan uit alles moeten wy opmaaken, dat de laatstgemelde de overgeziene
en uitgebreide is, waarvan de Opsteller gewaagt.
Wy hebben de Lykteden van F.A. VAN DER KEMP in ons Mengelwerk gevoegd: zie bl. 656 des
voorigen Jaars: dan afzonderlyk is dezelve by den Boekhandelaar WARNARS uitgekomen.
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- Te wagten was het niet, dat men die in eenen Bundel byeengevoegd zou aantreffen.
De Boekhandelaar LOOSJES doet egter eene pooging om het voornaamste byeen
te verzamelen, onder den opgegeeven Tytel.
Het thans voor ons liggend Stukje behelst J. MORSE's Redenvoering, onder den
Tytel, MOSES en WASHINGTON vergeleeken; - de daarby voorgeleezene Aanspraak
van den Generaal WASHINGTON, met welke hy afstand deedt van het Voorzitterschap
der Vereenigde Staaten; - en eene Leevensschets van WASHINGTON, vergezeld met
eenige belangryke Bylagen: - als een Brief van LA ROCHE aan L'MAINE; een
onderschepte Brief van den Jaare 1754, het toenmaalig oogmerk der Franschen
op Noord-America in klaaren dag stellende; eene Beschryving van WASHINGTON's
Landhuis Mount Vernon; diens Brief, toen hy tot Hoofdbevelhebber des Krygsvolks
werd aangesteld; Verslag van een gesmeed en ontdekt Verraad tegen 's Mans
Leeven; Berigt wegens een Fac Simile van WASHINGTON's Brieven; Schets van de
algemeene Goedkeuring der Keuze van WASHINGTON tot President; Iets over de
Weezenstrekken van dien Held; breed verslag van de Ziekte, Dood en Begraafenis
van WASHINGTON, met eenen Brief van diens Weduwe aan den President der
Vereenigde Staaten: - alles beslooten met een Dichtstukje.
J. MORSE, onzen Landgenooten bekend uit diens schoone Beschryving van den
Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Staaten van America, nevens de Historie
(*)
van den laatsten Oorlog , voerde het woord over WASHINGTON, te Charlestown. Het
Voorberigt geeft verslag van de daar by plaats gehad hebbende omstandigheden,
en het verder voorgevallene op dien Treurdag te dier Stede; byzonder in de Loge
der Vrymetzelaaren, van welke zo dikmaals verguisde Broederschap de
Godsdienstige WASHINGTON een uitsteekend Lid was.
Naa een Gebed vangt de Redenaar aan met het vermelden van het zwaar verlies
in den Dood van WASHINGTON. Om de gedagten zyner Toehoorderen by die
Gedagtenisviering te geleiden, koos hy de woorden, DEUTERON. XXXIV:5, 7, 8. Men verwagte van MORSE geene Vergelyking, die in het beuzelagtige loopt; gelyk
'er zodanige maar al te veel voorhanden zyn, wanneer veelen het ondernamen, om
Lieden van deezen Tyd met Persoonadien in de Gewyde Geschiedenissen tegen
over elkander te stellen. Verre van daar. Alles is hier groot en treffend. Naa eene
Kenschets van MOSES, in de voornaamste opzigten van diens Leeven en Character,
te hebben opgehangen, zegt MORSE: ‘Zodanig waren de bekwaam-

(*)

Zie onze Letteroeff. voor 1799, bl. 219.
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heden, de deugden, de uitsteekende en weldaadige Krygsen Staatkundige
bekwaamheden; zodanig was het hoogst vereerend en begunstigend lot van MOSES,
in leeven en sterven. - En zodanig, dunkt my, hoor ik u, myne Toehoorders! met
eenpaarige stemmen zeggen - zodanig was onze WASHINGTON!
Nimmer, misschien, waren de gelykvormigheden in Charafter en Leevenslot,
tusschen twee doorlugtige Mannen, die ooit leefden, zo veelvuldig en zo treffende,
als tusschen MOSES en WASHINGTON. Indien de laatste MOSES ten voorbeelde
gekoozen hebbe, was hy zeker verstandig in zyne keuze en gelukkig in de
naavolging. Beiden waren zy gebooren om groote en gelyksoortige daaden te
volbrengen; om, onder het geleide der Voorzienigheid, ieder de Stammen hunner
Landgenooten te verlossen van het juk der verdrukkinge; en met de beste gedaante
van Staatsbestuur en het verstandigst Wetboek een onafhanglyk en agtenswaardig
Volk daar te stellen. Beiden waren zy vroegtydig en op eene zonderlinge wyze
opgevoed en bekwaam gemaakt tot de verhevene en verschillende posten, welke
zy stonden te bekleeden.’
Met deezen overgang treedt hy tot WASHINGTON's Leeven, Daaden en Character,
en toont in alles de juistheid zyner Vergelykinge. - Leeringen van eenen byzonderen
en meer algemeenen aart besluiten deeze welingerigte Lykreden.
De opgave der Bylagen getuigt van derzelver aangelegenheid. Wy ontleenen 'er,
kortheidshalven, niets uit, en, naa 's Uitgeevers voorneemen, om, wanneer hem
daartoe geschikte stukken voorkomen, deeze Bydraagen te agtervolgen, vermeld
te hebben, geeven wy nog het slot van het oorspronglyk Vaderlandsch Dichtstukje.
Voelt hier, indien gy iets gevoelt,
Hoogmoedigen, die, schoon laurieren
Uw schedels om uw krygsdeugd cieren,
Op kroonen vlamt, op zetels doelt;
Voelt hier uw kleinheid - uwe snoodheid.
Leest in 's Volks traanenvloed, by de asch
Van WASHINGTON, den lof der grootheid
Van hem, die altyd - Burger was.
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Lauwerkrans voor Washington, gevlochten door Nederlandsche
Dichters. Vooraf gaat de Levensbeschryving van dien onsterfelyken
Held en Staatsman. Te Harlingen, by V.v.d. Plaats, 1800. In gr. 8vo.
26 bl.
Ene kleine Verzameling van Lyk- of Lof-dichten, (hoe moeten wy ze noemen?) op
een Groot Man, verschillende in uitgebreidheid en in waarde. Het bekende Lied van
BELLAMY komt hier mede voor, en munt zeer zeker uit boven alle de anderen: echter
laat zich ieder van deze Stukjes met genoegen lezen: het Latynsche heeft ons vooral
behaagd. De Levensbeschryving is hier kort, maar - het is toch de Levensbeschryving
van WASHINGTON! - zeer belangryk.

De Gevolgen der Losbandigheid, geschetst in eene Redevoering
voor Kinderen, over de Gelykenis van den verloren Zoon.
Gehouden den 18 van Slachtmaand 1800. door C. Rogge. Te
Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1800. In 12mo. 43 bl.
Geen Leraar van den Godsdienst, die eens voor Kinderen prediken wil, zal het zich
beklagen, deze Leerreden alvorens eens in te zien: zy verdient, naar ons oordeel,
allen lof: daarom pryzen wy dezelve ook ten sterksten aan; en dit Stukje dient al
wederom ten bewyze, dat men zeer goed voor Kinderen prediken kan. Ene
aanmerking, evenwel, houde de Leraar KOGGE ons ten goede. Het berouw van den
wederkerenden Zoon kan wel niet te sterk worden aangeprezen; en onedelmoedig,
dit moet en mag men voelen, was de onvergenoegdheid van den ouderen Broeder.
Maar voor Kinderen vooral zagen wy toch liefst dien anders gehoorzamen Zoon
niet zo zwart getekend: geen kwaad te doen, moet toch by het Kind altyd beter zyn,
dan berouw te behoeven; en dan is het ook een roerend en zeer bruikbaar denkbeeld:
de Vader vergeeft en vergeet reeds, wanneer een Broeder, een anders braaf, een
voorbeeldig deugdzaam Broeder, nog niet vergeven kan! Nog eens, intusschen,
deze Redevoering behaagt ons zeer. Het is geen kunst, voor Kinderen te prediken,
indien een Kinderpreek ene geheel gewone Leerreden is, alleen met dit onderscheid,
dat men Lieve Kinderen in plaats van Lieve Toehoorders zegt: maar als ene
Kinderpreek alle de vereischten heeft van ene Leerreden voor volwassenen, en het
daarenboven duidelyk is, dat de Leraar de menschen in hunne kinderjaren
bestudeerd heeft; wanneer hy den kindertoon en den kindertmaak volmaakt wel
weet te vatten, en zulks zonder dat
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het stuk gekunsteld wordt, 't geen in ons oog alles bederft, - dan is ene Kinderpreek
waarlyk zo gemakkelyk niet. Voords, de Kinderen verschilien ook zeer in jaren,
vatbaarheid en oefening; dus allen nuttig te zyn, ook hier het zware van de taak is.
Door openbare Godsdienstige Leerredenen wordt, Gode zy dank! nog zeer veel
goeds gesticht, en het ter Kerk gaan is een middel ter bevoordering van kennis en
deugd, zeer in den smaak van het volk; men zou door gene andere inrichting nog,
over het algemeen, zo veel goeds aan den man kunnen helpen: men bediene zich
dan ook van dit middel by Kinderen; by het invoeren van zulke Oefeningen heeft
men ook van anders nog zeer bevooroordeelde Ouders weinig tegenstand te
wachten. Kinderpreken hebben ook dit dierbaar nut: gaarne en van zelven wennen
vele Ouders hunne Kinderen vroeg aan de Kerk; dan de gewone Leerredenen gaan
doorgaans de vatbaarheid der Kinderen ver te boven, en zyn maar zeer weinig voor
hunne kinderlyke behoeften berekend: maar het groot geworden Kind is nu aan het
wat anders denken, terwyl 'er gepredikt wordt, reeds zo gewoon, dat het niet dan
met moeite aandachtig blyven kan. Men predike daarom afzonderlyk, maar recht
goed, voor Kinderen, en het omgekeerde zal waar worden: groot geworden zynde,
zal men aan aandachtig luisteren gewoon zyn. Mogten dan deze Oefeningen meer
algemeen worden ingevoerd!

Het Huwelyk naar de Mode. Blyspel, in één Bedryf. Te Am. steldam,
by P.J. Uylenbroek, 1800. In 8vo. 58 bl.
Ieder drukt zyn denkbeeld op ene hem eigene wyze uit. Dit stukje, zo spreekt de
Burger H. TOLLENS, C.Z., bestaat gedeeltelyk uit overgenomen gesprekken van
MOLIERES mariage forcé; het is echter geen vertaling van hetzelve Geheele tooneelen
van MOLIERE zyn in dit stukje weggelaten, en geheel anderen ontworpen; sommige
tooneelen zyn eenigszins veranderd door het inlassen en uitlaten van eenige
uitdrukkingen; en eindelyk is aan dit stukje een geheel andere wending gegeven.
Wy zouden ons korter hebben uitgedrukt, op deze wys: Dit Stukje is weinig meer
dan ene Vertaling van MOLIERE's Mariage forcé. Wy hebben 'er hier en daar nog wat
bygevoegd, en hetgeen wy veränderd hebben is maar van weinig belang. Ieder, die
het oorsprongelyke vergelykt, zal ons toch toegeven, dat dit de mening wezen moet.
Een man, reeds over de vyftig, verlieft op ene piep jonge Coquette, die hem gaarne
neemt, maar haren jongen minnaar toch ook aanhouden wil. Vóór dat het huwlyk
evenwel vol-
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trokken wordt, komt hy tot naardenken, en wil zyn woord terug nemen; maar nu
komt de broeder van het meisje in 't spel, en het wordt vechten of trouwen; waarop
de oude dan maar het laatste kiest. MOLIERE's plan, en MOLIERE's eigene woorden:
alleen is hier de broeder toch een blodaart in zyn hart, en by MOLIERE blykt dit zo
niet. Het raadplegen van den ouden met zynen vriend en met zyne hooggeleerde
buren komt hier op dezelfde wys, als by MOLIERE, voor; alleen hier heeft de Burger
TOLLENS de gesprekken wat gerekt: daarentegen schynt het hem met bevallen te
hebben, dat de aanstaande bruidegom zich nog eens uit de hand goed geluk liet
zeggen; althands dit toneeltje liet hy weg. En wat die gehele andere wending, welke
hy aan zyn Stukje gaf, betreft; zo dra de man het huwlyk boven den degen kiest, is
het Stuk by MOLIERE uit; maar hier is de jonge minnaar nu ook tegenwoordig; de
bruidegom verzoekt nu de bruid, hem den zak te geven; dan, in tegenwoordigheid
van haren vader zelven, zegt zy hem ongeveinsd: het is thands de smaak, dat ene
vrouw een man en een minnaar heeft; en ik trouw u alleen, om dat ik u niet bemin;
en ik trouw mynheer niet, alleen om dat ik hem zeer lief heb. Naturelyk wil de man
nu nog eens terug; maar de broeder biedt hem nu ook nog eens de degens aan,
en daarop vindt hy dan ook dat het ene loffelyke mode is.
Wy voor ons konden by MOLIERE's geestig Stuk die byvoegsels wel ontberen;
doch de smaken zyn verschillende. Genoeg: men kan toch niet zeggen, dat TOLLENS
het Stuk verminkt en bedorven heeft; en wy zyn dan nu door hem gerust gesteld,
indien de voorraad, van Toneelstukken om te vertalen, eens mogt uitgeput raken,
wy behoeven daarom geen gebrek te lyden; de weg is ons nu gewezen: men neme
dan, in zynen smaak, gesprekken over, uit MOLIERE of anderen, en voege 'er zo hier
en daar wat by: 'er is toch niets nieuws onder de zon.
Het toneel is op straat: myn dochter! zegt de vader, ontfang uwen echtgenoot van
myne hand; en gy, heer schoonzoon! ontfang uwe gade. Ene verloving op straat;
dit zal waarschynelyk ook ene verloving naar de mode zyn.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
H. van Herwerden, over het Euangelie van Joannes. IVde Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 512 bl.
Dit vierde Deel der Verklaaring van het Euangelie van Joannes gaat over het
Negende en drie volgende Hoofddeelen van dat voortreffelyk gedenkschrift, vervuld
met de allergewigtigste bydraagen tot de leevensgeschiedenis van Jesus. De Eerw.
VAN HERWERDEN blyft zich, in de wyze van uitlegging, en geheele behandeling van
zaaken, volmaakt gelyk, en levert in de daad veel bruikbaars voor hun, die weinige
of geene hulpmiddelen by de hand hebben, onder het leezen van dit uitmuntend
Boek, en dezelfde leiding van gedachten met den geoefenden Leeraar gewoon zyn
te volgen. Wy willen 'er aan onze Leezers nog eens wederom enkelde proeven uit
mededeelen.
H. X:30. Ik en de Vader zyn één. ‘Men heeft, tot recht begrip van dit gezegde, in
acht te neemen, dat, noemt Hy God Vader, en zegt Hy: Ik en DE VADER zyn één, Hy
zich aanmerkt als Gods Zoon, het vleeschgewordene WOORD, en derhalven, naar
zyne verhevene natuur beschouwd, zich verklaart één te zyn met den Vader, dat
ook blykt uit zyn antwoord op de beschuldiging der Joden, dat Hy, dus spreekende,
God lasterde, waar in Hy dit gezegde verwisselt met dat: Ik ben Gods Zoon. Zegt
gy tot my, is zyn antwoord, dien de Vader geheiligd en in de waereld gezonden
heeft, gy lastert God, om dat ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon? Zoo dat één te zyn
met den Vader, en Gods Zoon te zyn, naauw verbonden is, en het eene het andere
insluit. - Maar dan is ook klaar, dat Hy zich één noemt met den Vader, als hebbende
dezelfde Godlyke natuur met den Vader. Men heeft, ter overtuiging hier
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van, in aanmerking te neemen - dat de Joden zich aan geene zaak in zyn
voorstellingen meer ergerden, dan dat Hy God zyn Vader noemde, begrypende dat
Hy zich daardoor Gode evengelyk maakte. - Zy hadden Hem thans gedrongen, dat
Hy zich met duidelyke woorden verklaaren zou, voor wien Hy wilde gehouden zyn.
Hierop antwoordt Hy hun, Ik en de Vader zyn één. Hoe kan men nu vermoeden,
dat Hy, ondersteld zynde dat Hy een wys, waarachtig, en getrouw leeraar was, die
de eere Gods en het heil zyner hoorders op het oog had, in zulk een geval zich op
die wyze zou uitlaaten, en de Joden in het vermoeden sterken, dat Hy voor meer
dan een schepsel wilde aangezien zyn, indien Hy niet in de daad meer dan een
schepsei was? - Men stelle zich hier by voor, dat Hy in de woorden: Ik en de Vader
zyn één, hun verklaart de reden, waarom niemand de zynen uit zyne hand zou
rukken, daar niemand ze kon rukken uit de hand van zynen Vader. Deeze reden
nu ging alleen door, indien Hy, als de Zoone Gods, Gode evengelyk was, en dezelfde
Godlyke natuur en eigenschappen bezat als de Vader. - Indien wy ook het gezegde
zelve: Ik en de Vader zyn één, onzydig overweegen, zullen wy het zoo verheven
vinden, dat het niet voegen zou dat een bloot schepsel, hoe voortreffelyk het ware,
en welk character het bekleedde, zich op die wyze uitdrukte. De Joden gevoelden
die kracht van dit gezegde, en begreepen dat Hy, dus spreekende, zich Gode
evengelyk maakte, gelyk zy Hem als eene misdaad voorwerpen. - Wanneer Hy dan
verklaart: Ik en de Vader zyn één, geeft Hy te kennen, dat, niettegenstaande het
personeel onderscheid tusschen Hem en den Vader, Hy en de Vader dezelfde
Godlyke natuur hebben, of eenwezens zyn, en dezelfde volmaaktheden bezitten,
werkende door dezelfde wysheid, wil en kracht.’
H. XI:51, 52. En dit zeide hy niet uit zig zelven; maar, zynde Hoogepriester
deszelven jaars, propheteerde hy, dat Jesus sterven zou voor het volk: En niet alleen
voor dat volk, maar opdat hy ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één
zou vergaderen. - ‘De zin der woorden komt hierop neder: dat, daar Cajaphas
Hoogepriester was van dat zelfde jaar, waar in Jesus sterven zou, en het welke
God, door veele buitengewoone gebeurtenissen, wilde doorluchtig maaken,
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hy een voorstel deed, dat de grondslag was van een vonnis des doods tegen Jesus,
en het met zulke woorden uitbragt, die juist den aart en de nuttigheid van Jesus
dood, naar den raad Gods, en de waare oorzaak, waarom Hy dien moest ondergaan,
uitdrukten.’

Gedenkwaardigheden uit de Aartsvaderlyke Geschiedenissen,
met ophelderende en praktikaale Aanmerkingen, door Jacobus
Engelsma Mebius, Predikant te Ryperkerk en Hardegaryp. IIIde
Deel. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1800. In gr. 8vo. 314 bl.
De Eerw. MEBIUS brengt, in dit derde en laatste Deel, zyne ophelderende en
praktikaale aanmerkingen, over de Aartsvaderlyke Geschiedenissen, ten einde. Wy
hebben onze Leezers, by de aankondiging der voorgaande Deelen, het loflyk doel
(*)
van dit geschryf, en de wyze, waarop hy het tracht te bereiken, leeren kennen . Dit
Deel begint met Jakobs terugtocht naar Kanaan, na zvn afscheid van Laban, Gen.
XXXII en XXXIII:1-16, en loopt af met den dood van Josef, wiens merkwaardige en
leerryke geschiedenis, inzonderheid, eene ryke stof tot nuttige aanmerkingen
oplevert, die ook het grootste en beste gedeelte van dit Boekdeel uitmaaken, en
waarby een loflyk gebruik gemaakt is van den arbeid van anderen, die onzen
Schryver, in dit vak, voorgewerkt hebben. In het Voorbericht toont hy zich eenigzins
te onvrede over den beöordeelaar van de eerste Deelen dezes Werks, in de Nieuwe
Vaderlandsche Bibliotheek, die had geklaagd, dat hy het plan van BERGEN, 't welk
hy zich tot navolging voorstelde, door noodelooze uitweidingen en systematische
begrippen, verlaaten, en daardoor de anderzins leerzaame en nuttige aanmerkingen
ontluisterd heeft. Van onze aanmerkingen, die ook al daarheen liepen, wordt geen
gewag gemaakt. Wy hebben evenwel met genoegen bemerkt, dat de behandeling,
in dit laatste Deel, een weinig minder omslachtig, en ook niet zoo doormengd is met
gezochte ophelderingen van Theologische leerbegrippen. Het is 'er nogthans niet
geheel vry

(*)

Letteroef. 1800, bl. 9.
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van. Uit Gen. XXXV:2 wordt, bl. 49, afgeleid, dat de Waterdoop in den Godsdienst
zeer oud is, welken Jesus daarom uit de zinnebeeldige Godsdiensttaal der Ouden,
tot zyne oogmerken, ook heeft overgenomen. Bl. 107 wordt, uit de overeenkomst
tusschen de lotgevallen van Josef, en die van onzen Zaligmaaker, besloten, dat
God altyd gewild heeft, dat 'er veel overeenstemming zou zyn tusschen het Hoofd
en de Leden, zoo vóór als na zyne waereldkomst, en dat zich dit, bovenal, in
sommige hunner uitneemendsten meer zichtbaar zou openbaaren. Uit de opwekking
van Jacob aan zyne door moedeloosheid traag geworden Zoonen, om naar AEgypte
te gaan, terwyl hy gehoord had, dat daar nog een goede voorraad van Koorn
voorhanden was, Gen. XLII, wordt, bl. 162, aanleiding genomen, om moedelooze
Christenen, die over geesteloosheid kwynen, op Jesus, den beteren Josef, en den
vollen voorraad van allerleie genaadens, (waarom niet allerlei genade?) die 'er by
hem te bekomen is, geweezen. Gen. XLVIII:15, 16, vindt de Schryver de Leer van
Vader, Zoon en Geest. Zulk soort van aanmerkingen zyn evenwel, in dit Deel, zeer
weinige. Wy maaken geen zwaarigheid, om het, over 't geheel, als een nuttig
handboek, voor mingeoesende Bybel-leezers, die geen geschikter handleiding
hebben, aan te pryzen.
Wy willen, tot eene proeve van de omzichtigheid, waarmede de Eerw. MEBIUS
zyne aanmerkingen, die haar opzicht hebben op Theologische begrippen, in dit Deel
ter neder stelt, 's Mans aanteekening op de welbekende woorden, uit dat
gedenkwaardig stuk, waarmede de stervende Jacob afscheid nam van zyne Zoonen,
Gen. XLIX:18, op uw heil, ô Jehova! wachte ik, hier nog overneemen. ‘Zeer
afgebroken komt hier deeze uitroep voor. Het is duister wat 'er aanleiding toe gaf,
en daaröm ook wat 'er door aangeduid wierd. - Zweefden JAKOB, by het vermelden
van DAN, de Filistynen en de rampen voor den geest, die zyn Geslacht van deezen
te wachten stonden, maar waar van God hem eerst door SIMSON, en daarna door
anderen, als SAMUëL, SAUL, DAVID, enz. verlossen zoude, dan schynt deeze verlossing
uit hunne hand door deeze Helden, maar waar van JEHOVA de eerste bewerker was,
hier beoogd te zyn. - Of herinnert JAKOB zich de Paradysslang by het vergelyken
van DAN by eene slang, en
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leidde dit zyne hoop op tot de geestlyke verlossing door den Slangekopvermorselaar?
- Of staan deeze woorden op haar zelve, zonder verband met het voorgaande? En
gevoelde JAKOB zyne zwakheid en nu aannaderenden dood, zoo dat hy, nu vermoeid
van al dit zegenspreken, het zelve een oogenblik afbreekt, en van de beschouwing
van het onderscheiden lot zyner Nakomelingen opgeleid tot die der eeuwige
zaligheid, al zyn oog op deeze vestigt? - Het is zwaar hier iets te beslissen.’

's Heilands gadeloze Zondaars-liefde, of Leerrede, ter nabetrachting
b
van het heilig Nachtmaal, over Joh. XI:36 , door S.J. van de
Wynpersse, A.L.M. Phil. Doct. Te Amsteldam, by H. Diederiks en
H. Lardé, 1800. In gr. 8vo. 32 bl.
In den zelfden trant, dien wy reeds uit vorige Leerredenen, door den Eerw. VAN DE
WYNPERSSE in 't licht gegeeven, hebben leeren kennen, worden de woorden van
den text, ziet hoe lief Hy hem hadde, eerst kortetelyk toegelicht: (Zy bevatten eene
aanmerking van eenige Jooden, die in menigte waren opgekomen, om Maria en
Martha, wegens het overlyden van Lazarus, te troosten, over wier gevoelens, omtrent
Jesus, de Leeraar vry gunstig denkt:) en vervolgends uit dezelve aanleiding genomen
tot ontwikkeling van deze drie waarheden: ‘1. Aan het H. Nachtmaal wordt ons op
de verrukkendste wyze 's Heilands toegenegenheid jegens zondaren ontdekt, en
deze liefdevolle instelling riep ons allen, als 't ware, toe: ziet, hoe lief heeft Jesus u!
2. Het geen ons 't H.N. van 's Heilands zondaarsliefde, zo uitnemend, zo plegtig,
verzekert, verpligt ons, met de tederste gevoelens van erkentenis, geloof en
blydschap, ons zelven en elkanderen telkens te herinneren: ziet, hoe lief heeft Jesus
ons! 3. Onze gelofte aan 't H.N. voor het oog van een alwetend God afgelegd, dringt
ons allen, malkanderen en alle onze evennaasten op de tederste wys te beminnen,
op dat vriend en vyand van ons, als bondelingen van Jesus, moete betuigen: ziet,
hoe lief hebben deze elkanderen!’ Welk
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alles met eene doorloopende ernstige toepassing, geschikt naar de gelegenheid
des tyds, wordt besloten.
Men ontvangt nu, met deze Leerrede, ook een algemeenen Titel, om ze met de
zeven voorgaanden tot eenen bundel te verëenigen.

Gedenkschriften der Maatschappy van Zendelingschap, tot
voordplanting van het Evangely in Heidensche Landen, enz. Uit
het Engelsch. IIIde Deel 1ste Stuk. Te Dordrecht, by A. Blussé en
Zoon, 1800. In gr. 8vo. 168 bl.
Dit derden Deels eerste Stukjen der meermaalen reeds aangekondigde
Gedenkschriften van de Londensche Zendeling-Maatschappy bevat, allereerst, in
zich een kort verslag der Handelingen van derzelver derde algemeene Byëenkomst,
in Bloeimaand des jaars 1797, tot welke wederom eene verbazende menigte, zoo
van Leeraaren, als andere Christenen, van allerlei Kerkgenootschappen, was
toegevloeid. Men deed voorstellen, over nieuwe Zendingen naar Kanada en Indostan,
en inzonderheid over het verkrygen van Zendelingen, waartoe ook, onder anderen,
werd voorgeslaagen de oprichting van kleine Kweekschoolen, op onderscheidene
plaatzen, waarin zoodanige jongelingen, in welken men zendelings-talenten
bespeurde, geduurende een paar jaaren, het nodig onderwys konden ontvangen,
om hen te beter bekwaam te maaken tot het verkondigen van het Euangelie onder
de Heidenen. De aandacht werd voornaamelyk gevestigd op het voorstel: of het
niet de plicht ware van Leeraars, die eenigen tyd in de bediening geweest waren,
en achting in de Kerk verworven hadden, en inzonderheid van hun, die daadlyk
hadden medegewerkt tot het oprichten dezer stichting, om, wanneer zy door het
lighaam der Bestuurderen werden opgeëischt, zich bereidvaardig te toonen, om
Jesus naam te draagen onder de Heidenen? Waartoe eenigen aanstonds edelmoedig
verklaarden bereid te zyn, indien de Maatschappy oordeelde, dat zy zulks verplicht
waren, en 'er hen toe riep. By nadere overweeging wierd evenwel, drie dagen laater,
onder andere artikelen, betreffende de beste middelen, om Zendelingen te
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bekoomen, dit alleen, met opzicht tot het genoemde voorstel, besloten, ‘de Leeraars
inzonderheid aan te moedigen, om zich aan de uitbreiding van het ryk van Christus
toe te wyden, in welk gedeelte der waereld ook hun dienst, ter bereiking van dat
groote doel, zou kunnen strekken; en aan de Leeraars, die in het Bestuur der
Maatschappy zyn, en alle anderen, die zich daar tegenwoordig bevonden, het
bedaard en ernstig onderzoek, of het Gods wil zy, dat zy in persoon den naam van
Christus draagen onder de Heidenen, aan te beveelen:’ waarvan wy den uitslag en
't gevolg nader wenschen te verneemen. Voor het overige hield men zich bezig met
het veranderen en verkiezen van Bestuurderen, en andere algemeene schikkingen.
Ook zyn 'er, by deze gelegenheid, wederom verscheidene Leerredenen, toepasselyk
op het doel en de werkzaamheden der Maatschappy, uitgesprooken. In het
bygevoegd verslag van de Handelingen der Bestuurderen, aan de Leden der
Maatschappy, werd naauwkeurig bericht gegeeven van den aankoop en de uitrusting
van een gerieflyk schip, en de afzending van dertig persoonen, benevens vrouwen
en kinderen, naar de Eilanden der Zuidzee, onder 't bevel van den Kapitein Wilson,
en van 't geen hun, op reis, tot aan de kust van Brazil, is wedervaaren; vervolgends
van derzelver beraadstaagingen over de beste wyze, om ook naar Afrika, in
verwachting van ondersteuning der Christenen, op de Kaap de Goede Hoop, en
wel byzonder naar het land der Foulah's, met hulp van de nabygelegene Kolonie
van Sierra Leone, Zendelingen af te vaardigen; en eindelyk van de medewerking
van andere Maatschappyen, niet alleen te Edenburg, Glasgow, en elders in
Schotland, maar ook in Duitschland en Amerika. Het daarop volgend nader Bericht
van eene werkelyke zending naar het land der Foulah's, in October 1797, bevat
alleenlyk een kort verslag van derzelver uitrusting, asreize en overkomste tot
Free-town in Sierra Leone. Daartoe behoort ook de verdere inhoud van dit Stukjen,
te weeten: eene Leerrede van William Nicol, over Hand. XVI:9, 10, by gelegenheid
der inwyding van twee Afrikaansche Zendelingen, te Londen gehouden: eene
Aanspraak aan de Zendelingen, bestemd naar Afrika, door Edw. Parsons; algemeene
onderrechtingen van de Bestuurders
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aan de Zendelingen, bestemd naar het land der Foulah's in Afrika; eindelyk een
Afscheids-brief aan de Zendelingen, by hun vertrek naar het land der Foulah's in
Afrika, geschreeven den 9 Oct. 1797.

Grondbeginzelen der Scheikunde, door A.L. Lavoisier. Uit het
Fransch vertaald, met Aanmerkingen en Byvoegzelen vermeerderd,
door N.C. de Fremery, Hoogleeraar in de Scheikunde, en P. van
Werkhoven, Apotheker te Utrecht. Te Utrecht, by G.T. van
Paddenburg en Zoon, 1800. II Deelen; 703 bladz.; met 10 uitslaande
Plaaten.
Uitmuntend is voorzeker de dienst, door de Vertaalers en Vermeerderaars van het
Werk van den onsterffelyken LAVOISIER, aan de Liefhebbers der Scheikunde, hier
te lande, beweezen, met niet alleen dit gewigtig stuk te vertaalen, maar by hetzelve,
in de aantekeningen, ook nog, op eene korte doch voldoende wyze, gewag te
maaken van de nieuwe uitvindingen, met welke deeze Weetenschap, na den
betreurenswaardigen dood van den Stichter der hedendaagsche Scheikunde, is
verrykt geworden. Naar maate de aard der onderwerpen het scheen te eischen,
zyn de vermeerderingen tusschen twee haakjes in den text geplaatst, en met eene
V gemerkt, of onderaan gedrukt, en insgelyks met eene V getekend, om dezelve
van de weinige aantekeningen van LAVOISIER zelven te onderscheiden. Insgelyks
hebben de Uitgeevers zomwylen gebruik gemaakt van de aanmerkingen door den
Heer HERMBSTäDT by de Hoogduitsche Vertaaling gevoegd, doch ook veele derzelve
weggelaaten, als huns oordeels niet behoorende tot het plan van dit Werk, 't welk
alleen ten oogmerk had, een vast scheikundig stelzel te bouwen, op grondslagen,
die door de ondervinding onwrikbaar gestaafd zyn.
De eerste Afdeeling der Lavoisieriaansche Scheikunde, handelende over de
vorming der luchtvormige vloeistoffen en derzelver ontleding; over de verbranding
der enkelvoudige lichaamen en de vorming der Zuuren, heeft niet veele byvoegzelen
ontvangen; dewyl de grondbeginzelen der Weetenschap dezelfde zyn gebleeven,
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en maar enkel door de laatere Scheikundigen eenigzins anders gewyzigd of bepaald.
Geheel anders is het gelegen met de tweede Afdeeling, handelende over de
verbinding der Zuuren met de Zoutvatbaare Grondstoffen, en over de vorming der
onzydige Zouten. Want daar 'er zeer aanmerkenswaardige ontdekkingen door
laatere Scheikundigen gedaan zyn, ten opzichte van nieuwe, te vooren onbekende
Zuuren, en aangaande de eigenschappen der tot hier bekende Zuuren; gelyk ook,
met betrekking tot de verbeteringen, gemaakt in de werkwyzen, door welke dezelve
worden verkreegen; zo hebben de Uitgevers het noodig geacht, deeze Afdeeling
met een aantal byvoegzels en aantekeningen te verryken.
Eene der gewigtigste aanmerkingen, met welke de Uitgevers de Lavoisieriaansche
waarneemingen vermeerderd hebben, is die, welke betrekking heeft tot de nadere
bepaaling van den aard der Koolstof; waarom wy dezelve hier zullen laaten volgen,
om teffens een proefje van het geheel te geven. ‘Wy hebben (zeggen de Uitgevers,
D. I, bl. 227) by eene andere gelegenheid, bl. 63, reeds met een woord gezegd, dat
de Koolstof, dat is de Kool, die zo veel mogelyk van alle vreemde zelfstandigheden
gezuiverd is, toch nog een weinig Zuurstof bevat. Hier is het de plaats, om dit
eenigzins naauwkeuriger te ontwikkelen. Het is, naamelyk, uit de fraaije proeven
van GUYTON MORVEAU, over de verbranding van den diamant in zuurstof-gaz,
gebleeken, dat de brandbaare grondstof van het Koolstof-zuur niet de gewoone, zo
veel mogelyk gezuiverde Koolstof, maar de Diamant is. Deeze zonderlinge
zelfstandigheid, welker brandbaarheid, en, immers gedeeltelyke, verandering in
Koolstof-zuur reeds eenigen tyd bekend waren, vereischt tot haare verbranding
eene zeer hevige hitte van 30 graaden op den Pyrometer van WEDGWOOD, welke
o

o

met 2765 op den nieuwen Franschen Thermometer, of 4977 F. overeenkomen.
By deeze verbranding wordt 'er enkel zeer zuiver Koolstof-zuur gevormd, hetwelk
niet, zo als gewoonlyk, uit 28 deelen der grondstof en 72 deelen zuurstof bestaat,
maar van hetwelk 100 deelen uit 82,12 zuurstof en maar 17,88 grondstof zyn te
zamengesteld: waaruit derhalven blykt, dat de Diamant veel meer zuurstof verzadigt,
dan de
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gewoone Koolstof, en dat dus de Koolstof alleen maar van den Diamant verschilt,
door dat zy een weinig zuurstof bevat. De gegrondheid deezer gevolgtrekkingen
blykt te meer, daar de Diamant, geduurende deszelfs verbinding met de zuurstof,
eerst, wanneer hy nog maar zeer weinig zuurstof opgenomen heeft, eene donkere
kleur, gelyk potlood, aanneemt, en vervolgens, by verdere vereeniging met de
zuurstof, zwart wordt en in waare Kool verandert, welke dus, wanneer men aan de
eenvoudige brandbaare grondstof van het Koolstof-zuur den naam van Koolstof
laat, een oxyde der Koolstof tot den tweeden graad uitmaakt. By verdere verbinding
met de zuurstof vormt dit oxyde eerst Koolstof-zuur, en komt hierin met alle
brandbaare lichaamen overeen, van de meeste van welke de Koolstof alleen daarin
verschilt, dat zy, wanneer zy zuiver is, (als Diamant) weinig verwandschap met de
zuurstof heeft, en het zuurstofgaz maar alleen op eene zeer hooge temperatuur
ontleedt, terwyl deeze verwandschap toeneemt, naar maate de Koolstof met meer
zuurstof verbonden raakt, zo dat zy tot den staat van Kool gebragt zynde, nu veele
verwandschap met de zuurstof heeft, en nu het zuurstofgaz op eene veel laagere
temperatuur ontleedt,’ enz.
De derde Afdeeling der Lavoisieriaansche Scheikunde, die het tweede Deel van
het Werk uitmaakt, en de Beschryving der Scheikundige Werktuigen en Bewerkingen
bevat, heeft geene aanmerkelyke vermeerderingen ontvangen, schoon anderzins
in dit vak gewigtige veranderingen hebben plaats gehad. De redenen, waarom de
Uitgevers geschroomd hebben, in deezen veel te veranderen en te verbeteren,
waren de volgende: 1. Om dat zulks niet geschieden kon, zonder een aanmerkelyk
aantal nieuwe Plaaten, 't geen de kosten van dit Werk oneindig veel zou hebben
vermeerderd. 2. Om dat de gewigtigste verbeteringen der Lavoisieriaansche
Werktuigen, gelyk van den Gazometer, van de toestellen voor de verbranding, van
het Kwikzilver toestel, enz. reeds door den uitvinder dier veranderingen, den Heer
M. VAN MARUM, uitvoerig in een afzonderlyk Werk waren beschreeven. Tot meerder
bevordering van de goedkoopheid des Werks, zyn ook de twee eerste Plaaten van
LAVOISIER geheel weggelaaten, als niets buitengewoons behelzende; terwyl men
voorts, om de-
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zelfde reden, in het vervaardigen der Afbeeldingen, meer op de duidelykheid, dan
wel op de fraaiheid der Plaaten, gelet heeft.
Toen LAVOISIER zynen arbeid begon, had hy alleen ten oogmerk, eene
Verhandeling, door hem in eene zitting van de Academie der Weetenschappen,
over de verbetering der Scheikundige Taal, voorgeleezen, verder uit te breiden.
Doch hy ontdekte ras, dat men de taal niet kan volmaaken, zonder de Weetenschap
te verryken, noch de Weetenschap verbeteren, zonder de taal volkomener te doen
worden. Voorts, dat, hoe zeker ook de daadzaaken mogen zyn, en hoe naauwkeurig
de denkbeelden, die daaruit gebooren worden, mogen weezen, zy echter niets dan
valsche indrukzelen zouden mededeelen, indien wy geene juiste uitdrukkingen
hadden, om dezelve voor te stellen. Dit had ten gevolge, dat 'er, in plaats van eene
verbeterde Chemische Taalkunde, eene geheel stelzel van verbeterde Scheikunde
te voorschyn kwam, 't geen teffens eene geheel nieuwe taal behelsde. Deeze
kunstspraak was oorsprongelyk voor de Fransche en ook eenigzins voor de
Latynsche taal geschikt, doch veel minder voor de Nederduitsche. Het was dus voor
de Vertaalers eene zeer bezwaarlyke zaak, om daarvoor in onze moedertaal
behoorlyke termen te vinden. Ondertusschen was in deezen veel verricht door
GIRTANNER, WESTRUMB, GRENN, en anderen, 't geen, van wegen de naauwe
verwandschap der Hoog- en Nederduitsche taalen, van nut kon zyn. Om intusschen
zo veel eenvormigheid in de taal, als doenlyk was, te houden, hebben zy best
geoordeeld, de Fransche benaamingen, zo na mogelyk, te volgen, en dikwyls,
wanneer 'er geen geschikt Nederduitsch woord te vinden was, alleen aan een
Fransch woord een Hollandschen uitgang gegeeven. Wanneer 'er ook geen kort
Nederduitsch woord te vinden was voor het Fransche, gelyk by voorbeeld in 't woord
Oxyde plaats heeft, hebben zy het Fransche woord behouden; en wel met reden,
om dat het, in weetenschappelyke onderwerpen, meer op de juistheid der
denkbeelden, dan wel op de fraaiheid der woorden, aankomt. Met de Vertaalers
wenschen wy, dat ook dit gedeelte van hunnen arbeid de goedkeuring van kundige
Vaderlandsche Beminnaars der Scheikunde moge weg-
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draagen, ten einde 'er allengskens, ook by ons, eene vaste scheikundige
kunstspraak, welke het aanleeren der weetenschap zo zeer gemakkelyk maakt,
ingevoerd worde.

Geschiedenis van Peter III, Keizer van Rusland; naar het Fransch,
door Mr. Joannes van der Linden, Advocaat te Amsterdam. Iste
Deel. Te Leyden, by A. en J. Honkoop. In gr. 8vo. 366 bl.
Zo als wy de beoordeeling van het Derde en laatste Deel des Leevens van CATHARINA
(*)
DE II, Keizerin van Rusland, afschreeven , kwam ons het Eerste Deel des
opgemelden Werks ter hand. Uit de Voorreden des Vertaalers, J. VAN DER LINDEN,
bleek ons, dat de vertolking des anderen Werks mede van zyne hand is. Onder het
bearbeiden daarvan kwam hem een ander Fransch Werk in handen; een Werk,
waardoor, zyns bedunkens, 't geen nog geoordeeld zou kunnen worden aan het
Leeven van CATHARINA II te ontbreeken, wordt aangevuld; ‘zodanig, dat zy te zamen
een geheel uitmaaken; en waar door men eene volledige ontvouwing heeft van
eene Geschiedenis, welke, zo om haaren zonderlingen zamenhang, als om den
invloed, dien zy op het Staatsgestel van Europa reeds betoond heeft, en in deeze
dagen meer en meer aan den dag legt, den byzonderen aandacht verdient van
allen, die zig op de Geschiedenis van hunnen tyd begeeren toe te leggen.’
Dit zette hem aan, om ook de Vertaaling deezes Werks te onderneemen. Van
het Fransche Werk, uit Drie Deelen bestaande, behelsde het Derde Deel de
Geschiedenis der Minnaryen van CATHARINA DE II. Dit, door den Vertaaler op
zichzelven wel een belangryk en leezenswaardig stuk gekeurd, oordeelde hy
ongeschikt om een Derde Deel der Geschiedenis van PETER DEN III uit te maaken,
doch gepast om als een Aanhangzel tot het Leeven van CATHARINA DE II te dienen;
't welk dan ook reeds, onder opgemelden Tytel, het licht aanschouwt.
Het Voorberigt des Franschen Uitgeevers duidt den

(*)

Zie onze Lett. voor 1800, bl. 462.
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ongenoemden Schryver aan als een Man van verstand en aanzien, dien LODEWYK
DE XV, in stilte, aan het Hof van Petersburg hieldt; die 'er verscheide jaaren doorbragt,
zedert het einde der Regeering van ELIZABETH, tot den Dood van LODEWYK DEN XV.
Het Werk, door hem, naa zyn wederkeeren in Frankryk, vervaardigd, was eerst
slegts voor zyne Vrienden bestemd; dan, naa den dood van MONTMORIN, kwam het,
van onder diens Papieren, in handen des Franschen Uitgeevers, die 'er byvoegt:
(*)
‘De Gedenkschriften door RULHIERE uitgegeeven, en het Leeven van CATHARINA
DE II door J. CASTERA, hebben ons niet wederhouden, om dit Werk aan het Publiek
mede te deelen. De Leezer, aan wien de twee eerstgemelde Werken bekend zyn,
zal ons dank wyten (dank weeten moest dit weezen) dat wy ook dit hebben
uitgegeeven. PETER DE III, schier overal als een onverstandig en belachlyk mensch
uitgekreeten, volgens de Manifesten zyner trouwlooze Gemalin, die het verschriklyke
haarer eigene wanbedryven daar door poogde te verbloemen, doet zich hier voor
zoo als hy waarlyk was; en dit gewigtig gedeelte van het Leeven van de SEMIRAMIS
van het Noorden wordt in dit Werk aangeboden, ontdaan van alle vooroordeelen,
van allen invloed, van alle gewaagd vertrouwen.’
De Inleiding geeft ons eene treffende vergelyking op tusschen de Keizers CLAUDIUS
en PETER III; waartoe de Schryver in het Werk zelve ook menigmaal wederkeert.
Van het Werk zelve behelst dit Deel Vyf Boeken, welker inhoud in 't breede vooraan
geplaatst is, en hierop nederkomt. Het eerste Boek stelt ons voor oogen, de Afkomst
van PETER DEN III; de geschiedenis van zyn Geslacht; komst van denzelven in
Rusland, door de beschikking van zyne Tante, Keizerin ELIZABETH; zyn Huwelyk
met de Prinses SOPHIA AUGUSTA van Anhalt Zerbst, naderhand CATHARINA DE II
genaamd.

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroeff. voor 1798, bl. 178. By onze aankundiging des eersten Deels van
het Leeven van CATHARINA DE II, hebben wy, zie onze Letteroeff. 1799, bl. 447, opgemerkt
de zonderlingheid der herkomsten van een en ander Werk, die Vorstin betreffende; dit
vermeerdert die lyst.
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Wy kunnen niet afzyn van hier aan te merken, dat de Schryver veel omhaalt, 't geen
eigenlyk buiten zyn vak valt, of althans op bykomende zaaken voor eene
Leevensbeschryving te breed stilstaat, en, 't geen nog erger is, verscheide stukken
aanvoert, die geschiedkundig verkeerd zyn, en dus geschikt om den Leezer met
wantrouwen op het overige te vervullen. Wy zullen 'er geene aanwyzing van doen;
dezelve vallen den Geschiedkundigen van de Noordsche Ryken terstond in 't ooge.
Het tweede Boek verhaalt de merkwaardigste Gebeurtenissen, geduurende den
tyd, dat PETER DE III Groothertog van Rusland was, en loopt tot den dood van Keizerin
ELIZABETH.
Het derde Boek meldt ons PETER's komst tot den Throon, en zyn edelmoedig
gedrag by den aanvange zyner Regeering. Veel goeds wordt hier van dien Vorst
gemeld. ‘Maar,’ zegt de Schryver ten slotte, ‘het was voor deezen ongelukkigen
Vorst bewaard om geene dan kwaalyk ingerigte ontwerpen uit te voeren, en zyn
gedrag vertoont eene in 't oog loopende tegenstrydigheid. In de oogenblikken, dat
hy na zyne reden en zyn hart luisterde, wilde hy met wysheid regeeren, en de
voetstappen van PETER DEN GROOTEN drukken. Maar dit besluit was ras vervloogen;
hem ontbraken verstand en de noodige kundigheden tot een groot en goed bestuur,
en hy liet zich niet leiden door de geenen, die het doorzigt, dat hem ontbrak, zouden
hebben kunnen aanvullen; eigenzinnigheid bestierde zyne gemoedsbeweegingen;
zyne overylling in de zaaken wagtte het oogenblik niet af, het geen voor de uitvoering
zyner ontwerpen gunstig was; zyne natuurlyke hoofdigheid liet hem niet toe, om ter
juister tyd te wyken, en met omzigtigheid te werk te gaan.’
Geheel het vierde Boek kan van deeze waarneeming veelvuldige bewyzen
opleveren; doch gaat het zwanger van dezelfde uitweidingen, als wy in het
voorgaande te berispen vonden; en zou 'er op verscheide aangevoerde stukken
niet weinig aan te merken vallen.
Met het vyfde Boek ontvouwt de Schryver de Zamenzweering, door CATHARINA
tegen haaren Echtgenoot gesmeed; de uitvoering daarvan; haare overweldiging
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van den Keizerlyken Throon; hoe PETER DE III, gedwongen zynde eene Acte van
Afstand te tekenen, gevangen gezet, en vervolgens verraadlyk van het leeven
beroofd wordt. - De aanhef van dit Boek is ingerigt om ons alles van den Schryver
te doen verwagten. Zichzelven verheffende, ziet hy uit de hoogte en met versmaading
op andere Beschryvers deezer Omwentelinge neder; bovenal op DE VILLIERS, een
Franschman, van wien hy verklaart, ‘dat hy de Geschiedenis der Omwenteling
opmaakte volgens eene schets door de Keizerin eigenhandig ontworpen;’ hy hadt
die geleezen, en kon verklaaren, ‘dat dit stuk de Lykreden der Zedigheid van
CATHARINA was.’ Van WILLIAM COXE, een Schryver, anderzins door hem agtenswaardig
gekeurd, zegt hy niet minder, dan ‘dat CATHARINA hem met Goud den mond gestopt
(*)
hadt .’ Het geheele Verhaal van COXE is hier van bl. 213 tot 262 te vinden.
Alles is door deezen Schryver ingerigt om PETER DEN III te verschoonen, en
CATHARINA DE II in den ongunstigsten dag te zetten. Wy zyn verre van haar te willen
verontschuldigen; doch op zommige plaatzen schynt onze Schryver zyn eigen
Stelregel, dien wy hoogst goedkeuren, vergeeten te hebben. Naamlyk, onder zyne
veelzins wederkeerende berispingen van COXE, aangemerkt hebbende, ‘dat hy, om
zyn hof by CATHARINA DE II te maaken, den eersten pligt van eenen Geschiedschryver
vergeeten hadt,’ laat hy 'er op volgen; ‘De Geschiedenis zou een aanhoudende
lofreden, of, om beter te zeggen, een verdichtzel worden, zo zy ons niets anders
leerde, dan het geen 'er in de menschen agtenswaardig is, zonder ons derzelver
driften, zwakheden en gebreken te doen kennen. Dan, dit is het denkbeeld niet, dat
men zich van de Geschiedenis vormen moet; zy zoude te veel naar vleijerye gelyken,
die aan eenen Geschiedschryver zyne waarde beneemt. Hy moet pryzen en laaken
met maate. Na beweezen te hebben, dat men het hoofdgebrek noch vreest, noch
bewimpelt, heeft men eerst recht ver-

(*)

Men vergelyke hiermede wat wy van deezen Engelschen Schryver gezegd hebben, in onze
Letteroeff. voor 1799, bl. 450, by de Beoordeeling van het Leeven van CATHARINA DE II.
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kreegen, om de daadzaaken, welke zy ook zyn, te boek te stellen, en openlyk hulde
te doen aan de deugd, die het voetstuk van haar standbeeld zoo wel met zich brengt
als de schande van het misdryf onafscheidelyk is.’
De meermaals gedagte Schryver van 't Leeven van CATHARINA DE II, by lange na
niet aan te zien als haar Lofredenaar, houdt egter, gelyk onze Aankundigingen van
dit Werk getuigen, haare goede hoedanigheden niet agter, schoon ze dikwyls in
eene vry donkere schaduwe gesteld worden; onze Schryver schynt niet zelden om
woorden verlegen, ter uitdrukking van haare slegtheden. Het is 'er ook verre af, dat
hy alleszins zamenstemt met deezen; - Strydigheden, welke zich althans voor den
Vertaaler der beide Werken niet hebben kunnen verbergen; en bevreemt het ons
eenigzins, dat hy zulks, op de doorsteekendste plaatzen, niet aanduidt, noch eenige
pooging doet, om die Schryvers te doen zamenstemmen; - Schryvers, die beiden
zo zeer uit de hoogte spreeken, en van hunne berigtsbronnen met zo veel ophefs
gewaagen, schoon eenige zo duister zyn als de Naamen der Schryveren zelve; 't
welk zamengenomen niet zeer strekt om vertrouwen op hun zeggen in te boezemen.
De Vertaaler heeft, wel is waar, zyn eigenlyke taak vervuld, als hy beide die
Schryvers Nederduitsch doet spreeken; doch, daar het op Geschiedkundige waarheid
aankomt, en zich strydigheden tusschen die beiden opdoen, zou het, onzes oordeels,
wel gevoegd hebben, de Leezers des te herinneren. Waarheidliefde vorderde zulks.
Een voorkomen van Egtheids-staaving heeft zeker het laaten volgen van
Bewysstukken, die als Bylagen dit Deel besluiten. Dan voor Bewysstukken van dien
aart waren veele der verhaalde gevallen niet vatbaar; en behooren deeze ook meest
tot de Omwenteling in het Russisch Ryk, de Ontthrooning en den Dood van PETER
DEN III, in zo verre zy daadlyk by de Ryksverandering van 's Hofs wegen het licht
zagen. Als een volkomen Staatspapier kunnen wy egter niet beschouwen het hier
geplaatste, onder het Opschrift: Zeker Stuk, op last van CATHARINA DE II, tegen PETER
III in 't licht gegeeven. Van dien aart is ook de Bylage, getyteld: Onzydig Onderzoek
der Stukken tegen PETER III in 't licht gegeeven. Beide die Stukken zyn egter zeer
leezenswaardig.
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Reize en Ontdekkingen in de Binnen-landen van Africa, gedaan
door den Majoor Houghton en den Heer Mungo Park, beiden
Zendelingen der Africaansche Maatschappy, te Londen opgerigt,
ter bevordering van den voortgang der Ontdekkingen in dat
Waerelddeel; verrykt met eenige Aardrykskundige Ophelderingen
van den Majoor J. Rennell. Met Kaarten. Gevolgd naar het
Engelsch. Te Haarlem, by F. Bohn, 1800. In gr. 8vo. 242 bl.
Het eerste gedeelte van dit Werk stelt ons kortlyk voor oogen, wat de Majoor
HOUGHTON gedaan hebbe ter volvoeringe van de taak, die hy op zich genomen hadt,
om den loop, en, ware het mogelyk, den oorsprong en den mond van de nog niet
genoeg bekende Rivier de Niger te bepaalen; de Steden Tombuctou en Houssa,
van welke men berigten, die den opspeuringslust gaande maakten, ontvangen hadt,
te bezoeken. De berigten deezes Reizigers zyn kort, maar belangryk. Hy verloor
het leeven in deeze zyne naspeuringen, en, volgens het berigt eeniger Negers aan
MUNGO PARK, op deeze ellendige wyze: HOUGHTON, wiens kort Reisberigt hem
kenmerkt als een onverzaagd Man, vol geestdrift om het werk, 't geen hy op zich
genomen hadt, te volvoeren, geduurende zyn verblyf te Jarra, eenige Mooren, die
na Tisheet reisden, overgehaald hebbende, om hem na die plaats te vergezellen,
ontdekte, dat zy ten oogmerk hadden, hem te besteelen, en wilde te rug keeren;
deezen, dit ziende, beroofden hem van alles, namen met hunne Kameelen de vlugt,
en lieten hem, geheel aan zich zelven overgelaaten, te voet omzwerven, zonder
voedzel, zo dat hy in 't einde onder het gewigt van zyn lyden bezweek: dan zy wisten
niet zeker, of ook die wreede Mahomedaanen hem vermoord hadden. Zyn lyk werd
in de bosschen gesleept, en de Negers toonden aan den Heer PARK van verre de
plaats, waar 't zelve in de open lugt gelegen hadt.
De Aardrykskundige Ophelderingen van Africa, door den in dat vak uitsteekenden
RENNELL, die de tweede afdeeling uitmaaken, laaten geen verkort berigt toe.
Het grootste gedeelte deezes Werks bestaat in eene verkorte opgave der Reize,
Ontmoetingen en Waarnee-
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mingen van den Opvolger des ongelukkigen HOUGHTONS, den Heere MUNGO PARK.
Wy zullen niet treeden in eene opgave van dit Reisverhaal, in vyf Hoofdstukken
afgedeeld, welker inhoud, vooraan geplaatst, het geheel beloop dier Reisverrigtingen
aanwyst, zo zonderling als gewigtig, en vol van de treffendste ontmoetingen, die
hem meer dan ééns met het lot zyns ongelukkingen voorgangers dreigden, doch 't
welk hy gelukkig ontkwam. Deeze zyn veelvuldig, doch worden afgewisseld door
voorvallen van eenen vrolyker en der menschheid vereerender aart, alsmede door
gewigtige waarneemingen, strekkende ter beantwoording aan het oogmerk zyner
Reize, om ons bekend te maaken met door Europeaanen onbezogte oorden. In een
zo ongunstig licht als de Mooren doorgaande voorkomen, in een zo gunstig vertoonen
zich veelal de Negers. Te zeer, om dezelve niet kortlyk aan te stippen, trof ons eene
ontmoeting ten huize van eene Negerin, in een geval, dat PARK noch huisvesting,
noch het noodig voedzel kon bekomen. Onder het loeijen van den wind en het
dreigen van een stortregen, maakte de Reiziger zich gereed om zyn paard te
ontzadelen, en zich onder een boom neder te leggen. ‘Dan ook ditmaal,’ luidt het
verhaal, ‘hadt onze Reiziger zyn geluk aan de Menschlievenheid eener Sexe te
danken, aan welke dit gevoel natuurlyk schynt eigen te zyn. Tegen het vallen van
den avond naderde hem eene zwarte Vrouw, welke van den akker te rug kwam,
en, zyne vermoeidheid en neerslagtigheid bespeurende, zyn paard by den toom
nam, en hem met eene houding van medelyden verzogt, om haar te volgen. Zodra
zy aan haare hut kwamen, ontstak zy eene lamp, onthaalde den Heer PARK op een
uitmuntenden visch, voorzag zyn paard overvloedig van koorn, en spreidde eene
mat op den grond, op dat hy zich ter ruste kon nederleggen.’ - Veel was dit reeds;
maar meer ontmoette hem in die herbergzaame wooning. Immers hy tekent op, ‘dat
deeze braave Negerin, toen zy alle de pligten der Gastvryheid aan hem vervuld
hadt, alle haare vrouwlyke Huisgenooten, welke hem al dien tyd met oplettenheid
beschouwd hadden, derzelver gewoone werk, in het katoenspinnen bestaande,
deedt hervatten. Zy bragten hier mede een groot gedeelte van den nagt door, en
veraangenaamden heuren arbeid, door het zingen van verschei-
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de gezangen, waar van 'er een, buiten twyfel, aan den Heer PARK zeer onverwagt
voorkwam, vermids hy zelf 'er het onderwerp van was. Hetzelve werd door ééne
Vrouw gezongen, welke tusschen beiden door de overigen, by wyze van een choor,
verzeld werd, en bevattede de volgende letterlyk vertaalde bewoordingen.
De winden huilden, en de regen viel. - De arme blanke kwam, en zette zich
vermoeid onder onzen boom neder. - Hy heeft geene Moeder, om hem melk te
brengen, noch Vrouw, om zyn koorn te stampen. - Choor. Dat wy ons dan over den
blanken Man ontjermen! Hy heeft geene Moeder, enz.
Deeze woorden, schoon zeer eenvouwig, doch streelend voor het hart, verspreiden
een aangenaam licht over de zeden en gebruiken deezer Wilden, onder welken de
vervulling van alle de huislyke pligten der Vrouwen blyft aanbevolen.’
By eenen Mahomedaanschen Schoolmeester, die ten aanziene van
andersdenkenden zeer verdraagzaam was, gehuisvest, deedt PARK deeze
ontdekking: ‘Behalven den Koran en een of twee uitleggingen van dit boek bezat
hy verscheide handschriften, welke hy gedeeltlyk van de Moorsche Kooplieden
gekogt, en gedeeltlyk van de nabuurige Bushreens geleend en zorgvuldig
afgeschreeven hadt. De Heer PARK, die, geduurende den loop zyner reize, nog
andere handschriften zag, sprak met den Schoolmeester over dezelve, en ontdekte,
dat de Negers, onder anderen, eene Arabische overzetting van de boeken van
Mozes, die zeer by hen in agting zyn, van de psalmen van David, en eindelyk van
het boek van Jezaïas, bezaten. Door middel van deeze boeken zyn verscheide
Negers, die tot den Mahomedaanschen Godsdienst zyn overgegaan, met de
voornaamste gebeurtenissen des Ouden Testaments bekend geworden; en de Heer
PARK berigt, dat de geschiedenis van Adam en Eva, de dood van Abel, het leeven
van Abraham, Izaäk en Jacob, de geschiedenis van Joseph en zyne Broederen,
benevens die van Mozes, David, Salomon en anderen, door verscheiden persoonen,
vry naauwkeurig, in de Mandinguesche taal aan hem verhaald werden.’
Beter kunnen wy onze Aankundiging van dit zeer goed en met oordeel vertaalde
Werk niet besluiten, dan met de slot-opgave, waar wy leezen: ‘De reize van
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den Heer PARK, door de binnenlanden van Africa, is, in de daad, zeer belangryk, en
heeft ons meer gewigtige zaaken, omtrent dit waerelddeel, leeren kennen, dan
eenige der voorigen, welke door anderen ondernomen werden: want zedert hy ons
den oorsprong van de groote rivieren de Senegal, Gambia en Niger heeft
aangeweezen, weeten wy, waar de hooger deelen van Africa gelegen zyn, en kennen
tevens de juiste grenslinie tusschen de woestyn en de vrugtbaare deelen dezes
vastenlands, benevens die, welke het land der Mooren van dat der Negers afscheidt.
De laatste ontdekking, inzonderheid, is, buiten tegenspraak, voor ons van het hoogste
gewigt, en draagt niet weinig by, om ons, niet slechts over de natuurlyke, maar ook
over de zedenlyke, hoedanigheden dezer beide volken te doen oordeelen; want de
ligging en lugtstreek van een land geeven aanleiding tot gewoonten, die niet zelden
het nationaal character bepaalen.
Bovendien kan de reis van den Heer PARK tevens als een zegepraal der oudheid
worden aangemerkt, vermids door dezelve verscheide zaaken, betreklyk de
Aardrykskunde en Natuurlyke Historie, zyn bevestigd geworden, die wel door
verscheide oude Schryvers zyn te boek gesteld, doch waar aan wy, by mangel van
genoegzaame kunde, tot hier toe weigerden geloof te geeven. Van dien aart is de
loop des Nigers, en de geschiedenis der Lotophages. Reeds voor meer dan
twee-en-twintig eeuwen maakte HERODOTUS gewag van eene groote Rivier, zeer
ver ten Zuiden van de groote woestyn liggende, en waar in zich zeer veel Krokodillen
ophielden. Deze rivier stroomt, volgens zyn berigt, van het Westen naar het Oosten,
en doorsnydt Africa op gelyke wyze als Europa door den Donau verdeeld wordt. De
Reizigers, voegt hy 'er by, die van de kusten der Middellandsche Zee vertrokken
waren, en deze ontdekking deeden, kwamen aan eene aanzienlyke Stad, welke op
den oever der Riviere in geschil gelegen was, en wier bewooneren Zwarten waren.
Het is waar, dat genoemde Schryver deze Rivier voor een afgelegen tak van den
Egyptischen Nyl hield; doch alle de bewyzen, ter staaving van zyn gevoelen
bygebragt, strekken, om de rigting dezer groote Rivier, van het Westen naar het
Oosten, nog vollediger aan te toonen. PLINIUS was mede van ge-
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dachten, dat de Nyl zynen oorsprong in het Westen nam; maar hy was 'er ver af om
die Rivier met den Niger te verwarren, welke door hem wel degelyk voor eene
afzonderlyke Rivier gehouden wordt.
Wat nu de Lotophages betreft, hieromtrend verhaalde de Fabel, dat zy volken
van Africa waren, die een vrucht, Lotus geheeten, tot hun voedzel gebruikten, welke
het vermogen bezat, om de Reizigers, wanneer zy 'er van aten, hun Vaderland te
doen vergeeten; doch de Heer PARK heeft, door naar het zyne te rug te keeren, de
valschheid van dit gevoelen beweezen, ten zelfden tyde dat hy het bestaan van
deze vrucht heeft bevestigd.
Wy kunnen, onzes oordeels, dit verslag der Reize van den Heer PARK niet beter
besluiten, dan met aan te merken, dat wy ten aanzien van onze kennis, omtrend
het binnenste van Africa, juist zo verre gevorderd zyn, als de Ouden, voor omtrend
twee-en-twintig eeuwen, reeds waren.’
Een slot, 't geen, in de daad, niet veel tot lof der gedaane ontdekkingen schynt
te strekken; dan dit moet zeker in eenen bepaalden zin verstaan, en niet in volle
ruimte opgevat worden. Immers het Werk voorhanden wyst, in verscheide opzigten,
het tegendeel uit; en is dit zeker een der redenen geweest, waarom de Vertaaler
'er zyn arbeid aan besteed, en zyne taak loflyk uitgevoerd heeft.

Van Wederwerkingen in den Staat. (Politieke Reactien.) Naar het
Fransch, door J.G.H. Hahn. In den Haag, by I. van Cleef. In gr. 8vo.
231 bl.
Zo de vreemdheid des Tytels, als de bekendheid van den naam des Vertaalers of
Naavolgers, wekken de aandagt. Eene vry breede voorafspraak aan den Leezer
zal ons licht kunnen verschaffen, wegens den Schryver, en den aart des Werks.
De Voorredenaar toont aan, dat de Omwenteling, welke wy beleeven, grootlyks
onderscheiden is van alle voorgaande Omwentelingen. Het is eene omwending van
denkbeelden, verschillende van die de loop der eeuwen onder de menschen
daargesteld heeft; alle de andere in belangrykheid en uitgestrektheid van doel
overtreffende. Schoon de Naavolger de dwaalingen niet wil wegpraaten, noch de
zedeloosheid
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verbloemen, noch de gruweldaaden ontveinzen, welke de Fransche Omwenteling
bezwalken, beweert hy, ‘dat de vloed van dwaalingen en misdaaden, welken wy
zagen opstuiven, geenzins tot het nieuwe Stelzel behoort, dat het, in tegendeel,
dien uitsluit; dat hy ongelukkig met de invoering der nieuwe Maatschappyelyke Orde
is verbonden geraakt; dat de redelyke Opmerker dat samenweefzel op geenerlei
wyze behoort aan te merken, als een natuurlyk of noodzaaklyk gevolg der invoering
van het nieuwe Stelzel; neen, maar dat hetzelve moet toegeschreeven worden aan
laffe onverschilligheid, dwaazen tegenstand, zelszoekende eigenbaat en dolle
overdreevenheid.’
Veelligt zou men, 's Nederduitschen Naavolgers naam leezende, denken, dat hy,
dit Voorberigt schryvende, dit Werk in 't licht zendende, van zich zelven en zyne
Lotgenooten hier te Lande zou spreeken; dan hy verklaart op dit stuk: ‘Ik zoek noch
by anderen, noch by my zelven, eenig smertlyk gevoel te verleevendigen. Niets zou
my zo zeer verdrieten dan [als] den draad op te spooren van gebeurtenissen, die,
hoe zeer die ook myn hart doorboord hebben, evenwel, by de beschouwing des
grooten Ommezwaays, zeer kleine voorwerpjes zyn; maar dit zal ik zeggen: dat de
Fransche Revolutie op de Bataafsche wel eens anders hadt kunnen, en waarom
zou ik 'er niet byvoegen? wel eens anders hadt mogen werken. - Ondertusschen
belet dit in geenen deele, dat het Bataafsche Volk aan het Fransche, dat onze
Omwenteling aan die van Frankryk oneindige verpligting heeft.’
Dit onderzoekt hy nader, en toont, naa eenige meer algemeene aanmerkingen,
dat de drie oorsprongen der Staatsrampen in ons Land waren - Gebrek aan Eenheid
- Vereeniging van Kerk en Staat - en Britsche Invloed. Deeze zyn door de
Omwenteling geweerd. Hierop erkent de Burger HAHN: ‘De Revolutie, 't is waar,
heeft den Vaderlande veel, en in allen opzigte zo veel gekost als dit Land, ontbloot
van inwendige kragt en een gewrocht van kunst, eenigzins lyden kan; maar, om dit
billyk te beoordeelen, moet men de omstandigheden van 1795 gade slaan. Men
moet, vooral, in aanmerking neemen, dat de Republiek dien neteligen toestand
verschuldigd was aan haaren voorigen draay in den Engelschen kring.’ - ‘Ook zal
geen redelyk mensch beweeren, dat de Republiek nu reeds gelukkig is. - Maar hoe
was zulks mogelyk? Hoe kon men ploegen, zaaijen, maaijen en oogsten te gelyk?’
Hy voegt 'er nevens, 't geen wy niet kunnen nalaaten af te schryven, als een zeer
juist afbeeldzel van veelen in den Lande. ‘Smartlyk is de opmerking, maar zeer juist,
dat 'er veelen onder ons gevonden worden, die yverig en
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welmeenend na de Revolutie gehaakt hebben, en die nu, of van dezelve afkeerig,
of daaromtrent onverschillig en zo koud als ys zyn. - Wat toch is hier de rede van?
deeze; dat zy den tusschenstand tusschen de Omwenteling en haar einde ganschlyk
over 't hoofd gezien hebben; dat zy doel en middelen volkomen verward hebben;
dat hunne verwagting, door de verbeelding opgetoogen, tot overdreevenheid
overgeslaagen is; dat, wel verre van te rekenen op eenig onheil, of eenige
teleurstelling te gemoet te zien, zy, in tegendeel, vastlyk bouwden op het daadlyk
genot des heils der Omwending, met, of kort naa haare aankomst; dat zy, niets
minder dan te vrede met den staat van tegenwoordige offering, de goede gevolgen
te min agten, die de Omwending hebben moet, wordt ze wel gebruikt, die zy althans
hebben kan; en, eindelyk, dat listige Aristocraaten en Oranjegezinden zich daar van
bediend, en zulke menschen voor de zaak der Omwending volmaakt onbruikbaar
gemaakt hebben. - Niemand zal in twyfel trekken, of 'er bestaan zeer veel
persoonlyke en gevoelige grieven. Maar geen Republikein van den echten stempel
kan 'er zyn, die zich des niet blymoedig getroosten zou, wanneer maar het Vaderland
gered wordt. Bekruipt hem eens een zwakke bui, hy kan zich immers opbeuren,
door de treffende voorbeelden in Frankryk onder onze oogen voorgevallen, en door
(*)
het geen nog dagelyks in de Fransche Legers gebeurt .’
In deezen toedragt van zaaken gelooft de Burger HAHN, dat ons plekje Lands, by
het nieuwe Stelzel, niet alleen voorspoedig zal kunnen zyn en blyven, maar ook,
dat onze Omwending, aangemerkt en behandeld wordende als een schakeltje van
de groote Omwending, voor het geheele Menschdom van veel belang is. ‘De
Bataven,’ op dat wy 's Schryvers eigene woorden bezigen, ‘hebben dus alle reden
om te juichen, dat zy reeds zo verre gevorderd zyn. Hun belang vordert, dat zy de
Fransche Omwending meer en leeren kennen; dat zy haar edel doel meer en meer
leeren beminnen en helpen treffen; dat zy vooral, uit de aandachtige beschouwing
haarer geduchte verschynzelen, de nuttigheid opzamelen, waar voor dezelve zo
uitneemend geschikt is.’
Naa deeze meer algemeene bedenkingen, stelt de Schryver te neder, hoe het
hem byzonderlyk voorkomt, dat men zyne gedagten niet genoeg kan ophelderen
op het stuk van Staatkundige Werking en Wederwerking. Wat men daardoor te
verstaan hebbe, en dus ter opheldering van den Tytel, dient

(*)

Het is in Staatkundige Schriften van deezen tyd zeer noodig, jaar en dag aan te tekenen,
waarin de Schryver de pen voerde. De Leezer weete dan, dat deeze Voorrede ondertekend
is in den Haag, den 30 van Lentemaand, Jaar V (of 1799.)
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het geen hy te nederstelt. ‘De Maatschaplyke Orde behoort tot de zedelyke wereld,
tot het ryk des verstands. In 't zelve is 't onmogelyk, de kragt van Werking en
Wederwerking zo te bepaalen, als in de natuurlyke of lichaamlyke wereld. Hier is
werking altyd gelyk aan wederwerking; maar in den Staat veroorzaaken ook wel
voorgaande beweegingen van menschen of denkbeelden, volgende
tegenbeweegingen; werkingen hebben ook wel haare wederwerkingen; doch, naar
den aart der driften, overtreft de tegenbeweeging dikwyls de beweeging zelve; en
gelyk de taal geene juiste woorden heeft, om iedere klimmende toeneeming van
Wederwerking in den Staat te bestempelen, zo wordt hier door verwarring van
denkbeelden veroorzaakt. De kragt der woorden op onzen geest is ongelooflyk, en
hoe meer men met zekere woorden ziet schermen, hoe geduchter de invloed is van
derzelver betekenis: zo veel meer ook dient men op derzelver onbestemdheid agt
te slaan, en het daar uit ontstaande nadeel te weeren.’
Hierop merkt hy vervolgens aan, den oorsprong van dit Werkje vermeldende: ‘De
Historie der Vereenigde Nederlanden levert eene daartoe geschikte gelegenheid
op, om dat, in de eerste plaats, de zogenaamde nieuwe Geschiedenis, niet meer
dan twee eeuwen bevattende, zich niet moeilyk laat overzien; om dat, in de tweede
plaats, alle de Beroerten van de Revolutie van MAURITS, of liever van het sluiten des
twaalfjaarigen Bestands af tot aan die van 1787 toe, als Werkingen en
Wederwerkingen, behoudens het oude Stelzel, kunnen en behooren beschouwd te
worden. - Ook zelfs naa de Omwending van 1795 kan men ophelderingen genoeg
vinden op 't stuk van Werking en Wederwerking in den Staat.’
Tot dit laatste oordeelde de Voorberigtschryver zich zeer ongeschikt: hierom
bepaalde hy zich by de eigenlyke beschouwing der Fransche Omwenteling, schoon
hy zeer wel berekende, dat of zyn werk niet deugen zou, of dat 'er zaaken in moesten
voorkomen, op onze voorledene en tegenwoordige omstandigheden toepasselyk.
‘Dit,’ schryst hy, ‘schroomde ik niet: want myn oogmerk was juist nuttig te zyn, met
vermyding van persoonlyke haatlykheden.’
Met het voorneemen bezield, om zyne denkbeelden desaangaande op 't papier
te brengen, en ten dienste zyner Landgenooten uit te geeven, kwam hem het Werkje
van den Franschen Burger B. CONSTANT in handen, ten tytel voerende Des Réactions
Politiques, gedrukt in Germinal des vyfden Franschen Jaars. Van den Schryver
betuigt hy volstrekt niets te weeten, niet of hy eenige rol gespeeld hebbe, niet eens
of hy nog leeve. Maar des Franschen Schryvers Werk trok de aandagt van den
Burger HAHN daarom des te meer, en 'er was geen
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gevaar van vooringenomenheid. ‘Hy vondt,’ dus luiden zyne eigene woorden, ‘naar
zyn gevoel, in 't zelve zo veel gezond verstand, zo veel kennis van zaaken en
menschen, zo veel zuiver Republikainisme, dat hy den tyd niet beter dagt te kunnen
besteeden, dan door hetzelve in onze Nederduitsche taal over te brengen.’
Onder de bewerking gevoelde hy straks, 'er geene enkele Overzetting van te
kunnen maaken, maar nu eens iets uit te moeten laaten, of 'er tusschen te moeten
voegen; ook zogt hy, voor den Nederduitschen Leezer, de zinnen wat minder lang
en den styl wat duidelyker te maaken; schoon 'er in zyn Werkje byna geene
denkbeelden voorkomen, die het oorspronglyke niet uitdrukt, of waartoe het althans
niet rechtstreeks geleidt. Schoon, over 't algemeen, het Werkje verstaanbaar en
duidelyk genoeg zy, zyn 'er, ondanks de bedoelde klaarheid des Naavolgers,
verscheide duisterheden, onzes agtens, in overgebleeven.
Zo breed oordeelden wy van den aanleg en aart van dit Werkje te moeten
spreeken, om het onze Leezers te doen kennen. De opgave van den Inhoud der
Hoofdstukken zal ons nog meer toelichten. De Schryver handelt in het Iste H. van
de soorten van Wederwerking: naar zyne opgave, kan de Wederwerking in den
Staat Menschen ten voorwerp hebben; zy kan ook denkbeelden betreffen: van hier
de onderscheiding in Wederwerking tegen Persoonen of Menschen, en
Wederwerking tegen Denkbeelden of Zaaken. - Het IIde gaat over de Pligten des
Bewinds by Wederwerking tegen Menschen. - Het IIIde, van de Pligten des Bewinds
by Wederwerking tegen Denkbeelden. - Het IVde loopt over de Pligten der openbaare
Schryveren by Wederwerking der Denkbeelden. - Het Vde schetst het gedrag van
sommige Schryvers in tyden van Omwenteling. - Het VIde beantwoordt de Vraag,
Waarop kunnen de Vrienden van Verlichting en Vryheid hunne hoop vestigen? Het VIIde heeft ten opschrift, van de Onfeilbaarheid der Beginzelen. - Het VIIIste
schetst de Willekeur en derzelver onberekenbaar rampzalige gevolgen. - Het IXde
behelst het Besluit uit alles opgemaakt.
De aanvang van dit laatste doet ons 's Schryvers en 's Naavolgers doel met korte
woorden kennen. ‘Het oogmerk van dit Werkje was drieledig. Eene ernstige
waarschuwing tegen Wederwerkingen - het wekken van behoedzaamheid tegen
Willekeur, en pooging ter vestiging des Ryks van Beginzelen. - Ik denk, dat, wanneer
ik slechts een der drie leden van myn oogmerk heb mogen treffen, hetzelve in zyn
geheel bereikt wordt. Zodanig is de gelukkige kragt der waarheden en van derzelver
aaneenschakeling.
ô, Myne Landgenooten! bezeffen wy allen de rampzaligheid der Wederwerkingen,
laat ons dan toch alles, wat
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naar Willekeur zweemt, schuwen, als de pest. Wederwerkingen zyn altyd het gevolg
van Willekeur. - Is deeze eene plaag van verwoesting en schrik, laat ons dan nimmer
Wederwerkingen gedoogen; zy vestigen het gevloekte Ryk van Willekeur. - Eindelyk,
willen wy en Wederwerkingen en Willekeur ontgaan, willen wy ons tegen beide
waarborgen, laaten wy ons dan geheel verpanden aan Beginzelen. Het zyn dezelve
en dezelve alleen, die ons tegen Wederwerkingen en Willekeur kragtdaadig
behoeden kunnen. - Waar kan men ooit een bestendiger rustpunt vinden? Hoe
zullen de revolutionaire trillingen een einde neemen, de staatkundige stormen
bedaaren, de oorzaaken van woeling en beroerte weggenomen worden, hoe anders
dan door het Stelzel der Grondbeginzelen?’
Hoe veel 'er ook in dit Werkje moge voorkomen, 't geen gewis veelen
onbehaagelyk klinkt, zal de leezing en herleezing misschien in staat zyn om der
Omwentelinge harten te winnen, naar gelange zy, by het hier voorgestelde wegens
de Fransche Omwenteling, leeren, der Zedenloosheid toe te rekenen wat haarer is,
en de eigenlyke bestanddeelen der Revolutie in derzelver eenvoudige schoonheid
te beschouwen.

Beknopt Verhaal der Lotgevallen van Mevrouw De Genlis, na de
Fransche Omwenteling. Behelzende haar vertrek met Mejufvrouw
Van Orleans van Parys naar Londen, waarheen petion haar verzelt;
haar verblyf in Engeland en ontmoetingen aldaar; haare te rug reis
naar Vlaanderen en Frankryk; haare verbanning van daar, en haare
reis met Mejufvrouw Van Orleans door Duitschland naar
Zwitserland; haar verblyf te Bremgarten in een Klooster, waar
Mejufvrouw Van Orleans afscheid van haar neemt; haar vertrek
naar Hamburg, Braband en Holland; haare ontmoetingen aldaar,
en haare Brieven aan Mejufvrouw Van Orleans en aan Mynheer
Van Chartres. Te Utrecht, by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1800.
In gr. 8vo. 196 bl.
Mevrouw DE GENLIS is bekend, ook in ons Land met roem bekend, door haare
Geschriften. Zy verschafte vele goede menschen menig aangenaam en nuttig uur;
en vele waardige ouders zyn haar recht hartelyk dankbaar voor menige goede
lessen in het vak der opvoeding. Hare lotgevallen zyn dan ook voorzeker voor een
aantal onzer Landgenoten, die haar, door hare geschriften, kennen en lief hebben,
belangryk. Zy deelde naturelyk in de rampen der Omwenteling in Frankryk; haar
geval was nog al byzonder; hare betrekking tot het Huis van Orleans is bekend, en
daarom waren zeer velen der Fransche Uitgewekenen tegen haar ten
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hoogsten verbitterd. De tytel geeft in 't kort de hoofdbyzonderheden op, die men in
dit Werkje aantreft. Wy kunnen 'er ook niet meer van zeggen: het is in de daad een
beknopt verhaal; wy zouden dus, wilden wy alles aanstippen, alles nagenoeg moeten
afschryven. ‘Ik zal verzoeken,’ zegt zy, ‘herroepen te worden in Frankryk, en 'er dit
werkje heen zenden, zoo haast men het zal afgedrukt hebben. - Ik bewys in dit
werkje: 1. dat ik geen uitgeweekene ben, en ten 2. dat al het geene men my, op
een lossen voet, en zonder eenig bewys, verweeten heeft, volstrekt valsch is, en
dat ik by gevolg onrechtvaardiglyk vervolgd, verwezen, en beroofd ben geworden.’
Het is dus een Verdedigings-schrift; van daar dan ook, dat zy van tyd tot tyd uitweidt,
over hare, doorgaans maar weinige, kennis met personen, die in de Omwenteling
enen rol speelden; dit is toch overal haar geest: ‘In myn gansche leven heb ik my
in geene staatszaken gemengd; myn weerzin voor alles dat daar naar kan gelyken,
en gevolgelyk myne onbekwaamheid daartoe waren zo wel bekend, dat myne
vertrouwdste vrienden my nooit geraadpleegd hebben over hunne ontwerpen in dit
vak. Zy vertrouwden my hunne gevoelens en hunne innerlyke geheimen; maar ik
had slechts eene nietsbeduidende en zeer verwarde kennis van de hope, welke zy
op staatzucht en de fortuin voedden. By deze zoorten van onbezorgdheid heb ik
altoos smaak gehad voor een afgezonderd, zittend en stil leven,’ enz. Haar
Echtgenoot, Mynheer DE SILLERY, is onder ROBESPIERRE geguiljotineerd. Opmerkelyk
was ons, hetgeen zy ons meldt dat hy haar schreef, by den dood van LODEWYK XVI:
‘Ik zend u myne mening in druk; gy zult 'er in zien, dat ik stem voor de afzondering
tot aan den vrede; ik houde rondborftig staande, dat hy den dood niet verdiend heeft,
en dat wy het recht niet hebben om hem te vonnissen, enz. Ik heb de inspraak van
myn geweten gevolgd, zeer wel wetende, dat deze myne zoo klaar uitgedrukte
mening het vonnis myns doods is.’ Maar wy zouden ongemerkt, en tegen ons
oogmerk, in byzonderheden komen, waarvan wy alleen maar deze éne onze Lezers
willen mededelen: ‘Zomtyds,’ zegt Mevrouw DE GENLIS, bl. 135 enz. ‘werd ik in de
openbaare papieren, onder anderen in de Fransche Leidsche Courant, op de
ongerymdste wyze ten toon gesteld; in dat papier zeide men: dat ik, schoon door 't
Hof van Frankryk overladen met weldaden, voor een groot gedeelte de Omwenteling
bewerkt hadde; dat ik my met Mynheer DE MONTESQUIOU en den Heer DE CHARTRES
in een paleis ophield, 't welk de Heer DE MONTESQUIOU had laten bouwen; en dat
buitenspoorig artykel eindigde met deze uitdrukking: eindelyk schept Mevrouw DE
SILLERY gerustelyk adem in Zwitserland.’ Een vriendin zond haar die Courant, en
meldde, dat Mynheer LUZAC, die

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

108
'er Schryver van was, voor een eerlyk man te boek stond; verzogt haar hem te
schryven, wanneer hy voorzeker zyn gezegde herroepen zou. Mevrouw DE GENLIS
voldeed aan dit verzoek, gaf adressen op, opdat men behoorlyk onderzoek zou
kunnen doen; doch zonder vrucht. En nu vervolgt zy: ‘Ieder Dagbladschryver, die,
zonder grondige berichten en zonder goede bewyzen, iemand beschuldigt, dien hy
niet kent, bezit voorzeker geene grondbeginzels; indien hy zoodanig iemand zoekt
te doen vervolgen, of te doen verbannen, ontbreekt hem menschlykheid; en wat
moet men van zyne deugdzaamheid of braafheid denken, wanneer men, na hem
duidelyk bewezen te hebben, dat hy iemand onwaardiglyk belasterd heeft, (ziet,
dat) hy zich niet haast, zyn gezegde te weerspreken? Daar men verzekert, dat de
Heer LUZAC een eerlyk man is, wil ik drie dingen geloven; dat hy dat artykel niet
gesteld heeft, dat hy het niet geleezen heeft, en dat hem myn brief niet ter hand is
gekomen.’
Intusschen ontveinst zy toch ook in deze hare Verdediging hare gevoelens niet.
Wy willen nog enige regels afschryven, die gewis byval vinden zullen by de
onbevooroordeelden, en ook by ons van nut kunnen zyn: ‘Ik heb,’ zegt zy, bl. 13,
‘oprechtelyk veel opgehad met de Omwenteling, vooral geduurende de eerste agttien
maanden; schoon ik my ten uitersten bedroefde over eenige uitspoorigheden, welke
toen reeds de zegepraal van 't volk besmetteden; ik dagt dat de nieuwe
Staatsregeling, hoe onvolkomen zy zyn mogt, altyd eene onschatbare weldaad zyn
zoude, dewyl door dezelve verschrikkelyke misbruiken en willekeur vernietigd
werden; en in de daad, indien het hof ter goeder trouw gehandeld had, indien de
eerste uitgewekenen redelyker geweest waren, en niet voor altyd de vlugt genomen
hadden, toen zy het woord Vryheid alomme hoorden uitgalmen, geloof ik nog, dat
wy slechts ééne omwenteling zouden gehad, en dat dezelve het geluk van Frankryk
zou uitgemaakt hebben. In weerwil van deze wyze van denken, verlangde ik vuuriglyk
eenige vrienden te behouden, die gansch anders dachten dan ik; maar hunne
onverdraagzaamheid boezemde hen een haat in, in welken ik nimmer deel nam;
zy braken met my, en wierden myne vyanden. ..... Misschien dat dit geschrift hen
in de handen kome. Ach! mogt het hun leeren, dat onze gemeene rampspoeden
een nieuwen knoop gelegd hebben aan de banden, welke ons voorheen te samen
bechteden; zo zy in eene zoo natuurlyke hartsaandoening geen deel nemen, beklaag
ik hen dubbel. .... Hoe zwaar valt de rampspoed, wanneer hy, verre van het hart te
louteren, hetzelve verbittert, en de onbillyke wrok doet voordduuren!’ En bl. 160: ‘Ik
heb de Fransche Omwenteling bemind, eer de misdaad 'er eene zoo gruwlyke rol
in speelde; maar al had ik 'er de middelen toe
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bezeten, zou ik dezelve niet hebben willen bewerken, noch 'er iets aan hebben
willen toebrengen; ik zou de monarchaale regeering voor myn Vaderland de voorkeur
hebben gegeven, om dat ik, onder die regeering gebooren zynde, door een natuurlyk
gevoel daar aan gehecht was, en dat, daarenboven, dezelve my toescheen de
zachtste en vreedzaamste van alle te zyn; maar toen de Republiek in Frankryk
gevestigd was, heb ik gewenscht, dat zy 'er mogt gehandhaafd worden, en ik blyf
zulks nog vuuriglyk wenschen. Dit verlangen wordt my door verscheidene krachtige
bedenkingen ingeboezemd, en vooral door het denkbeeld, dat eene nieuwe
omwenteling nieuwe verbanningen en verwyzingen zou voordbrengen; maar al
wenschte ik 'er niet naar, beschouw ik het altyd als eene geheiligde plicht, de
vastgestelde orde van zaken te eerbiedigen, en ik zal steeds tot my zelve zeggen:
wie ben ik, om my tegen den wil van eene gansche Natie te verzetten?’ enz.
Het kleine stukje, De Herders der Pyreneën, in le feuille villageeise van den Abt
CERUTTI reeds geplaatst, wordt achter dit Verhaal gevoegd: het is het enige, dat
Mevrouw DE GENLIS in dat blaadje gaf. Het heeft ons zeer bebaagd, en is in
dienzelfden lieven geest gesteld, die, behalven alle andere verdiensten, de
geschriften dezer Dame zo zeer aanbeveelt.

Het Leven, Gevoelens en zonderlinge Reize van den Landjonker
Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk. II Deelen.
Niet vertaald. Te Haarlem, by F. Bohn, 1800. In gr. 8vo. 250 en 228
bl.
Wy verblyden ons telkens, wanneer wy, in ons Vaderland, zodanige voortbrengzelen
zien in het licht komen, welken met de geestigste schriften der buitenlanders, in
veele opzichten, gelyk gesteld kunnen worden: en vooral wanneer dit geschiedt in
een vak, in het welk onze nationaale Schryvers, tot heden, in betrekking tot de
Engelschen, Franschen en Hoogduitschen, zich zeer weinig beyverd hebben.
Welkom is ons derhalven deeze Roman, behelzende het leven, de gevoelens en
zonderlinge reize van een nationaalen Landjonker. Welkom moet dezelve zyn,
ofschoon men zelf hier en daar eenige trekken konde aanwyzen, die men niet wel
voor echt Bataafsch kan te boek stellen, maar dezelve even als ingeënte loten, op
eenen vreemden grond, zoude moeten beschouwen.
De Schryver van deezen Roman heeft voornamentlyk op het oog gehad, om
eenige vooroordeelen te bestryden, welken ook by de minvermogenden onder onze
Natie veelal plaats vinden. Hy noemt dezelve in zyne korte Vootre-
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de op, en bepaalt die vooral tot de zes volgende: 1. tot een blinde hoogachting voor
den Adel; 2. voor een Heer van eene Heerlykheid, deszelfs tytel, rechten en
zogenaamde vrye Collatie; 3. tot den afkeer tegen het begraven in de Kerken; 4.
Onverdraagzaamheid in den Godsdienst; 5. Eerbied voor Wapenen en Quartieren;
en 6. tot het vooroordeel omtrend de Kleeding. En ofschoon het waar zy, dat, zedert
de zes laatste jaaren der afgeloopene Eeuwe, deeze vooroordeelen, by zeer veele
lieden in ons Vaderland, als enkele vooroordeelen zyn erkend, zo gelooven wy toch,
dat 'er nog aanhangers genoeg van eene tegengestelde party in ons Vaderland
gevonden worden, die, wel verre van die als vooroordeelen aan te merken, dezelve,
in tegendeel, als pligtmaatig blyven beschouwen, en dus de oude gevoelens, in
allen deele, aanhangen en voordkweeken.
Na, in het Eerste Boek des Eersten Deels, den stamvader van des Landjonkers
oud adelyk geslacht gevonden te hebben in DERK GODEFROI, bygenaamd de
Hakkelaar, welke in de twaalfde Eeuw, in de hooge waardigheid van ryknecht, zynen
meester naar het Heilig land volgde, daalt de geschiedenis al zeer spoedig, en met
reden, tot GOVERT HENDRIK GODEFROI zelven af, wiens geboorte, doop, opvoeding,
en reize, benevens het karakter van BAREND VAN POEDEREN, zeer boertig en geestig
beschreven worden. De reize van den Landjonker bepaalt zich voornamentlyk, in
het Tweede Boek, tot Utrecht en Amsterdam; welke laatste Stad verscheidene
byzondere voorwerpen voor den Jonker oplevert, namentlyk de levendige (levende)
Leeuw, de Beurs, het Raadhuis, het Koffyhuis, de open Tafel, de Rydtuigen, de
Schouwburg, en de Jooden-kerk. Zie hier, ter proeve, hoedanig de Landjonker of
Baron, benevens BAREND VAN POEDEREN, zyn Secretaris, in het Koffyhuis, als mede
in den Schouwburg te Amsterdam, onthaald wierden, en welke waarneemingen zy
daar deeden.
‘Naauwlyks traden zy in het Koffyhuis, of zy groetten het gantsche gezelschap
met veel onderdaanigheid, even als of zy in eene zamenkomst van goede vrienden
en bekenden waren binnen getreden; niemand was 'er, die deze pligtpleegingen
beäntwoordde, dan eenige jonge lang opgeschooten Comptoirbedienden, die, in
een kleine Stad of Dorp opgevoed, weinige maanden te vooren het huis van hunne
ouders hadden verlaaten, en in Amsterdam waren aangekomen; deze namen de
vryheid om de vreemdelingen, die onnozel rond keeken, wat uit te lagchen, even
zoo als zy zelfs, eenige weeken te vooren, wederom door anderen, van die zelfde
soort, waren bespot.
Eene dikke wolk van rook maakte een langwerpige Zaal, waar honderd menschen
opeengepakt stonden of zaten, niet ongelyk aan eene glasblazery: de Baron en de
Secretaris, hier
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aan niet gewoon, begonnen, tot verveeling van alle de aanwezigen, hevig te hoesten.
De Baron loosde een douzyn Hoogduitsche vloeken, welke hy van zynen overleden
Praeceptor had geleerd: de Secretaris merkte op, dat, hoe zeer de menschen zich
zelven als sprot berookten, zy echter weldra door aangenaame gesprekken dit
ongemak dubbel zouden vergoeden: zy wachtten geduldig geduurende een half
uur; doch tot hunne groote verwondering werd 'er byna geen woord gesprooken;
elk las met aandacht in zyn nieuwspapier, dat hy in de hand hield; alleen hoorden
zy van tyd tot tyd deze woorden, welke, even als door eene echo, door de knechts
werden nagebaauwd: een pyp, wat vuur, een vlammetje, aanneemen, een glaasje
wit, een glaasje elixter, een glaasje kina. Op een oogenblik stond de Baron met drift
op: Verwensch ik het niet, zeide hy, om my nog langer in deze holen der Cyclopen
te laaten berooken, zonder een woord te hooren spreeken; koom Secretaris, volg
my gezwind; ik mag duizend voeten in den grond zinken, zo gy my hier ooit weder
ziet.’
Zy, die immer een Koffyhuis in Amsterdam van binnen gezien hebben, zullen
deeze beschryving zeer overeenkomstig met deszelfs origineel vinden. De volgende
van den Schouwburg aldaar vertoont meer kunst, en is niet algemeen genoeg, om
op byzondere voorwerpen toegepast te worden. Intusschen zal het schertzende
dier beschryvinge, om deszelfs waar komiek, aan veelen bevallen.
‘Deftig, even als Pruissische Corporaals, stapten zy naar den Schouwburg: de
Zaal was reeds opgevuld met menschen; zy moesten door eenige reiën doordringen,
het geen den Secretaris zeer moeilyk viel; nooit was zyn buik zoo hevig in de
verdrukking geweest: eindelyk kwamen zy op hunne plaatsen.
Men maakte een aanvang om met een vol orchest eene zeer fraaije Symphonie
te speelen: de eerste streek trof de reizigers; een koude gril doorliep hun gebeente
- dat is fraai muziek, riep BAREND uit; nooit hoorde ik iets dergelyks. Het is mooi,
antwoordde de Baron, ik beken het; maar het koomt my voor, dat myn knechts, op
myn Bal, met nog meer lieflykheid gespeeld hebben; de wys was luchtiger. - Maar,
eilieve Secretaris! zie dat fiooltje eens aan; hebt gy ooit zulk een gevaarte gezien?
(het was een Contrebas, welke de goede man nooit aanschouwd had.) Zyn de
menschen dan uitzinnig? hier aan wordt immers meer hout verspild dan aan honderd
andere fioolen. - Wat ik u bidden mag, bekyk die snaartjes eens, het zyn kabeltouwen
van oorlogs-fregatten. Ha! ha! hoe bespottelyk! Terwyl zy nog stonden te lagchen,
werd het scherm opgehaald; 'er vertoonde zich een der schoonste tooneelen; de
reizigers stonden te gaapen, vooral
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toen 'er twee Vrouwen met eenen theatralen tred ten voorschyn kwamen. Achter
hun schreeuwde men onophoudelyk: zitten, zitten; maar de vreemdelingen begreepen
deze woorden niet eer, voor dat men dezelve liet vergezeld gaan met eenige harde
stooten, met een wandelstok, in hunne respective ruggen; zy gingen dus, schoon
zeer beleedigd en al grommende, nederzitten: Dit moest myn oud overgrootvader
GODEFR or de Hakkelaar eens gezien hebben, (zeide de Baron, met een dreigende
houding,) hy hakte hen allen tot moes; maar naauwlyks werd het tooneel veranderd,
of zy reezen wederom ongevoelig naar boven, en benamen dus alle de volgende
aanschouwers voor een groot gedeelte het gezicht.
BAREND was enkel gehoor en aandacht. Hoog Edel geboren Heer! riep hy telkens
uit, welke schoone Vrouwspersoonen zyn dat! welke lieve roode wangentjes! welke
fraaije zwarte wenkbraauwen! Men zou ze steelen.
DE BARON.

Wat gelykt deze spreekend naar onze Domine's vrouw, uitgenomen dat zy niet mank
gaat.
DE SECRETARIS.

De andere heeft van vooren wel iets van de Zuster van onzen Chirurgyn.
DE BARON.

Als twee druppelen water.
DE SECRETARIS.

Deze heeft echter veel beter couleur.
DE BARON.

Op eenen anderen tyd zal zy zoo rood niet zien; zy is nu wat opdragtig uit
verlegenheid, dewyl zy in 't publiek moet spreeken. Het deel, dat onze aanschouwers namen in de rampen der heldin, was onbegrypelyk;
toen zy door een ontuchtig geweldenaar werd vervolgd, welke haar zocht te onteeren,
wilde de Baron volstrekt op het tooneel klimmen om haar te ontzetten, en den
verleider eens braaf af te rossen; het schuim stond op zyn mond. BAREND en nog
een oud Heer, welke aan zyn rechterhand zat, hielden hem met geweld tegen; die
Heer verzekerde hem, dat haar geen wezentlyk kwaad zou geschieden, dat het
maar een treurspel was. Dit bragt den Baron een weinig tot bedaaren: toen zy echter
eindelyk, door alle rampen vervolgd, en op het hooren van den ongelukkigen dood
van haaren minnaar, zich aan de uiterste droefheid en klagten overgaf, werd de
Baron en zyn Secretaris zoo
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aangedaan, dat men hen in hunne traanen kon wasschen: toen zy zich eindelyk
met het zwaard doorstak en zieltogend ter aarde nederviel, gaven zy beiden een
gil, die door den geheelen Schouwburg klonk; vervolgens begonnen zy als bleekers
honden te huilen, zoo dat 'er een algemeen gelach ontstond.
Wat is dat eene aandoenlyke geschiedenis, zeide BAREND al snuitende en
snikkende, ik heb in de daad nu in dit uur meer traanen gestort, dan by het droevig
afsterven van myn moeders Meutje, ja van alle myne bloedverwanten te samen.
Hoe gelukkig zou ik zyn, indien ik dat bekoorlyk schepsel eens van naby mogt zien
en spreeken! - Deze wensch kan zeer ligt vervuld worden, zeide een jong Heer, die
voor hem stond, en dezen uitroep hoorde; dat bekoorlyk schepsel zal by het tweede
Stuk, of by het Ballet, wel in de Bak komen zitten, dan kunt gy haar eens van naby
beschouwen, maar ik vrees, dat zy u dan niet zoo sterk voldoen zal. Het scherm viel, de vreemdelingen waren nog louter aandacht, de traanen
glinsterden nog in hunne oogen, welke echter schielyk werden asgedroogd, toen
een kluchtig Ballet een aanvang nam. Hadden zy te vooren, door hun geween, elks
oogen tot zich getrokken, niet minder waren zy nu tot spot, door hun gelach: de
Baron hield elk oogenblik zyn buik vast, en riep openlyk uit, dat hy het besterven
zou, indien zy niet ophielden. De decoraties trokken ook in 't byzonder zyne aandacht;
welk een fraai landgoed! welke schoone boomen, zeide hy; welke fraaije meisjens!
zuchtte BAREND, welke beentjes! zy hangen aan yzerdraadjens; wat zien zy 'er frisch
uit, couleurtjes als lenteroozen! Eindelyk verschynt de eerste Danseres; men klapte reeds in de handen vóór dat
zy een aanvang had gemaakt. Zy danste op zulk eene wyze, dat zy de goedkeuring
van den geoefendsten kunstkenner wegdroeg. Zoo plagt ik ook in myne jeugd te
dansen, Secretaris! zeide de Baron overluid, op dat de overige aanschouwers het
ook zouden kunnen hooren, maar ik zou het nu niet meer kennen, ik ben te styf
geworden door het jaagen, vinken en visschen: het heeft myn Pape zaliger ook veel
geld gekost; ik heb meer dan vier volle maanden achter den anderen, tweemaal in
de week, een kundig meester gehad. Men lachte; BAREND, zonder te hooren wat 'er
gezegd werd, gluurde naar de gezwinde voeten der Vestaalsche maagden. - Even
als alle de overige vermaaken der waereld, nam dit ook weder een einde.
Wilt gy nu die vermaarde schoone Actrice eens zien? vroeg de jonge Heer, welke
den Secretaris even te vooren had aangesprooken; zy zit nu vlak achter u. - Met
het grootste vermaak, antwoordde BAREND. - Daar zit zy, met
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die groote vuile muts en met die kakelbonte rôbe. - Meent gy die vrouw met die holle
oogen, blaauwe kringen, en doodsbleeke wangen? - Dezelfde. - ô! Dat kan niet zyn,
of zy is ziek geworden van aandoening: vóór een uur was zy nog de gezondheid,
de bevalligheid zelve; nu is zy vuil, lelyk, verlept: even te vooren was zy kostbaar
gekleed; nu geef ik geen goudgulden voor haaren geheelen opschik. - Gy zyt een
vreemdeling, myn Heer! die tot nog toe niet veel in de waereld gezien hebt; ik zal u
kortelyk eenig onderricht geeven. Niemand verschynt op het tooneel, of hy besmeert
en beplakt zyn aangezicht met rood en wit; zy maaken daarenboven hunne
wenkbraauwen of blond of zwart; de kleederen, die zy als dan aantrekken, behooren
aan den Schouwburg in eigendom: al wat zy opzeggen, hebben zy reeds weeken
te vooren van buiten geleerd: zo lang men haar dus op het theater ziet, en wel op
eenen afstand, zyn zy schoon, bevallig, geestig; maar zoo dra die voorhangsels
des bedrogs zyn weggeschooven, zyn de meesten, zoo als gy deze nu ziet; echter
zyn 'er, die ook van het tooneel niet lelyk zyn, die veel opvoeding en verstand hebben;
doch dit getal is in ons land niet groot, dewyl onze natie, voor het grootste gedeelte,
een vooroordeel heeft tegen het tooneel; doch deze, welke gy zoo even zoo
bewonderde, kan juist in dien roem niet deelen; misschien zyn 'er tegenwoordig
dertig en meer jonge lieden in den Schouwburg, die haar zeer van naby kennen,
en het schynt dat alle de aandoeningen van zulk eene intieme vriendschap juist het
brooze ligchaam geene kragten byzetten.
Waren de reizigers opgetoogen over het Treurspel en het Ballet, niet minder
stonden zy als versteend over eene Opera, welke zy mede voor het eerst van hun
leven aanschouwden. - De Secretaris was een groot liefhebber van zingen; hy
geloofde, dat hy het in die kunst al vry ver gebragt had, schoon hy nooit iets anders
had gezongen dan Psalmen, en eenige stichtelyke Liederen van Vader LODESTEIN;
maar op het hooren van het kunstig en melodieus gezang der eerste Chanteuse
stond hy als een standbeeld. Zy overtreft my verre, zeide hy al zuchtende; hoe klaagt
zy, even als een verlaaten nachtegaal, of als een tortelduif, die, in de hooge olmen,
zyne gestorven gade beweent!
De Baron had hier echter veel op aan te merken: het is onnatuurlyk, het mensch
heeft veel hartzeer en droefheid, zy schreit, zy zucht, zy valt in flaauwte, en echter
zingt zy als een leeuwrik; ik bid u, wie denkt 'er om te zingen als hy in gevaar is, of
van de waereld staat te scheiden? - 'Er kwam ook een knecht in voor, welke eene
kluchtige rol moest speelen; dit behaagde den Edelman: dat is na-
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tuurlyk, zeide hy, dat die vriendschap nu eens zingt; de man is vrolyk: ja somtyds
moest hy zoodanig om zyne grappen lagchen, dat zyne buuren tegen wil en dank
medegesleept werden, om hunne lachspieren insgelyks te beweegen.
Deeze Opera werd door een voortreflyk Chorus beslooten: BAREND luisterde nog
toen het scherm reeds was gevallen; doch weldra werdt hy uit zyne verrukking
opgewekt door het weggaan van alle de aanschouwers, waar van een gedeelte met
drift voorby hem heen drong, en zynen vooruitpuilenden buik weder niet weinig
kneusde en wrong. - Zy volgden mede den stroom, en kwamen behouden uit de
Comedie, dwars door eenen dikken drom van Koetsen en Sleeden, die, even als
een dwarlwind, door elkander kruisten.’
In het Tweede Deel, met het welk dit Werkjen voltooid is wordt de reize van den
Landjonker, van Amsterdam, over Broek in Waterland, naar Alkmaar, de Beverwyk,
Haarlem, Leyden, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Antwerpen, Gent, Brugge, Ostende
en Leuven, op dezelfde wyze beschreven: vooral is het zien van een kamer te Broek
in Waterland, door den Jonker, op den rug van den Predikant, en het omstooten
van een Porcelainkas aldaar, tot groote smart van de Huisvrouw, zeer aartig
beschreven, en het geheele Werk zoodanig ingericht, dat het den Lezer wezenlyk,
by het vermaak, ook gepast nut kan verschaffen; waar toe 'er hier en daar
redeneeringen voorkomen, over de Vryheid, den Adel, het Begraven in de Kerken,
enz. die tot het doel kunnen leiden, het welk de Schryver zich heeft voorgesteld.

Eduard Stanley, of de gelukkige wedervinding. Toneelspel. Door
J.E. de Witte van Haemstede. (Niet vertaald.) Te Zwolle, by J. de
Vri, 1800. In 8vo. 116 bl.
Het negenëntwintigste letterkundig origineel Werk van dezen Burger, in de laatste
zestien jaren! Voor hetzelve vinden wy een zeer aanmerkingswaardig Voorbericht,
waar uit wy het een en ander willen afschryven: ‘Zoude het in de Bataafsche
Republicq alléén waarachtig bevonden worden; dat de Godheid op ons kleen
pleksken vaderlandschen gronds Genien deedt worden enkel om de beurs der
Boekhandelaars met goud te vullen en de Auteuren tot den blindemans staf van
eenen verdienstelyken Belisarius te verwyzen? - Dit is, in de daad, geene Satire;
het is eene gegronde waarheid; en men behoeft alleen de ondervinding te
raadpleegen om 'er van overtuigt te worden. Onze Critici - en de hemel erbarme
zich over onze Critici, als het Bataafsche Dichters of

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

116
Schryvers gelt! - zullen eeuwig de wierook voor de vertaalingen - de veeltyds
armzalige verminkte vertaalingen - van uitlandsche stukken aansteken, enz. Het
heeft my reeds lange gesmert ontwaar te worden, dat men 'er zich op schynt toe te
leggen om onze vaderlandsche letteroefeningen, onëdelmoedig te beöordeelen,
enz. KOTZEBUE, - SCHILLER en meer andere mannen van naame zyn, ik beken het
gaarne, bewondering en navolging waardig: - doch, moet dit in ons het denkbeeld
doen gebooren worden, dat wy ons alleen by hunne Vertaalingen behoorden te
bepaalen, zonder dat eenig origineel stuk, van een inlandsch Schryver, vermoogend
zoude zyn hen te evenaaren? - En, echter schynt dit eventwel den waan onzer Natie
te zyn. - Hola! Myneheeren de Critici! vaart niet tegen my uit, als of ik u eene pedante
Voorreeden van eigen lof wilde voorzwetzen; och neen! - Ik schreef deeze paar
woorden enkel om dat my toeschynt dat het, voor de Nederlanders, die toch zulke
domooren niet zyn of zy zyn vermoogend zelf te denken - te ontwikkelen - en iet
schoons te scheppen en voor te brengen - zeer verneederend is, dat men altyd het
vreemde vuur ziet bewonderen en hoort aanpryzen dat de schraapzucht op het
altaar van Bataafsche Letterarbeid, met de hand van Eigenbaat, aanbrengt.’ - Zoo
redeneert, op zyne manier, de Schryver; wat dunkt u, Lezer, zou hier op nog al niet
't een en ander vallen aan te merken? Zoo koomt het ons voor. En des al niettemin,
zegt Vader CATS, - het stuk is ons nog al medegevallen. Onze Lezers zullen gewis
nieuwsgierig zyn: FONROSE, een uitmuntend teder Vader, treurt over zyn énig kind,
de beminnelyke JULIA, die, nu vier jaren geleden, met een onbekend man was
doorgegaan. Zyn Vriend VAN GRAMSBERGEN had enen énigen Zoon: deze was, omdat
hy de hand van ene hoer van zekeren Vorst had geweigerd, valsch beschuldigd,
infaam gecasseerd, en uit zyn Vaderland gebannen; daarop naar de Westindiën
vertrokken, en had nu in zes jaren niets van zich laten horen. Beide deze jonge
lieden hadden intusschen elkanderen gevonden; en dat zy nu door den Baron en
zyn' Vriend gevonden worden, dit is de gelukkige wedervinding. Zinds een half jaar
woonde EDUARD STANLEY (hy had den naam zyner Moeder aangenomen) niet verre
van den Baron met zyne JULIA; hy was nu onlangs met geweld uit zyn huis gehaald,
en tot den dienst geprest; juist den volgenden dag zou hy naar 't leger worden
opgezonden; dan gelukkig was 'er ene bende rovers in dien omtrek, en de Justitie
verzocht aan de Werf-officieren om bystand: en nu had EDUARD het geluk van den
Baron en zynen Vader uit de handen der rovers te redden; hy wordt door hen
herkend, en (gelyk
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dat van zelve spreekt) nu schikt zich alles op de beste wyze.
Het ontwerp is in de daad niet kwalyk gekozen, het voorval is roerend genoeg,
en de characters worden ook zeer goed vol gehouden; maar het is jammer, dat men
zo vooraf reeds alles raden kan; ook, zodra men maar van recruten en rovers hoort,
hoe de ontknoping wezen zal: wy althands waren, onder 't lezen, voor EDUARD en
JULIA geen ogenblik in onrust of onzekerheid. Wy konden zekerlyk vry wat
aanmerken, en een aantal vragen doen; maar wy denken aan het Voorbericht; de
Schryver zou ons verdenken, dat wy hem (let wel, Lezer! het is ene zonderlinge en
geheel originele uitdrukking) zweepen wilden, niet met eene vaderlyke maar met
eenen Neroïquen tucht. Evenwel, wy rangschikken zynen armen eerlyken STANLEY
(zo als hy hem noemt) wel niet, door eene machtspreuk, onder de PRULLARIA, maar
vinden ons toch verplicht te zeggen, dat in dit originele Werk origineel gezondigd is
tegen een eerst en voornaam vereischte in een goed Toneelstuk, éénheid van bedryf
namentlyk: AMALIA en haar Zoon doen in het geheel geen dienst; Mejuffrouw BONNE
heeft ons ook geweldig verveeld; en het gehele derde Bedryf, waarin de Schryver
(die denkelyk gehoord of gelezen had, dat een Toneelstuk volstrekt of drie, of vyf
Bedryven hebben moest) de kinderen van EDUARD en JULIA met den knecht een
reisje laat doen, kan geheelenal wegvallen.
Maar dit zy genoeg van het negenëntwintigste; wy willen nu het dertigste der
letterkundige originele Werken van dezen Burger ter hand nemen.

Valmont de Saint Priest, of de Schipbreukeling. Toneelspel. Door
J.E. de Witte van Haemstede. (Niet vertaald.) Te Zwolle, by J. de
Vri, 1800. In 8vo. 134 bl.
VALMONT DE ST. PRIEST leed schipbreuk op een afgelegen Britsch Eiland. Men
vermoedde, en dat met recht, dat hy van wegen het Fransche Hof belast was met
zeer gewichtige geheimen; en daarom meende de Gouverneur van het Eiland enen
zeer gewichtigen dienst te doen aan zyne regering, als hy dien man daar ophield,
en zyn geheim kon machtig worden. Doch dit laatste gelukte niet; en twaalf jaren
lang, die ST. PRIEST daar was, onderschepte de Gouverneur alle de brieven, die hy
afzond; zodat men in Frankryk niets van hem weten kon. - Mylord CHESTER,
Onder-koning van Ierland, wordt nu op het Eiland verwacht. Nu werpt de Gouverneur,
opgestookt vooral door ROBERT
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DOUGLAS,

(een lage schelm, die zelve zynen post begeert en hem alzo wil doen
tuimelen,) ST. PRIEST in den kerker; dan deze blyft ook nu standvastig. Mylord
CHESTER komt, en nu raakt de gevangene vry: ene jonge Dame, die CHESTER by
zich heeft, en de Dochter van den Gouverneur spelen hier enen zeer lieven rol in.
Die jonge Dame is ene Fransche, en hare Moeder aan Mylord verloofd: deze Moeder
is de Echtgenote van ST. PRIEST, die hem voor dood hield: dus vindt deze nu en
zyne Vrouw, en zyne uitmuntende Dochter. Mylord CHESTER is een zeer edel man;
waarom dan ook alles zich uitmuntend schikt.
Dit stuk zal zeker op meer dan éne plaats roeren; jammer maar wederom, dat
men ook hier te spoedig de ontknoping kan vooruit zien; ook is de gehele
geschiedenis niet zeer waarschynelyk; de spoedige bekering van den schelm
DOUGLAS is machtig vreemd: waarom hem niet liever loon naar werk gegeven? Ook
had de minnary en het zo spoedig geklonken huwlyk der Dochter van den
Gouverneur met den waardigen JOHN EDWARDS, die toch niets doet tot het stuk, wel
kunnen wegblyven. Maar is, onder anderen, het volgende, in eenen Man, die
negenëntwintig originele Werken heeft in 't licht gezonden, niet onvergefelyk? Terwyl
ST. PRIEST een alleenspraak van twee bladzydtjes houdt, hebben de meisjes reeds
bewerkt, dat hy by den Gouverneur ontboden wordt, en krygt hy daar reeds tyding
van: dat is waarlyk knap geklaard; en wy zouden gedacht hebben, dat de meisjes
nog naauwlyks op het Slot konden zyn. Hierop valt het gordyn; en in het volgende
vyfde Bedryf is ST. PRIEST nog niet op het Slot; hy moet dus gekropen hebben als
een slak; maar neen, het was zyn schuld niet; de meisjes schynen gevlogen te
hebben: want de weg moet wel zeer lang zyn geweest; de Onderkoning en de
Gouverneur begrepen, (en toen moet ST. PRIEST toch al een goed end wegs hebben
afgelegd) dat het nog wel enige minuten zou aanlopen, eer hy daar zou zyn, en dat
zy dus intusschen de inspectie van het Magazyn nog wel konden doen.
De Burger DE WITTE VAN HAEMSTEDE mag zich ook wel ene goede Nederduitsche
Spraakkunst aanschaffen; want zyne misslagen ten dezen aanzien zyn wat al te
lomp; b.v. in dit stuk, de eerste regel: een slaapeloos doorgebragten nacht valt lang;
bl. 14. is hy een laaghartigen gebieder; bl. 16. den dood zal, enz. - van dit soort zyn
'er ene menigte. Met alle onze opmerkzaamheid kunnen wy ook niet naarsporen,
welken regel de Schryver volgt by het verdubbelen der vocalen; bl. 13, b.v. braave
mannen en brave George: is het, misschien, om dat het ene enkel-, het andere
meervoudig is? Ik vondt, bl. 127, slaan wy daar ook nog op.
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Maar wy hebben geen lust om ene volledige lyst van taalfouten in dit stukje te
leveren.
Des Schryvers eenëndertigste originele Werk zal nu wel spoedig volgen, voor het
welk ons een algemeen breedvoerig Voorbericht wordt beloofd, waarvan wy dan
ook niet zullen nalaten, onzen Lezer verslag te doen.

Tweehonderd en Vyftig Zedelessen, voor alle Levensstanden.
Ontworpen door H. Bos. Te Amsteldam, by A.B. Saakes, 1800. In
8vo. 62 bl.
‘Niets toch kan de Mensch, op zyne reis naar de eeuwigheid, meer ter stade komen,
dan eenen goeden Raad, op alle de kronkelpaden van dit leven, welke hy toch
bewandelen moet, zal hy de voorgestelde groote reis, gelukkig volvoeren; - en hoe
veele duizende gevallen, treft men, op het toneel der waereld, niet aan, die ons
doen reikhalzen, naar eenen goeden Raadgeever; vooräl, voor Jonge Menschen,
die nog te zwak zyn, om het goede van het valsche te onderscheiden.’ - Deeze
allezins gegronde aanmerking ontmoeten wy in de korte Voorrede voor dit nuttig
Werkje van den Burger BOS, die allezins blyken vertoont van goed verstand, gezond
oordeel, en pligtmaatigen yver voor 't geen de Mensch als zyn hoofdbelang in dit
leeven behoorde aan te merken - eerbied voor God, en hoogschatting van deugd
en goede zeden. Van zelf spreekt het, dat, onder een zo aanzienlyk getal zedelessen,
de eene boven de andere door belangrykheid zich zal aanpryzen. Met dit alles
moeten wy den Verzamelaar het regt doen, dat hy alwat van nietsbeduidendheid,
zo wel als van beuzelagtigheid, eenigzins het voorkoomen heeft, zorgvuldig heeft
vermyd. Zie hier een paar voorbeelden ter proeve, wyl tot meerdere thans de plaats
ontbreekt.
‘Wanneer het geene gy u verbeelde of verwagte, juist uitkomt, zoo kunt gy echter,
met rede, nooit uwe verbeelding stellen, tot eenen grond van uwe hoope of
verwagting, zonder gevaar te loopen, u te bedriegen; de verbeelding, in zich zelve
nuttig, vervoert veelen dermate, dat zy zich door hersenschimmen kwellen: onze
hoop of verwagting, zoo die redelyk is, moet steunen op zekere gronden.’
‘Het geen ons aanstaande is, weten wy te vooren niet, doch het is nodig, ons
geduurig te herinneren, het veranderlyke en wisselvallige van alle dingen, waar door
wy bloot staan, voor groote en gewigtige verwisselingen, op dat wy onder bezeffen
van onze afhanglykheid, ons aanstaande lot, in de beste handen toe vertrouwen.’
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Met den Burger BOS zyn wy 't eens, dat dit Boekje met nut op de Schoolen, tot
vertaalingen, zou kunnen gebruikt worden. Doch daar toe ware het wenschelyk, dat
op de zuiverheid der taale, en vooral op de naauwkeurigheid der punctuatie, meer
achts geslagen ware.

Deugdryke Voorbeelden en Zedelyke Gesprekken, voor de Jeugd;
door F. van Aken. Met Plaaten. Te Amsterdam, by de Erve W.
Houtgraaf, 1800. 85 bl. basterd Formaat.
Legio is waarlyk het getal van Leer- en Leesboekjes voor Kinderen! Nog dagelyks
groeit hetzelve aan. Ook de Burger F. VAN AKEN rangschikt zich onder die
Vermeerderaars; en wy zouden van zyn Boekje welligt geen gewag maaken, ware
het niet, dat hetzelve zich op eene te gunstige wyze onderscheidt, om te midden
van dien grooten hoop verdrongen te worden, of in vergetelheid te geraaken: waarom
wy, op 's Uitgeevers verzoek, door deeze Aankondiging, gaarne het onze willen
toebrengen, om het voor dit lot te bewaaren.
Dit Boekje dan bestaat uit 12 Gedichtjes, die, wel is waar, juist niet veel aanspraak
op dichterlyk schoon kunnen maaken, maar echter in een' bevalligen geest gesteld
zyn, en in alle welke, waarop 't by Kinderen wel het meest aankomt, eene goede
zedekunde heerscht. - Dankbaar aandenken aan God, Gehoorzaamheid, Ouderliefde,
Lust tot leeren, Vlyt, Tevredenheid, Mededoogen, Grootmoedigheid, Nedrigheid en
Menschenmin, Orde en Zindelykheid, Oprechtheid, Spaarzaamheid; deeze zyn de
Deugden, die hier der Jeugd worden aangepreezen; en, ter veraangenaaming van
het onderwys, vercierd met even zo veele aartige Plaatjes, die, althans het
Exemplaartje, dat wy voor ons hebben, zeer lief gekleurd zyn. - Verder vindt men
in dit Werkje eenige Zedelyke Gesprekken in proza; zynde eene aanspooring tot
Weldaadigheid, en eene beschouwing der Natuur en derzelver Verschynzelen, enz.
doormengd met Voorbeelden uit de oude Geschiedenis en het dagelyksche leeven;
doch in welke Gesprekken wy den Kindertoon wel eens gemist hebben.
In ons voorig Nummer is deeze Drukfout ingeslopen: Bladz. 66, Lett., de laatste
regel, staat: Oost en Oost-Zuid-Oost; lees: Oost-Zuid-Oost en Zuid-Oost.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Leerredenen voor onderscheiden' jaren en betrekkingen des
menschelyken levens, geschikt tot een Huisboek voor Christenen.
Door P.H. van Lis, Predikant te Tholen. Te Utrecht, by W. van
Yzerworst, 1800. In gr. 8vo. 278 bl.
Wy kunnen onzen Leezeren van de onderwerpen dezer Leerredenen geen beter
verslag geeven dan met de eigen woorden van den Schryver zelven, in het
Voorbericht. ‘Zy bevatten,’ zegt hy, ‘de voorname pligten en belangen van de
onderscheiden jaren en betrekkingen des menschelyken levens. - De eerste
vertegenwoordigt aan jonge lieden het navolgenswaardig voorbeeld van den
jeugdigen Jezus. - De tweede doet meer gevorderden in jaren aan hunnen doop
en hunne godvrugtige opvoeding gedenken. - De derde, bied een verootmoedigend
en tot verbetering zoo ernstig opwekkend terug gezigt op jeugdige misdryven aan.
- De vierde wekt de getrouwden op, om zig ernstig op de bevordering van elkanders
zaligheid toeteleggen; als een hoofdpligt van den Christen Egten stand. - De vyfde
schryft aan ouders voor, hoe hunne kinderen voor God op te voeden. - De zesde
dringt by alle bekenden en vrienden en bloedverwanten het gelykelyk bewandelen
van den hemelweg op het kragtigst aan, om zig niet eenmaal tot een eeuwig verderf
van den anderen gescheiden te vinden. - De zevende bevat eene opwekkende
aanmaaning aan huisvaders, hoe zig met hunne huisgezinnen aan den Godsdienst
toe te wyden. - De agtste houd eene ernstige poging in op de harten van oude en
in het kwaad verdiepte zondaars, om hen nog eindelyk ter bekeering te bewegen.
- In de negende vind men een aanmoedigend vertoog over de voordeelen en de
pligten van den Christelyken ouderdom. - De tiende beveelt den Christenen, byzonder
die van jaren en ervarenis,
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eene blymoedige en vrugtbare herdenking van de Goddelyke leidingen met hun
aan; en geeft lessen aan de hand, hoe dit geliefd Christenbedryf meer nuttig te
maken. - De elfde en laatste, bevat eene ernstige aanspooring, by het begin van
een nieuw jaar, tot het behartigen van zyne eeuwige belangen, uit aanmerking, dat
zulk een jaar ons sterfjaar zyn kan.’
Men heeft den Eerw. VAN LIS reeds uit verscheidene, door hem te voren
uitgegeevene Leerredenen, als een verstandig en ervaren Prediker leeren kennen,
die 'er zyn werk van maakt, om de door hem gekozene stoffen, op een duidelyken,
onderscheidenden, toeëigenenden toon, te behandelen, en, naar zyne wyze van
denken, voor hun, die aan dezen leertrant gewoon zyn, regt belangryk te maaken.
Deze bundel onderscheidt zich ook nog al van andere Leerredenen, die, van tyd
tot tyd, uit den schoot van het Hervormd Kerkgenootschap in 't licht verschynen,
door den vryen trant, waarin de Leeraar de verschillende onderwerpen behandelt.
Overal ziet men den zuiveren toeleg doorstraalen, om, door gepasten ernst en
aandrang, het geweeten wakker te maaken, en het hart te roeren, en daardoor
redelyke, diepe overtuiging, en de beste vruchten van echte Godsdienstigheid en
daadelyk Christendom voort te brengen. De Leeraar zegt, in het Voorbericht, zich,
behalven op behoorlyke kortheid, op de meest mogelyke duidelykheid en populariteit
toegelegd te hebben. Deze Kerkredenen hebben, in de daad, weinig of niets
kunstmatigs, geene gezochte sieraaden, en nog minder afgetrokkene redeneeringen.
Zy zyn ook niet zoo omslachtig, als de voorgaanden over den Heidelbergschen
Catechismus. Men kan 't geheele plan, by elke Leerrede, gemakkelyk overzien, en
zich eigen maaken. Dit alleen zouden wy den Leeraar, indien hy vervolgends meer
dergelyke Preeken mogt willen laaten drukken, wel willen raaden, dat hy toch, ter
bereiking van zyn lofwaardig doel, de groote behoefte van verlichte begrippen,
zonder welken geen redelyke overtuiging, of waare verbetering van hart en leeven,
te verwachten is, nimmer uit het oog verlieze, en, in de keuze van uitdrukkingen,
zich niet al te veel naar de volkstaal schikke. Deze rust niet zelden op min of meer
nadeelige dwaalbegrippen, die de beste vrucht der Euangelieprediking allermeest
in den weg staan, en daarom, by alle bekwaa-
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me gelegenheden, met gepaste omzichtigheid behooren tegengewerkt te worden.
b

Zie hier, tot eene proeve, het kort beloop der laatste Leerrede over Jes. XXVIII:16 ,
‘Dit jaar zult gy sterven.’ Eerst laat hy eene korte opheldering van dit gezegde, door
den Profeet Jeremia zekeren Profeet Hananja, tot straf voor zyn hemeltergend
schandgedrag, toegevoegd, voorafgaan, waarby hy onderzoekt, of het een billyk
vonnis inhield? en of het vervuld is? Daarna onderhoudt hy zyne toehoorders, in de
tweede plaats, over het gewigtig stuk, wat ons te doen staa, of het ons eens zoo
gaan mogt? Hier worden de vier volgende byzonderheden overwogen. 1. Of wy dit
te wachten hebben: Dit jaar zult gy sterven? en wie onzer inzonderheid daarvoor
moeten vreezen? waaromtrent wordt beweerd: ‘Te wagten hebben wy dit, allen:
zoo verre de kans van sterven en niet sterven, ten opzigte van de wetenschap, die
wy van één van beiden hebben, volmaakt gelyk sta. Daar zyn 'er nog in het byzonder
onder ons, die meer dan een' evengelyken kans hebben om te sterven, dan om te
blyven leven.’ De Leeraar bedoelt oude en zwakke lieden, en roekelooze zondaars,
wien hy het groot leevensgevaar, waarin zy zich bevinden, zeer nadrukkelyk doet
bemerken. 2. Wat ons onderscheiden lot zou zyn, in gevalle het aan ons vervuld
wierd? Dat verschil zal verbaazend groot zyn, naarmaate de doodelyke pyl ons, of
onbereid en onbekeerd, of bereid en met God verzoend, zal treffen. 3. Wat ons dus,
veiligheids- en voorzichtigheidshalve, te doen staa, of dit eens gebeuren mogt? Ons
eerst en noodigst werk is, om uitkomsten tegen den dood te zoeken; daar te zoeken,
daar zy alleen te vinden zyn, by Gods genade in Jesus Christus, die den prikkel des
doods heeft weggenomen. Voorts is ook noodig, dat wy van heden af den zondenweg
verlaaten, waarvan het einde een rampzalig sterven is; dat wy ons tot God bekeeren,
en zoo leeven, dat wy kunnen heengaan, als dezulken, die rusten van hunnen
arbeid, en wier werken hen navolgen. 4. Hoe wy, om dezes woords wille, daarin
behooren bezig te zyn? Het moet met allen ernst, het moet ten spoedigsten, heden
moet het gedaan worden. Hierop laat de Prediker, in de derde plaats, een
welmeenend woord van waarschouwing, bestiering, en opwekking, volgen. Hy
waarschouwt allerernstigst, om de dringen-
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de roepstem, die, door de verhandelde textwoorden, tot elk en een iegelyk komt,
toch niet in den wind te slaan; raadt hen, die zich door zyn voorstel getroffen, en nu
byna bewogen vinden, om hun einde te bedenken, naar zyn inzien, ten beste, en
voegt 'er ook nog iets tot aanspooring en vertroosting by, voor den wyzen en
vroomen. Alles wordt besloten met eene plechtige betuiging tegen zyne toehoorders,
over het gewigtig woord, dat hy hun heden van Gods wege heeft toegesproken, die
wy, tot een staal van den preekstyl, in dezen bundel, hier nog woordelyk willen
laaten volgen. ‘Ik vrage u dan, plegtig, voor het aangezigt van den alwetenden God,
vrage ik u allen af: wat zult gy nu met deze zyne boodschap doen? waar zult gy u
nu heen begeven? wat zal nu uw eerste werk zyn? - Zult gy dit ernstig woord nu
weder gaan verzondigen? zult gy nu, gelyk gy meermalen deedt, verstrooijing gaan
zoeken, om allen indruk dien het op u moog gemaakt hebben, weder uit te wisschen?
.... dan roep ik u, ô rampzalig gestorvenen! die hier in het duister graf ligt, en nog
maar onlangs zyt gezonken, en die met diergelyke getrouwe genademiddelen
hetzelfde gedaan hebt, toen gy nog in leven waart! ik roep u tegen deze onzinnigen
ten getuigen, of uwe zielen zig dit nu niet op het deerlykst beklagen, en zig om die
dwaasheid verwenschen? .... getuigt, getuigt, tegen deze verharden van harte, dat
zy u toch niet verder navolgen! dat zy, daar het voor hun nog het heden der genade
is, zig liever door dit woord ter bekeeringe laten leiden, en alzoo hunne kostelyke,
onsterfelyke zielen nog als vuurbranden uit het vuur redden!! - - Neen, M.H.! gaat
nu naar uwe huizen, gaat in uwe binnenkamer, en valt in het eenzame voor uwen
God neder, en bidt Hem vuurig: “dat Hy deze stemme nu aan uwe zielen heilige,
en u niet loslate, voor dat zy u tot Christus, tot zynen liefdedienst, en alzoo van de
akelige doodsvreeze tot de vaste en blyde hope des eeuwigen levens, gebragt
heeft!!” - - Ziet! ik heb het u gezegd! - ik betuige heden, voor den hemel en de aarde,
tegen u, dat ik rein ben van uw bloed! - wilt gy nog niet hooren, en verhardt gy op
dit eigen oogenblik uw harte weder, weet dit dan; “heden over een jaar reeds, kunt
gy, en zal waarschynlyk de een of ander uwer, zig zelven, in de
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verdoemenisse, om dit misbruikt genadeuur, wanhopig vervloeken!!” - - En daar
mede laat ik u dan, met een bloedend harte, los - en bidde voor u, en voor allen die
my heden gehoord hebt, “ô God! verander steenen harten in vleeschen! en laat dit
uw woord zyn als een vuur, en een hamer, die steenrotzen te morzel slaat!” Amen!’

Neerlands lotgevallen in Kerk en Burgerstaat geduurende de
XVIIIde Eeuwe, in eene Historische Eeuw-Rede, geschetst en
herdacht, op den 31 December 1800, in de Doms-Kerk der Stad
Utrecht, door Andreas Kok, Predikant aldaar. Tweede Druk. Te
Utrecht, by de Wed. J. van Schoonhoven, 1801. In gr. 8vo. te zamen
63 bl.
Natuurlyk was het te verwagten, dat menig Kerkleeraar, by de jongste
Eeuwverwisseling, van die zeldzaame gebeurtenisse zou gewaagen, als die, ter
vermeldinge van veele byzonderheden, voor eene gewoone spreekbeurt meer dan
genoegzaame stoffe aan de hand gaf. De Utrechtsche Kerkleeraar KOK nam ook
die gelegenheid te baate. Naa eene korte uitbreiding van den Text, zynde DANIëL's
woorden, H. II:21. want hy verandert de tyden en de stonden, zegt hy, ‘eerst van
Neerlands Staats- en Volkgebeurenissen, en dan, van de Geschiedenissen en
Lotgevallen der Christen-Kerk, onder ons, gedurende de Eeuw, dien (die) wy nu
eindigen,’ te zullen spreeken. Tot het eerste deel brengt hy vier Stukken: ‘Neerlands
Regeerings Bestuur, met de Omwentelingen, daar toe betrekkelyk.’ - ‘De Oorlogen,
Nederland aangedaan, en door hetzelve gevoerdt.’ - ‘De onderscheidene Rampen
en Zeegeningen, waarmede God Nederland bezocht en beschonken heeft.’ - ‘De
vergelyking van Neerlands toestand by den aanvang, en het einde der XVIIIde
Eeuw, dat wy thans beleeven.’ In zulk eene menigte en verscheidenheid van
onderwerpen kan niet anders dan eene oppervlakkige behandeling verwagt worden.
Vreemd dagt het ons, intusschen, daar Do. KOK van de oprichting der nutte
Stichtingen in de Agttiende Eeuw gewaagt, dat wy de Maatschappy Tot Nut van 't
Algemeen niet vermeld vonden; eene in-
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richting, welke, in zoo veele opzigten, zeer veel nuts heeft voortgebragt, vooral, om
van andere voordeelen nu te zwygen, door haaren weldaadigen invloed op de
verbetering der Schoolen. Immers kan de Leeraar KOK niet onder de
bevooroordeelden in den Lande behooren, welke, onder zotte voorwendzels, der
Maatschappye geen goed hart toedraagen? - Over den staat der Kerke hier te lande
heft KOK zwaare treurklagten aan. Alle Gezinten zyn, volgens hem, van het oude
afgeweeken, onder andere ook, zo als zyn Eerw. zich gelieft uit te drukken, de
zoogenoemde Doopsgezinden, wien hy, egter, de getuigenis geeft, dat zy ‘door
schoone Schriften over de Zedekunde en andere Weetenschappen veel goeds
verricht hebben.’ In 's Mans eigen Kerkgenootschap moet het, volgens zyne manier
van denken, niet veel beter gesteld zyn. Men hoore hem: ‘In Duitschland (dus schryft
hy) wordt de Deïstery openlyk geleerd: en, zoo God het niet verhoed; als rechtzinnige
en getrouwe Opzieners van onze Kerk niet waaken; loopen wy het zelve gevaar. Althans (zoo gaat hy voort) de Leer en Inzettingen van onze Vaderen staan by
veelen onzer Leeraars op geenen of eenen laagen prys: men werkt het Ongeloof,
op het minst den Remonstrant, (haatlyke vergelyking! staan dan de Remonstranten
naby de grenzen van het Ongeloof? zie MATTH. VII:1, enz.) in de hand, door eene
Zedeleer, die den Geest van Jesus mist; door een Euangelie zonder ziel en zonder
troost; door miskenning en verberging van deszelfs grondwaarheden; door uitlegginge
der Schrift, geplooid naar een menschelyk en bedorven stelzel.’ Men herinnere zich
hier het Spreekwoord: Die te veel zegt, zegt niets. Een der drie Lofgedichten op
deeze Leerrede eindigt met de volgende aanspraak aan Domine KOK:
‘Uw Kruin verdient met meer, dan Lauweren gekroont!
Het deftige Gelaat eens Eeuws, door zyne Jaaren,
Ziet wel vernoegt: hy schudt zyn Sneeuwblank witte Hairen;
Hy rukt uit zynen Kruin, een groote zilvren Lok,
Vlegt die tot eenen Krans, voor den Eerwaarden KOK!’ -!
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De weinige invloed der menschelyke pogingen, op de bevordering
der waare Gelukzaligheid en verbetering van het Menschdom.
Voorgesteld in eene Leerrede, tot sluiting der Agttiende Eeuw,
over Pred. I:14-18, door G. Ryk, Leeraar in de Hervormde Gemeente
te Nieuwendam. Te Amsterdam, by J. van der Hey, 1801. In gr. 8vo.
30 bl.
Met genoegen hebben wy deeze Leerrede geleezen, zoo om haaren zaakryken
inhoud, als om de bevalligheid van voordragt, in welken die inhoud omkleed is. De
stelling, op den titel vermeld, ontwikkelt en bewyst hy, in eene reeks van
byzonderheden, met eene klaarheid, die, onzes oordeels, vry algemeenen byval
zal wegdraagen. Niet onze lust, maar het plan, waar aan wy zyn gebonden, verbiedt
eene stukswyze ontleeding. Vooral heeft ons ook bevallen de derde Afdeeling, in
welke de verstandig bemoedigende Christen door den mond van den Leeraar RYK
spreekt, ter verdeediginge van de tegenwoordige orde der dingen, als volmaakt
berekend naar het plan der Godlyke Voorzienigheid, om de menschen op te leiden
tot Deugd en Godsvrugt, en tot een ongemengd geluk in een leeven, bevryd van
alle moeite en kommer. ‘Zo vaak (dus spreekt RYK onder andere) wy den grootsten
beroerer der aarde, - op wiens wenk millioenen menschen vlogen, - door dezelfde
koude hand des doods in het midden der roemruchtigste en schitterendste loopbaan
zien aangrypen, en in het stof werpen, - die den schamelen bedelaar uit zyne
armoede verlost! - moet ons dit leeren, van de nietigheid der menschen overtuigd
te zyn; - maar vooral door de zucht tot zedelyke volmaaking, die alleen waare
grootheid zyn kan, om dat onze bestemming de eeuwigheid is, gedreven te worden,
- tot het geen ons verstand en hart alleen voldoening kan geeven en nooit te leur
stelt.’
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Herinnering aan de voornaamste lotgevallen van Kerk en
Vaderland, geduurende de Agttiende Eeuw, by derzelver uitgang,
in een Dank- en Bid-uur; en de Nieuwe Eeuw geöpent met eene
Leerreede, over onzen thans bedenkelyken toestand; door N.
Schotsman, Predikant. Derde Druk. Te Sneek, by C. van Gorcum,
1801. In gr. 8vo. 56 bl.
Eene oppervlakkige opgave van de voornaamste, zoo voor- als nadeelige lotgevallen
in de Kerk en in den Burgerstaat, gevolgd van etlyke even oppervlakkig behandelde
zedelyke gevolgen uit het voorafgaande - is de inhoud der eerste Leerrede. Meer
bewerkt is de tweede Leerrede, hoewel dezelve niets nieuws, of 't geen niet reeds
dikmaals gezegd is, bevat. In de gedaante eener Biddagspredikatie, schetst
SCHOTSMAN de opkomst, den bloei en den tegenwoordigen vervallen toestand van
ons Vaderland, met aanwyzing, hoedanig Neerlands Volk, onder de tuchtigende
hand des Allerhoogsten, zich te gedraagen hebbe. De zulken, die in de leiding van
's Mans gedagten behaagen vinden, zullen vooral de laatste Leerrede met stigting
leezen.

Leerrede by den aanvang der Negentiende Eeuwe, uitgesprooken
in de Amstel Kerk, op Donderdag avond, den 1 January 1801, over
Psalm CXLV:13, door Jacobus Rysdyk Takens, Predikant te
Amsteldam. Te Amsteldam, by J. Vriese en J.A. Swalm, 1801. In
gr. 8vo. 36 bl.
Jehovah's Opperheerschappy verduurt alle de wentelende eeuwen, en wisselende
levenstyden, en is in die alle even zeer op te merken - deeze is de stelling, welke,
naa eene korte opheldering van de Textwoorden, de Eerw. TAKENS zich ter taake
heeft voorgesteld. Zeer geleidelyk en regelmaatig worden de bewyzen, ter staavinge
van die stellinge, ontleend, deels uit den aart en de natuur der Gods-regeeringe,
voor zoo veel ons van dezelve iets bekend is - deels uit de daadelyke proeven, die
zich van agteren opdoen. Zie hier iets uit de laatste Afdeeling, waar van het
afschryven ons niet zal
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verdrieten, en 't welk ter proeve van 's Leeraars niet onbevalligen styl zal dienen.
‘Wat is 'er, (zoo spreekt zyn Eerw.) zints de Schepping der Waereld, tot op dit
oogenblik, al op onzen aard-bol gebeurd? Ongeveer 57 en eene halve eeuw verliepen
'er. Hoe veele omwentelingen? welke geweldige botsingen? hoe menige Volken,
Ryken en Staaten gingen op en onder? welke verwoestingen richtten, in elke eeuw,
nu hier, dan ginds, de bloedigste oorlogen aan? met hoe veele rede mag de
geschiedenis van het menschdom, over het geheel beschouwd, helaas! eene
geschiedenis van vernielende oorlogen heeten? hoe vaak dreigde, nu hier, dan
daar, alles door wanorde 't onderst boven te keeren? welke tegenstrydige belangen
wierden door de menschlyke geslachten gekoesterd? hoe zeer woelden de driften,
als onstuimige waterhoosen, tegen elkanderen, in? welke verschriklyke gevolgen
deden derzelver uitbarstingen gevoelen? hoe veele slachtoffers wierden, van tyd
tot tyd, door akelige pesten weggesleept? .... hoe veel zou ik hier nog by kunnen
voegen? .... En nog heerscht, niettegenstaande dit alles, dezelfde orde. Heure
wyziging moge veranderd zyn; zy zelve is echter, door heel de Schepping, nog even
zichtbaar, nog even verwonderlyk. Ondanks alle verwarringen, ondanks alle
tegenwrytingen, blyft de heerlykheid der Eeuwige Majesteit zegevieren, en handhaaft
deze zich, tot op dit oogenblik, in alle ontelbaare byzonderheden. De hand des
Heeren was steeds het opschrift op alle de uitkoomsten der dingen. Schepselen-heil,
menschen-geluk, menschen-verbetering, bleeken allerwege de billyke en gunstige
bedoelingen te zyn van Hem, die zich niet verre van een' iegelyk', van hun vertoonde.’
Gelyk deeze proeve aangaande het verstand en den goeden smaak, zoo doet ons
het toepasselyk gedeelte deezer Leerrede aangaande het hart van den Eerw. RYSDYK
TAKENS de gunstigste gedagten voeden. Wy herinneren ons by deeze gelegenheid
's Leeraars leezenswaardige Verklaaring over den Brief aan Filemon, en het
aanpryzende verslag, door ons van dezelve gedaan.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

130

De drie Oordeelen Gods, David ter keuze voorgesteld. In eene
Boet- en Biddags-Leerrede, in Vrankryk gedaan, in het Jaar 1662,
door Pierre du Bosc. Uit het Fransch vertaald. Te Amsteldam, by
W. Brave, 1800. In gr. 8vo. 89 bl.
J.G. THIN VAN KEULEN, die, voor eenige jaaren, zyne Landgenooten met de
Leerredenen van PIERRE DU BOSC, over den Brief aan de Efezeren, in 't Nederduitsch
overgebragt, onthaald heeft, is ook Vertaaler en Uitgeever van deze Boet- en
Biddags-rede, in den jaare 1662, te Caen, eene bekende Koopstad in Vrankryk,
(alwaar toen eene zeer talryke en bloeiende Hervormde Gemeente bestond,) door
dien eerwaardigen Man, vervolgends, nadat hy uit Vrankryk verjaagd was, Leeraar
in de Walsche Gemeente te Rotterdam, uitgesproken.
‘Men moet,’ zegt de Vertaaler in het Voorbericht, ‘deze Leerrede beschouwen en
beöordeelen naar den tyd, waarin dezelve is uitgesproken; en, wanneer men dan,
daarin, zoo veele schoone trekken, sterke schilderingen, en natuurlyke vergelykingen
aantreft, zal men zich verwonderen, dat 'er, anderhalve eeuw geleden, zoo sierlyk
en krachtig gepredikt wierd.’ En van dien kant beschouwd, heeft deze Leerrede in
de daad veele verdiensten. Over de letterlyke verklaaring van den text, zullen welligt
kundige en nadenkende Bybelleezers het niet ten vollen eens zyn met den Prediker,
en nog veel minder met deze en gene gevolgtrekkingen, die hy 'er uit afleidt, en
toepast op de toenmaalige omstandigheden van Vrankryk, al is 't ook, dat de uitkomst
aan 's Mans gedaane voorspellingen, in meer dan een opzicht, heeft beäntwoord.
Wy achten de vertaaling van dit stuk in dezen tyd geenzins overtollig, al ware het
alleen, om tot eene bydrage, tot de geschiedenis van den Godsdienst in Vrankryk,
voor omtrent anderhalve Eeuw, en van den leer- en preek-trant in dien tyd, te dienen.
Ook heeft DU BOSC, in deze Boet- en Biddags-rede, verscheidene allergewigtigste
waarheden gezegd, die niet te dikwyls herhaald kunnen worden; vooral wanneer
zulks geschiedt op zulken nadrukkelyken toon, en met dien verstandigen ernst,
waarmede

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

131
deze voortreffelyke Redenaar gewoon was te prediken. De Vertaaler schynt den
inhoud dezer Boetpreek inzonderheid te willen toepasselyk gemaakt hebben op de
tyden, welken wy beleeven, waarin de geduchtste oordeelen Gods op de aarde, en
byzonder in ons waerelddeel, zyn: waaromtrent wy alleen aan onze meermaalen
gemaakte aanmerking erinneren, om over volksrampen, en de doeleinden der
Voorzienigheid met dezelven, met alle omzichtigheid te oordeelen.

Aan den Schryver der Aanmerkingen, in de Nieuwe Vaderlandsche
Bibliotheek, IVde Deel, No. 2. over myn Werkje, genaamd: Myne
Offerande aan het Vaderland, door Agatha Deken. Te Leyden, by
D. du Mortier en Zoon, 1800. In gr. 8vo. 78 bl.
De lang bekende Schryfster van een Stukjen, voor twee jaaren, onder den titel van
Myne Offerande aan het Vaderland, in 't licht gegeeven, en ook toen door ons met
(*)
lof aangekondigd , is niet wel te vreede over de beöordeeling van haar Werkjen
door de Schryvers der Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, die haar, zoo zy zegt,
op eene woeste, wilde, en alleronbillykste wyze, veroordeeld, grievend beleedigd
en onzinnig gelasterd, haar geloof aan leerstellingen, die haar altoos heilig waren,
en altoos dierbaar blyven zullen, betwist, en daarentegen gevoelens, die zy zelve,
met allen moed en yver, heeft bestreden, en oogmerken, waarvoor haar hart te rug
beeft, aan haar toegekend hebben.
Na eene aanmerking, over de weinig edelmoedige inleiding der beöordeeling, te
hebben laten vooratgaan, brengt zy de beschuldigingen, tegen haar ingebragt, tot
de vyf volgende hoofdpunten. 1. Ik geef niets toe aan de doldriftigste heethoofden,
die immer de Hervormde Kerk ontluisterd hebben. 2. Myne aanspraak aan de
Voorstanders van de Leer der Dordsche Vaderen is meer dan onbescheiden; zy is
eigenlyk eene kwaadaartig juichende bespotting der Hervormden, over de berooving
NB. van hunne Eigendommen. 3. Dit schyn

(*)

Letteroef. voor 1799, bl. 591.
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ik zelve gevoeld te hebben, vermids ik een pleister op de door my toegebragte
wonde zoek te leggen. 4. Myne aanspraak aan die myner Medechristenen, die met
my meer eenstemmig denken, maakt een zonderling contrast met de eerste, en is,
over het geheel genomen, zoo gemaatigd, zoo zacht, zoo lief en zoo christelyk, en
zoo boterachtig malsch, als de eerste scherp verwytend en bitter is. 5. Myne
aanpryzing tot het Christendom strekt zich alléén uit tot dat gedeelte van hetzelve,
't welk het geluk heeft, aan my te bevallen, terwyl ik my vriendelyk excuseer van de
waarheden, die JEZUS gepredikt heeft, te gelooven. Het is toch de Zedeleer van het
Euangelium alléén, welke ik aanneem; met deszelfs Leerstellingen heb ik niet noodig.
Op alle deze beschuldigingen verantwoordt zich AGATHA DEKEN, op een toon, die
wel niet in 't onbescheidene valt, maar desniettemin de warme geestdrift, welke
haar bezielt, en de leevendigste bewustheid van de goede zaak, die zy in gemoede
meent voor te staan, allerduidelykst kenmerkt. Zy beklaagt zich allerernstigst over
de onrechtvaardige, trouwlooze en kwaadaartige misduiding haarer oogmerken en
gezegden. Zy erkent, een voorstandster van burgerlyke en godsdienstige vryheid,
en de tegenwoordige orde van zaaken, met geheel haar hart, toegedaan te weezen,
en, uit dien hoofde, de klachten over 't gevaar van den Godsdienst, omdat de
Leeraars der voormaals heerschende Kerk niet langer uit 's Lands kasse zullen
betaald worden, geenzins te kunnen billyken, maar, wel verre van de voorstanders
der Dordsche Kerkleere, in hunne ongelegenheid, te hebben willen bespotten, of
derzelver leerbegrippen in een haatlyk licht te plaatzen, alleen ten oogmerke gehad
te hebben, om in 't oog loopende, en, in 't woord van God, meest en sterkst
veröordeelde ondeugden van derzelver voorstanders aan te tasten. Zy heeft niet
geyverd tegen de Dordsche Leere, maar die veeleer in 't gunstigst licht doen
voorkomen, en zich alleen met moed verzet tegen kerkelyken hoogmoed en
heerschzucht, tegen oproerkraaiers en twiststookers, en tracht nu haare deswegens
ontboezemde klachten, met allen ernst, vol te houden. 't Geen zy hieromtrent, en
verder, tot verdediging van haar Christendom, en in 't werk gestelde vuurige
poogingen, om hetzelve te helpen staande houden, te berde brengt, verdient gelee-
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zen te worden. De bescheidene Leezer oordeele dan tusschen haar en den
beöordeelaar haares werks. Wy zouden ons niet gaarne in dien twist mengen, en
nog minder de beslissing van het gerezen verschil ons aanmaatigen.

Historische en Letterkundige Avondstonden, ter ophelderinge van
eenige Zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver
daaglyksch en huislyk Leeven; en van den stand der Nederduitsche
Dichtkunde, zedert de vroegste tyden, tot aan het begin der
zestiende Eeuwe. Doormengd met eene opgaave van, hier te Lande
gevondene, maar nog niet beschreevene, Romeinsche
Overblyfzelen: enz. Uit oorspronglyke Stukken en de beste
Schryvers, met bygevoegde Afbeeldingen, te saamengesteld, door
Mr. Henrik van Wyn. Te Amsterdam, by J. Allart, 1800. In gr. 8vo.
In twee Boeken, te zamen, met den Bladwyzer, 568 bladz.
In een kort Berigt voor het Register op de Byvoegsels en Naleezingen van
WAGENAAR's Vaderlandsche Historie, beloofde de in onze Vaderlandsche
Geschiedenissen en Oudheden doorkundige VAN WYN deeze Historische
(*)
Avondstonden . In eene Voorreden aan zyne Letterminnende Landgenooten, geeft
hy te kennen, dat dit Werk ‘merkelyk kleiner is, dan het, naar zynen eersten aanleg,
zyn moest.’ Van deeze Voorreden zullen wy een gedeelte overneemen, als geschikt
om den Leezer, zo met de reden hiervan, als met het oogmerk en den inhoud des
Werks, eenigzins bekend te maaken.
‘Myn voorneemen,’ zegt de Schryver, ‘was geweest, U van de voornaamste Zeden
en Gebruiken; waaronder, byzonderlyk, Konsten en Weetenschappen; met één
woord, van het Daaglyksch en Huishoudelyk Leeven onzer Voorvaderen, in den
uitgestrektsten zin, en sedert de vroegste tyden af, tot aan de zestiende eeuwe toe,
eene, zo veel my mooglyk, volleedige beschryvinge te geeven; waar toe ik, door
een lang en aanhoudend leezen en uittrekken der oudste en beste,

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. voor 1799, I St. bl. 233.
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in- en uitlandsche, Historie-Schryveren, my vleide, vry goeden voorraad te hebben
vergaderd. Doch de overweeging, dat een Werk van dien aart ... tot eenige
Boekdeelen stondt uit te loopen, welker vertier men, aan de Pers, begreep, in deeze
tyden, bezwaarlyk te zullen weezen, gaf ..... eene andere leiding aan myn Plan,
deedt my slegts eenige van de bovengemelde punten uitkippen en, eindelyk, deeze
Historische en Letterkundige AVONDSTONDEN, tot één Deel, vervat in twee Boeken,
bepaalen.
Behalven eenige, ingemengde, Uitweidingen ... zult Gy, in het Eerste Boek,
byzonderlyk aantreffen
o

I .; ten aanzien der algemeene Zeden; eene nieuwe Nederduitsche Vertaalinge
van C. TACITUS, over de Zeden der Germaanen. Voorkomende, van bl. 45-101.
o

II .; ten aanzien der Konsten en Weetenschappen; eene SCHETS van den stand
der NEDERDUITSCHE DICHTKUNDE, sedert de vroegste, byzonderlyk de Frankische,
tyden, tot aan het begin der zestiende Eeuwe. Te vinden, bl. 169-368.
En, in het tweede Boek;
Wederom nopens de algemeene Zeden; een SCHETS van de Woonplaatsen, het
Voedsel, de Vermaaken en de Kleeding onzer vroege Nederlanders, binnen het
bovengemelde tydperk....’
De Schryver geeft vervolgens reden van zyne keuze en wyze van behandelinge,
eindigt daarop zyne Voorreden met de volgende, ongetwyffeld voor elken Liefhebber
van de Zedelyke en Letterkundige Geschiedenis onzes Vaderlands aangenaame,
woorden:
‘Met dit alles, kan myn Werk niet zonder feilen zyn. Leest en leert my! Indien Gy
deezen arbeid voor lief houdt; zo als zy [hy] my was, om dat ik ze [hem] voor U
deedt [deed]; zal het my, veelligt, aanmoedigen, om dit deel myner Letteroeffeningen,
deeze Schetsen (want ik geeve het voor geene volleedige Historie), voort te zetten.
In allen gevalle, zal ik my troosten, zo zy mogen dienen tot een' Legger voor de
kenniszoekende Nakoomelingschap.’
Hartlyk wenschen wy dat de geëerde Schryver genoegzaame aanmoediging vinde
om voort te gaan. Weinige menschen in ons Vaderland zyn voor deeze taak zo wel
berekend, het zy men schrander doorzicht, verzamelde kundigheden, of ruimte van
vryen tyd in aan-
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merking neeme. Dan tevens hoopen wy op de uitvoering van des Schryvers
voorneemen, gemeld in het boven aangehaalde Berigt, om, op deeze Historische
Avondstonden, te doen volgen zyne breedere Byvoegsels en Aanmerkingen op de
tien laatste Deelen van WAGENAAR's Vaderlandsche Historie.
Eer wy verder gaan, moeten wy zeggen, dat het Werk is ingericht by wyze van
Zamenspraaken, tusschen VOLKHART, REINOUT en ALEID. De eerste vertoont duidelyk
den Schryver zelven; de twee anderen zyn een paar deugdzaame en letterlievende
Echtgenooten, oude Vrienden van VOLKHART, maar verre van hem te evenaaren in
kundigheden. VOLKHART is hier dus meest Spreeker; de anderen, leergraage en
opmerkzaame Toehoorders, lokken hem uit door hunne vraagen, en maaken nu en
dan eene gepaste aanmerking.
By het geen wy reeds uit de Voorreden hebben aangehaald, zullen wy iets voegen
uit het slot des Eersten Boeks: het eene met het andere zal den Leezer eenig
denkbeeld geeven van deszelfs inhoud. Op bladz. 365 besluit VOLKHART zyne
aanmerkingen met te zeggen: ‘Ik zal, hier, onzen [onze] opgenoomen taak eindigen.’
Waarop REINOUT antwoordt: ‘Wy zyn 'er u dankbaar voor. Zo ik my [niet] bedriege,
hebben wy 'er, onder anderen, uit geleerd: dat de Germaanen; en dierhalven ook
de Batavieren, Caninefaaten, enz.; even als andere oude Volkeren, van de vroegste
tyden af, vóór en na TACITUS, moeten begreepen worden de Vaderlandsche
Dichtkunst geoeffend [te] hebben: dat het, egter, geensints is uitgemaakt, of hunne
Dichters den naam van Barden droegen, met welken de oudste Schryvers veel eêr
Gallische, dan Germaanische, Dichteren bedoelen: dat 'er van de Batavische tyden;
loopende tot in de vyfde eeuwe; geene Gedichten in de moedertaale bekend, laat
staan overig, zyn: dat men, onder de opgevolgde Frankische Regeeringe, geen
gewag van soortgelyke Gedichten, in de Nederlandsche Gewesten, ontmoet, vóór
de agtste eeuwe, in welke laatste, van Friesche Gezangen gesprooken wordt: dat,
van de negende eeuwe af, eene diepe stilzwygenheid, nopens de Nederduitsche
Gedichten of berymingen, plaats heeft, tot in de dertiende; wanneer men, naamlyk,
met u, de Chronyk van KO-
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LYN,

(*)

voor geene egte waar aanziet : dat men den staat onzer Dichtkunde, in dat
tydvak, best schynt te konnen opmaaken uit dien der, met ons, in taal en zeden,
naast overeenkoomende verdere Germaanische, dat is Oost- en West-Frankische,
Volkeren, in diervoege, dat, van de meergezegde negende tot aan de dertiende
eeuwe, onze dichtsmaak meest met dien der Hoogduitschers of eigenlyke
Oost-Franken, doch, sedert de twaalfde, ook byzonderlyk met dien der oorspronglyke
West-Franken, d.i. Franschen, zal gestrookt hebben: dat wy, in de dertiende en het
begin der veertiende eeuwe, vry veele en vry goede Dichters, naar maate van die
tyden, hebben gehad, voornaamlyk ten aanzien van Godsdienstige, Natuur- en
Zedekundige, Historische en Romanesque stoffen; Dichteren, die, deels,
oorspronglyk schreeven, deels, het gedichte in andere taalen navolgden, en van
welker, nog overige, Werken gy ons eenige opgaave gedaan hebt, zo als ook van
die der twee volgende eeuwen: dat, ondertusschen, in die twee volgende, d.i., reeds
in de veertiende en vyftiende, eeuwen, zo door de rampen der tyden, als door het
overgaan van 's Lands bewind in het Huis van Bourgondie, de Nederduitsche
Dichtkunde in bloei en zuiverheid van taal is verzwakt geworden, maar, dat zy, op
het laatste der 15de eeuwe, weder in kragten begon toe te neemen: dat van onze
dichterlyke Kamer- of Toneel-Speelen u geen vroeger bewys is voorgekoomen, dan
op het laatste der veertiende eeuwe, schoon men dezelven, misschien, eenen
hoogeren ouderdom mag toekennen: dat sommigen der vroegste Speelets Spreekers
gezegd wierden, door welk woord men, ten minsten in 't vervolg, ook de Rhetorykers
aanduidde, welker oorsprong gy uit onze vroegere inlandsche Dicht-gezelschappen
aflegde [l. afleiddet], doch welker benaaming u toescheen, hier te Lande, meest
sedert de Bourgondische tyden, in zwang te zyn gekomen.’
De Dichters, van welken gesproken werd, en wel-

(*)

De Schryver toont, ondertusschen, dat 'er geene voldoende redenen zyn, om ALKEMADE van
dit bedrog te beschuldigen. Zie zyne leezenswaardige aanmerkingen daarover, bladz. 139-164.
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ken REINOUT bedoelt, zyn: de Opsteller eener Overzettinge van den gantschen Bybel
in Duitsche Dichtmaat, ten tyde van LODEWYK den Vroomen, wiens werk sommigen
meenen nog voorhanden te zyn, terwyl anderen twyffelen, of het ooit bestaan hebbe,
bl. 200 env.; OTFRID, berymer van den voornaamsten inhoud der vier Euangelien,
bl. 208 env.; de Dichter van een Lied, ter eere van LODEWYK den III, Koning der
West-Franken, bl. 222 env., allen tot de negende eeuw behoorende. In de twaalfde
eeuwe (de tiende en elfde leveren niets op) begon de Hoogduitsche Dichtkunde het
hoofd weder op te beuren uit de laagte, waartoe zy vervallen was, en leverde
verscheiden leezenswaardige stukken der Schwabische Dichteren, bl. 232 env.;
doch onze Nederduitsche niet voor de dertiende, omtrent welker helft verscheidene
opgeteld worden, bl. 261 env. Wat laater schreef JACOB VAN MAERLANT, van welken
uitvoeriglyk gehandeld wordt, zynen Rymbybel, en Spiegel Historiaal; MELIS STOKE,
of wie hy geweest zy, zyne Rymchronyk, en JAN VAN HELU de zyne, gelyk ook van
Maerlant zynen Wapen Martyn, waaruit, gelyk ook uit sommige anderen, eenige
(*)
staaltjens worden opgegeven, bl. 261-297 . - Indien ons bericht niet te wyd zal
uitloopen, kunnen wy den Schryver in alles niet volgen, maar moeten den Leezer
tot het Werk zelve wyzen. Een enkel woord moeten wy, evenwel, zeggen van den
Roman KAREL en ELEGAST, die, geschreven omtrent het einde der 13de of het begin
der 14de eeuwe, gedrukt werd in het jaar 1478, en waarvan, zoveel men weet, thans
slechts één exemplaar voorhanden is, berustende tegenwoordig in de Verzameling
van den kundigen Mr. J. VISSER, te Utrecht. Het ontwerp van dien Roman is, buiten
tegenspraak, misselyk genoeg. KAREL de Groote ontvangt, in den droom, door eenen
Engel, het zonderlinge bevel, om uit steelen te gaan, en de uitvoering daarvan geeft
aanleiding tot de ontdekking van een verraad tegen hem gesmeed

(*)

Hartlyk wenschen wy, dat de Heer VAN WYN den Vaderlandschen Leezer nog eens moge
verplichten met de uitvoeringe van zyn voorneemen, om eenige in het duister schuilende, of
by weinigen bekende Stukken der Oudheid, met zyne Aantekeningen verrykt, in 't licht te
geeven. Rec.
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door EGGERIK, den Man zyner Zuster, en tot herstelling van ELEGAST, die, t'onrecht
in zyne ongunst vervallen en van alles ontbloot, zich thans met rooven moest
geneeren. De Schryver geeft eenige staaltjens van de schryfwyze, waaruit de
waarheid van zyn zeggen (dat dezelve ‘op eene vry ongedwongene en gemaklyke
wyze is berymd en gesteld’) duidelyk blykt. Inderdaad, de versen komen ons
vloeiender voor, dan de meesten van dien tyd, en het stuk zoude uit dien hoofde
wel eenen nieuwen druk waardig zyn. Op bl. 311, reg 24, meenen wy hier eene
druk- of schryffeil ontdekt te hebben, en dat, in plaats van ELEGAST, staan moet
EGGERIK, als zynde deeze de uitdaager in het tweegevecht, waarvan gesproken
wordt. Op bl. 310, reg. 23, keert ELEGAST ‘naar sinen Dan, d.i. (zegt de Hr. VAN WYN)
het Woud, waar hy zig ophieldt.’ Maar zoude Dan niet eerder een hol of eene spelonk
zyn? Deeze is nog de betekenis van het Engelsche Den, en onze Schryver erkent
(II Boek, bl. 81) ‘dat de klinkletters by de Ouden wisselletters zyn.’ Op bladz. 318
env. is eenig verslag van LODEWYK VAN VELTHEM en van deszelfs Spiegel Historiaal,
gelyk ook bl. 326 env. van Die Dietsche Doctrinael, geschreven in 1345.
‘een Boecxkyn
Dat, te voren, lach in Latyn.

en 't geen, naar 't oogmerk des Maakers, moest strekken tot algemeene leeringe,’
doch, zonder genoegzaamen grond, somtyds aan JACOB VAN MAERLANT wordt
toegeschreven.
Anderen gaan wy voorby, om ook nog iets van het Tweede Boek te kunnen
zeggen. Na eenige voorafspraak vinden wy hier bladz. 6 env. een tamelyk uitvoerig
bericht van eene metaalen hand, in het jaar 1771 opgegraven uit den grond, daar,
weleer, de Burg aan de Delfsche Vliet plagt te staan. Verder wordt kortlyk gesproken
van de Romeinsche, Germaanische en Frankische Burgen en Vestingen; van de
onderscheiding van 's Lands ingezetenen, zedert der Franken overwinning tot in de
elfde of twaalfde eeuwe, in slechts twee standen, der Geestlyken en der Vryen (uit
welke laatsten de hoogere en laagere Adel bestond, of vervolgens ontstond), terwyl
alle de overigen (bl. 34)
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‘in persoon en goederen, ten minsten in één van beiden, in meer of minder opzigt,
behoorden aan de bovengemelde staaten van menschen, in welker handen alle
landgoederen ... berusteden.’ By welke gelegenheid de Schryver ook staalen
bybrengt van de verachtinge, waarin de Dorpelingen, in die tyden, gehouden werden.
'Er wordt vervolgens gehandeld van de opkomst der Steden; waaromtrent wy leezen
(bl. 41.) ‘Onze oudste, nog overige, Stedelyke privilegien ... reiken, voor zo verre ik
my herinnere, niet verder dan tot het begin der twaalfde eeuwe, in Friesland, toen
Stavere ... zig in 't bezit derzelven bevond.’ Waarby dan aangehaald wordt
SCHWARTSENBERG's Charterb. van Vriesland, I D. bl. 125. Dit schynt met eenige
overhaasting geschreven; het moest zyn bl. 71, alwaar een Privilegie voorkomt van
Koning HENRIK (naderhand Keizer HENRIK de V) van het jaar 1118, waarin ook
vroegere rechten van die van Stavoren bekrachtigd worden. Het Stuk op bl. 125 is
veel laater, van FLORIS den V, Graave van Holland, en van het jaar 1292; dus van
het einde der dertiende eeuwe.
Gaarne zouden wy onzen Leezeren iets mededeelen over het vroege aanzien
en vermogen der Burgeren, zo in Vlaanderen (waarvan op bl. 45 een merkwaardig
staaltjen wordt gegeven) als in andere der Nederlandsche Gewesten, indien wy niet
de weinige ruimte, welke ons overschiet, nog tot eenige andere aanmerkingen
moesten bespaaren. In de aantekening op bladz. 52 wordt gesproken van ‘de Somme
le Roi; een Boek, dat JAN, Heer van Brederode, in 't begin der vyftiende eeuw, onder
den naam van Conincs Summe, vertaalde,’ en daaruit eene plaats aangehaald,
welke de Schryver met reden ‘zeldsaam’ noemt, en waarvan het begin dus luidt:
‘Job seit, dat des Menschen leven, op aarde, is als Ridderscap eñ Burgerscap.’ De
Hr. VAN WYN betuigt deeze plaats by JOB, zelfs in de uitgaave van 1478, te vergeefs
gezocht te hebben. Wy vermeeten ons niet, ze met zekerheid te kunnen aanwyzen.
Evenwel gissen wy, dat, misschien, de Schryver het oog mag gehad hebben op JOB
VII:1. Daar heeft de Vulgata: Militia est vita hominis super terram: et sicut dies
mercenarii, dies ejus. - Dat, in de middeleeuwen, Miles eenen Ridder, en Militia
Ridderschap betekende, is bekend genoeg. Maar hier by JOB de Bur-
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gerschap te vinden heeft meer zwaarigheid. In de gemelde eeuwen betekende
Mercenarius eenen Koopman of uitventer van kleine waaren, waarvan, of van
Mercerius, het Fransche Mercier of Kramer. Zie DU CANGE in voce. Zoude JAN van
Brederode, of de oorspronglyke Schryver van de Somme le Roi, ook hierop gedacht
hebben? Dit zoude niet kwalyk strooken met het geene hy vervolgens zegt: ‘Die
Burgher denct om syn comanscap, en om syn winninge, eñ dat eynde synre
meninghe is, dat hy ryc mach worde, en geert in syn leuen.’
Men vindt vervolgens veele byzonderheden over de leevenswyze onzer
Voorouderen, by welken, voor de Spaansche Beroerten, de weelde, spilzucht en
slechte zeden al zeer hoog waren geklommen; zie bl. 149 env. maar inzonderheid
bl. 69 env. en aldaar des Schryvers aanmerkingen. - Niet minder vreemd, dan het
ALEIDE was, zal het veelen zyn, dat men toen ‘Zeehonden, Bruinvisschen,
Meerzwynen, Walvisschen en Bevers aan den disch der voornaamste Lieden
ontmoette.’ De Schryver merkt aan, bl. 77, dat, misschien, ‘drooger vleesch 'er mede
doorregen wierd.’ Zoude het daar toe, by andere visch, ook in de vasten gediend
hebben? Men was in die tyden voor zwaare en vette spyzen (bl. 76) en mogt in de
vasten geen varkensspek gebruiken. Misschien vulde men dit aan met vischspek.
In de aantekening op bl. 79 vinden wy uit de Graaflyke Rekeningen aangehaald:
‘Item, tegen der Vaste, prouiande van Zehonden maken.’
Bladz. 97, van den eetenstyd onzer Voorouderen spreekende, zegt de Schryver,
in de Aantekening: ‘Zelfs nog in het begin der zeventiende eeuwe, at men, meest,
om twaalf uuren, enz.’ Misschien aten sommigen nog vroeger, ten minsten wy
herinneren ons een versje van den Ridder CATS, hetgeen aanleiding geeft om dit te
denken.
Dit is uw les,
Staat op te zes;
En eet ten tienen:
Het zal u dienen.
En weer te zes,
Zo trekt uw mes;
En slaapt ten tienen;
Het zal u dienen.
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Over de Kleeding, tot in de Vyftiende Eeuwe, is de Schryver taamelyk breedvoerig.
Doch wy kunnen hem hierin niet volgen.
De nieuwe Vertaaling van TACITUS, over de Zeden der Germanen, is ons doorgaans
naauwkeurig voorgekomen. Omtrent eenige aanmerkingen, welke wy onder het
leezen maakten, zyn wy niet zeker genoeg om ze hier plaats te geeven.
Achter het Werk vindt men eene lyst van Verdrietige Drukfeilen. De Schryver zal
het niet kwalyk neemen, dat wy 'er de volgende byvoegen. Bl. 34, reg. 13, staat
CNEJUS l. CNEUS: want zo wordt die naam gespeld. Bl. 40, r. 3. v.o. staat laatsten l.
eersten. Bl. 301, r. 3. v.o. staat REINOUT l. VOLKHART. Of het Friesche Dorp, gemeld
bl. 175, r. 7. v.o. oudtyds Holwerden genoemd wierd, beslissen wy niet: maar
tegenwoordig is de naam Holwerd.

Geschiedenis van America, door William Robertson, D.D. Opperste
der Edenburgsche Hoogeschoole, en 's Konings Geschiedschryver
van Schotland. Vde Deel. Uit het Engelsch vertaald. Te Amsterdam,
by J.W. Yntema en Comp., 1801. In gr. 8vo, 220 bl.
Bekend is, uit de Voorreden van Dr. ROBERTSON, geplaatst voor diens Geschiedenis
van America, welker vertaaling in den Jaare 1778 te voorschyn tradt, hoe
wydstrekkend, ten aanziene van dat Werelddeel, 's Geschiedschryvers oogmerk
ware, en teffens hoe de Oorlog, tusschen de Noord-Americaansche Volkplantingen
en het Moederland gereezen, hem bewoog tot eene gedeeltlyke uitgave, een Verslag
behelzende van de Ontdekking der Nieuwe Wereld, van den voortgang der
Spaansche Wapenen en hunne Volkplantingen in dat Werelddeel. - ROBERTSON
betuigde: ‘Ik wagt, met de bekommering eens goeden Burgers, tot dat deeze gisting
bedaare, en een geregeld Staatsbestuur daar vastgesteld worde, en dan zal ik op
nieuw de hand slaan aan dat gedeelte myns Werks, waar van ik reeds een gedeelte
af heb.’ - Een geregeld Staatsbestuur heeft daar plaats gegreepen; doch niet
overeenkomstig met de verwagting en den wensch des Hoogleeraars, die, blykens
het Berigt, hem betreffende, door den Ne-
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derduitschen Vertaaler, aan 't hoofd daar van geplaatst, eene Kenschets diens
Geschiedboekers behelzende, de Koningsparty toegedaan was.
Weinig gronds, om iets, de Engelsche Volkplantingen in dat Werelddeel
betreffende, te verwagten, deedt zich op; het verloop van Jaaren verminderde de
waarschynlykheid, en 's Mans dood scheen alle hoop af te snyden. ‘Verhinderingen
van veelerlei aart,’ vermeldt 's Geschiedschryvers Zoon, ‘liepen zamen, om hem in
't volvoeren van dit plan te belemmeren.’ Groote kans was 'er, dat men nimmer iets
van dat in voorraad bewerkte onder het oog zou krygen; dat het met veele andere
Schriften, die Dr. ROBERTSON, geduurende eene lange ziekte, der vlamme opofferde,
daarin mede verteerd zou zyn. Dan gelukkig vondt zyn Zoon het thans uitgegeevene
gedeelte der Geschiedenisse van Britsch America voor dat verdelgend lot behoed;
het lag geheel met ROBERTSON's eigen hand afgeschreeven, en naagezien met zo
groot eene naauwkeurigheid, als eenige zyner Handschriften ooit zynen Zoon onder
de oogen kwamen.
Dank hebbe die Zoon, dat hy, naa ingenomen raad van eenigen dier Vrienden,
welke zyn Vader te meermaalen over de uitgave zyner Werken raadpleegde, dit
Fragment, waardig en belangryk in zichzelven, en niet minder dan eenig Werk, door
zynen Vader het Publiek medegedeeld, in de wereld zondt, geheel zodanig als het
uit de pen des waardigen Mans gevloeid was. - Dit Voorberigt des Zoons, door den
Vertaaler geheel geplaatst, verzekert ons van de Egtheid; van zo veel aanbelangs
in het tegenwoordige geval, en ter voorkoming van allen vermoeden, of men
misschien 's Mans aanpryzenden Naam misbruikte, om het werk van eenen anderen
vaardig aan den man te helpen.
Dan, behalven dit uitwendig getuigenis voor de Egtheid, draagt het inwendige
blyken genoeg, om het voor niemands Werk te erkennen, dan dat des Mans, wiens
Geschiedschriften, en in 't oorspronglyke, en in de veelvuldige Vertaalingen, zo
groot eenen opgang gemaakt, en hem eene eerste plaats onder de
Geschiedschryvers der nu onlangs afgeloopene Eeuwe gegeeven hebben. Welkom
moet het onzen Nederlandschen Leezeren weezen, en te meer, daar de Eerw.
PETRUS LOOSJES ADZ., die ons de vertaaling der voorige vier
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Deelen schonk, en de vertolking bearbeidde van ROBERTSON's Geschiedenis van
Schotland, alsmede van het Geschiedkundig Onderzoek, wegens de Kennis, die
de Ouden van Indie hadden, te midden eens overvloeds van bezigheden, voor zyne
vast klimmende jaaren, niet aarzelde, om aan het verzoek, ter vertaalinge deezes
Werks, te voldoen.
's Geschiedschryvers Zoon noemt 's Vaders Werk een Fragment: dit is het met
de daad; maar de waarde van dit Fragment zullen wy onze Leezers kortst en best
doen kennen, met het bybrengen van eene plaats, de beide Volkplantingen in dit
Werk betreffende. Veele meer en min gelukte poogingen der Engelschen, om zich
in de Nieuwe Wereld te vestigen, vermeld hebbende, voert hy deeze taal: ‘Zints dit
tydperk leveren de voortgangen van de Landschappen Virginie en Nieuw Engeland
de stoffe op van eene geregelde en agtereenvolgende Geschiedenis. Men hebbe
die beiden aan te zien als de Moedervolkplantingen, de eerstgemelde in het Zuiden,
de andere in het Noorden; want het is in navolging van deeze, en, om zo te spreeken,
onder derzelver beschuttinge, dat de andere gegrond, en allengskens groot geworden
zyn. - De eerste poogingen, om in Virginie en Nieuw Engeland zich te vestigen,
werden gedaan door zeer zwakke hoopen van Uitwykelingen. Dewyl deeze
Volkplantingen zich gevestigd hebben, onder veel tegenspoeds, te midden van wilde
Volksstammen, in woeste en onbebouwde landen, en dezelve niet dan allengskens,
en naa langduurige en veelvuldige poogingen, worstelende met veelvuldige nadeelen,
geraakt zyn tot die magt en inwendige Staatsgesteltenisse, welke hun het regt geeft
om zich thans aan te merken als aanzienlyke Staaten, verdient de Geschiedenis
van derzelver poogingen, om in stand te blyven, eene byzondere opmerking. Die
Geschiedenis verschaft ons een tooneel, niet min treffend dan leerzaam, en eene
gelegenheid, welke zich zeer zeldzaam voordoet, om eene gebooren wordende
Maatschappy waar te neemen, in de eerste oogenblikken van haar staatkundig
bestaan; om te zien, hoe derzelver geest zich vormt in de eerste jaaren; hoe haare
beginzels zich ontwikkelen, naar maate zy verder op de loopbaane voortstreeft; en
hoe zy, in vervolg van tyd, die merktekenende hoedanigheden verkrygt, welke haar
on-
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derscheiden, wanneer zy haare geheele rypheid bekomen heeft. - De Geschiedenis
der vestiging van andere Engelsche Volkplantingen, in laateren tyde voorgevallen,
in welken het belang dier bezittingen beter bekend was, en het Moederland tot
derzelver begunstiging grooter en beter ingerigte stappen deedt, is veel min
belangryk. - Ik zal, derhalven, in 't breede de Geschiedenis dier twee eerste
Volkplantingen vermelden: wat de volgende betreft, zal ik my vergenoegen met
algemeene aanmerkingen, den tyd, de beweegredenen, en de voornaamste
omstandigheden van derzelver vestiging betreffende.’
Deeze aangetoogene plaats leidt ons op om vast te stellen, dat wy in dit Werk
het voornaamste en belangrykste bezitten van 't geen ROBERTSON wegens de
Engelsche Volkplantingen te vermelden hadt, althans wat derzelver oorsprong
betreft. - Het tegenwoordig Stuk bestaat uit twee Boeken. Het eerste, of IX Boek,
betreft Virginie, waaraan Koningin ELIZABETH deezen naam gaf ‘om als 't ware,’ zo
drukt zich ROBERTSON uit, ‘door dien naam de nakomelingschap te herinneren, dat
deeze gelukkige ontdekking gedaan was onder de regeering en het opzigt eener
Koninginne, die haaren maagdlyken staat bewaard hadt.’ - Het X Boek is aan Nieuw
Engeland gewyd.
ROBERTSON's wydstrekkende kunde, de vrugt zyner beleezenheid; ROBERTSON's
keurig oordeel, in het uitkiezen en plaatzen der gevallen, en in het zamenschakelen
van oorzaaken en uitwerkzelen; ROBERTSON's opgeklaarde geest, ten aanziene van
Godsdienstige en Staatkundige begrippen - straalen allerwegen, met de kennelykste
trekken, door, en maaken dit Werk, even als zyne andere, hoogst leerzaam. De
Partygeest, zo veele Geschiedkundige Werken ontëerende, werkt hier niet. Wy
hebben in het leezen dier beide Boeken het eigenste onthaal genooten, 't welk wy
mogten smaaken uit 's Mans voorheen uitgegeevene Werken. Plaatsruimte ontbreekt
ons, om ook onzen Leezeren deelgenooten van dat genoegen te maaken, door
veelvuldige aanhaalingen, uit dit kleine Boekdeel ontleend. Wy willen egter hun niet
geheel verstooken laaten, schoon het ons spyt, dat wy, het een en ander kortst
zoekende, misschien belangryker voorbygaan.
Eene zeer eenvoudige, maar treffende beschryving
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gegeeven hebbende, hoe ROLFE, een Man van aanzien onder de Engelsche
Volkplantelingen, POCAHUNTAS, de Dogter van het groote Opperhoofd POWHATAN,
trouwde, merkt ROBERTSON op; ‘Maar schoon de gelukkige uitwerkzels deezer
Egtverbintenisse zeer zigtbaar waren, volgde geen der Landgenooten van ROLFE
diens voorbeeld, om zich met de Dogteren des Lands te doen paaren. Van alle de
Europeaanen, in America gevestigd, zyn het de Engelschen, die het minst dit
gemaklyk en natuurlyk middel gebruikt hebben, om zich by de oorspronglyke
Inboorelingen aangenaam te maaken. 't Zy dit ontstondt uit zekere schuwheid, een
zoo spreekende trek in hun volkscharacter, 't zy uit mangel aan die buigzaamheid
om zich naar de zeden van allerlei aart, en naar de omstandigheden, te schikken,
zy betoonden zich altoos veel afkeeriger, dan de Franschen, de Portugeezen, en
zelfs dan de Spanjaarden, om zich met de Americaansche Stammen te vermengen.
De Inboorelingen, na zulke vereenigingen haakende, booden te vergeefsch hunne
Dogters ten huwelyk aan hunne nieuwe Gasten, en schreeven de weigering toe
aan den trots der Engelschen, en de versmaading, welke zy den Indiaanen
toedroegen, als weezens van eene mindere soort.’
Te regt mogt de Geschiedschryver, als een middel om de Volkrykheid en het
vlytbetoon der Volkplantelingen te vermeerderen, het overvoeren van Vrouwen
derwaards aanmerken, schryvende: ‘Naardemaal slegts een zeer klein getal
Vrouwen, tot duslange, het gewaagd hadden, de gevaaren en moeilykheden zich
te getroosten, onvermydelyk voor de zodanige, die zich gingen nederzetten in een
oord, tot nog toe woest en onbekend, leefden de meesten der Volkplantelingen
ongehuwd, en merkten zich aan als vreemdelingen, die voor een tyd zich onthielden
in een land, waaraan zy geene verbintenisse hadden door de banden der
zameuwooninge met Vrouw en Kinderen. Om hun over te haalen, dat zy zich daar
vaster vestigden, maakte de Maatschappy gebruik van de schynbaare rust, waarin
de Volkplanting verkeerde, om een groot aantal jonge Dogters derwaards te zenden,
genomen uit huisgezinnen van gemeene Burgers, maar van goede zeden. Zy
moedigden de Planters aan tot het Huwelyk, door belooningen en andere voordeelen.
Deeze nieuwe Medgezellinnen
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werden met zo veel tederheids ontvangen, en veele haarer vonden zich zo schielyk
en zo wel uitgehuwelykt, dat andere zich opgewekt voelden, haar voorbeeld te
volgen, en dat, die anderzins Gelukzoeksters waren van weinig betekenisse,
deugdzaame Burgeressen wierden en weloppassende Moeders van Huisgezinnen,
belang stellende in het geluk en den voorspoed eens Gewests, 't geen zy voor haar
Vaderland hadden aangenomen.’
Wegens de opkomst der Volkplantinge in Nieuw Engeland, geeft ROBERTSON
deeze menschkundige waarneeming: ‘'Er is iets anders noodig, dan het vooruitzigt
van aanstaande winst voor zichzelven, of van voordeelen, welke hun Land, ten
eenigen dage, daar van zal kunnen trekken, om de menschen te beweegen tot het
verlaaten van hunnen Geboortegrond, en zich te begeeven na een ander Werelddeel,
om de ongemakken eener lugtstreeke, waaraan men ongewoon is, te verdraagen,
en zich over te geeven aan den moeilyken, maar noodzaaklyken arbeid, om een
onbewoond land bewoonbaar te maaken; een Land, niet zelden bezet met groote
bosschen, of bewoond door wilde Volken. Doch het geen byzonder belang, of
voordeel voor het Vaderland, niet kunnen uitwerken, kan de invloed van een veel
kragtiger en verheevener beginzel te wege brengen.
De Geschillen in den Godsdienst hadden allengskens, by een groot deel des
Volks, eene soort van geestdrift doen gebooren worden, welke 't zelve aanzette om
de gevaaren te trotseeren, en de hinderpaalen te boven te komen, welke, tot
duslange, het vestigen van Volkplantingen hadden verhinderd, in dat gedeelte van
America, 't welk aan de Maatschappy te Plymouth was te beurte gevallen. Naardemaal de aanleg der onderscheidene Vastigheden in Nieuw Engeland den
oorsprong verschuldigd is aan die geestdrift, en wy, in den geheelen loop onzes
Verhaals, den invloed daarvan zullen bemerken op alle de bedryven der daar heen
getrokkenen, en haar een charactertrek deezes Volks zien opleveren, die, even als
hunne Instellingen, zo burgerlyke als godsdienstige, iet zeer byzonders heeft, zal
het noodig weezen, den oorsprong en voortgang van dezelve met wat meer
naauwkeurigheids na te gaan en te ontvouwen.’
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Dit geeft ROBERTSON gelegenheid om over de herkomst der Puriteinen uit te weiden,
en hun betreffende byzonderheden aan te voeren, die men elders, althans in dat
daglicht gesteld, vergeefsch zal zoeken. Met eene edele vryheid voert hy hier de
pen, over het gedrag der Koningen in Kerklyke zaaken; en Koningin ELIZABETH komt
'er, ten deezen opzigte, in een gansch niet gunstig licht voor. Dit gedeelte heeft ons
by uitstek behaagd. Welk eene schoone en juiste waarneeming: ‘Tot schande van
de Christenen, kende men, in die dagen, de heilige Regten van het Geweeten en
de Vryheid van Denken niet, en was vreemd van Liefde en onderlinge
Verdraagzaamheid, die de ziel uitmaaken van den Godsdienst, welken zy belyden.
Het denkbeeld van Verdraagzaamheid niet alleen, maar het woord zelfs, in dien zin
als men het tegenwoordig bezigt, kende men niet. Ieder Kerkgenootschap gaf voor,
het Regt te bezitten om de hand der Burgermagt te gebruiken, om het geen men
voor waarheid hieldt te beschermen, en wat men voor dwaaling keurde te verdelgen!’
De Geestdryvery onder deeze Volkplantelingen nam toe, en baarde de
zonderlingste uitwerkzelen. Het St. Joris Kruis in de vlag van Engeland is genoeg
om eene scheuring te verwekken. Dan dit diende om de Bevolking in Engelsch
America uit te breiden en te vergrooten, door elders wooningen te zoeken en Steden
te bouwen. - Dan de Geestdryvery, de onderscheidene Volkplantingen, in een
algemeen gevaar, zich vereenigd hebbende, baarde, by eene Legerzuivering, op
Godsdienststellige Leerbegrippen gegrond, eene verzwakking der Legermagt, die
egter overwinnende was, en eenige Stammen uitdelgde op eene wyze, hoogst
trouwloos en laakenswaardig. Wy moeten onze Leezers tot die staalen van
Geestdryvery en Boosheid wyzen in het Werk zelve. - Zo verdient, in de Geschiedenis
van Virginie, ook eene breed verhaalde trouwloosheid der Engelschen, ten opzigte
van de Inboorelingen, geleezen te worden.
Wy besluiten dit Berigt met het geen ROBERTSON optekent, wegens het gedrag
der Volkplantelingen in Nieuw Engeland, ten opzigte van CROMWELL, dien zy als
hunnen volyverigen Protector aanzagen. ‘CROMWELL metkte die Volkplantelingen
aan als aan hem vast
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verknogt, niet alleen in gevolge van hunne beginzelen, maar ook uit genegenheid.
Welhaast gaf hy hun een allerdoorslaandst blyk van zyne uitgestrekte genegenheid
hunwaards. Naa Jamaica den Spanjaarden ontweldigd te hebben, wilde hy zich van
die vermeestering verzekeren, en dit nieuw verkreegen Eiland doen bloeijen. Hy
vormde ten dien einde een plan, 't welk de zigtbaarste merktekenen draagt van
eenen geheel vuurigen geest, die behaagen schept om het voorgestelde einde door
buitengewoone middelen te bereiken. Hy stelde den Inwoonderen van Nieuw
Engeland voor, om zich op Jamaica neder te zetten; en hy bezigde, om hun tot dit
besluit over te haalen, alle drangredenen, welke hy meest geschikt oordeelde, om
op hunnen geest te werken, en eene volvaardige toestemming te wege te brengen.
Hy poogde hunnen Godsdienstyver aan te vuuren, met hun voor oogen te houden,
welk een doodlyke slag het zou weezen voor den Mensch der Zonde, als hy, te
midden van de Landen zyner Heerschappye in de Nieuwe Wereld, eene Volkplanting
van Geloovigen gevestigd zag. Hy zogt hun te bekooren door eene opgehangene
schildery van de onmeetelyke rykdommen van een vrugtbaar Land, 't welk het
vlytbetoon der Bebouweren zou vergelden met een schat der rykste voortbrengzelen,
die tusschen de Keerkringen groeijen. Hy gaf hun zyne brandende begeerte te
verstaan, dat zy bezit namen van dat Land, om daardoor vervulling te geeven aan
het Woord van GOD, die beloofd hadt, zyn Volk tot het Hoofd, niet tot den Staart te
maaken. Eindelyk gaf hy de sterkste verzekeringen, dat hy hun zou ondersteunen
door al zyn gezag, en al de magt des bestuurs in hunne handen stellen. - Maar de
Volkplantelingen waren te zeer verknogt aan een Land, waarin zy zints veele jaaren
woonden, en waar zy, zonder tot groote rykdommen geraakt te weezen, reeds, in
vollen overvloed, alle gemakken en geryflykheden des leevens genooten; en bovenal
vreesden zy voor de ongezondheid der Lugtstreeke in de West-Indiën, die doodlyk
geweest was aan een groot getal Engelschen, en weigerden, met zeer veele
pligtbetuigingen, het anders uitlokkend en in hunnen smaak sterk aangedrongen
voorstel des Protectors aan te neemen.’
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Antenor's Reizen door Griekenland en Asie; benevens eenige
Berichten aangaande Egypte; naar een Grieksch Handschrift,
gevonden in de nieuw opgedolven Stad Herculanum, in het Fransch
overgebragt door E.F. Lantier. Met Plaaten. IIIde Deel. Te
Rotterdam, by J. Bronkhorst, E. van Wolfsbergen, C. van den Dries,
en J. van Santen. In gr. 8vo.
Niet, dan met bepaalingen en uitzonderingen, hebben wy van de Twee voorgaande
(*)
Deelen deezes door ons aangekondigden Werks kunnen spreeken ; bepaalingen
en uitzonderingen, welke desgelyks gelden ten opzigte van dit Derde en laatste
Deel; bepaalingen en uitzonderingen, die ook de ons onbekende Nederduitsche
Vertaaler, blykens zyne betuigingen, als 't ware, gewettigd heeft; - de ons onbekende
Vertaaler, schryf ik; want zyne aanduiding, op de rugzyde des zogenaamden
Franschen Tytels, dat hy de Schryver is van de Stukjes, Myne Offeranden aan
APOLLO en HYMEN, in den Jaare 1788, te Dordrecht, by A. Blussé en Zoon,
uitgegeeven, heeft hem aan ons niet bekend gemaakt.
Met den aanvange deezes Deels komen de Reizigers te Babylon. Wy hooren 'er
weder den ouden Liefdedeun aanheffen, by de beschryving van de Zeden en
Gebruiken dier Stad. Het onthaal by den Epicuristischen Wysgeer ARSAMES geeft
gelegenheid om over de Wysbegeerte diens Aanhangs te spreeken. - ARSAMES,
hier het woord voerende, komt 'er voor uit, ‘dat de Godsdienst enkel een toom en
breidel was voor het volk; maar voor ryke Landvoogden, voor menschen van
opvoeding en grondbeginzelen, volstrekt overtollig. De Zedekunde was eene mode,
op deeze of geene plaats, zo of anders in zwang, eene wet van burgerlyke orde,
zich schikkende naar de omstandigheden en de verschillende luchtstreek.’ - Naa
eenige voorbeelden ter staavinge van dit zyn begrip aangevoerd te hebben, vaart
hy voort: ‘Wat de Wysbegeerte betreft, ik bemin ze, en leg 'er my vlytig op toe, ik
baad my in wellust, met lange en volle teugen drink ik, uit den beker des

(*)

Zie onze Letteroef. voor 1799, bl. 270 en 587.
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leevens, alles, wat myne zinnen streelt, alles, wat ze kan betoveren: ziet daar de
echte Wysbegeerte, en die ik omhelsd heb, zedert ik tot jaaren van onderscheid
ben gekomen; maar zy is de Leer niet van uwe Grieksche Wysgeeren, van uwen
PLATO, ZENO en XENOCRATES - Zelfs niet van EPICURUS, hernam ik, wien men geheel
verkeerd begrypt en verklaart: want hy telt de maatigheid en de zelfsbeheersching
mede onder de deugden, ja onder de geneuchten zelfs. - In dit geval ben ik dus
grooter Wysgeer dan hy: want ik stel de zelfsonthouding op rekening der menschlyke
dwaasheid. - EPICURUS verbiedt het genot niet van de genoegens dezes leevens;
maar hy wil, dat men ze afmete naar de sterkte of zwakte der zintuigen, en het
waare Epicurismus is daar in gelegen, dat men zich vaak van het genot speene,
om zo veel beter te kunnen genieten. - Ik bemin de Wysbegeerte ook, riep ATOSSA,
[eene Schoonheid, die den Epicurist ARSAMES geheel hadt ingenomen] uit; want 'er
is niets dat ik hooger schat dan het vermaak, niets waar ik yveriger na streef; ik heb
geen de minste vooroordeelen, of ken in dit opzigt zwaarigheden, noch bedenkingen,
die my konden weerhouden; en al myn dichten en trachten is het genot der zinlykheid
te vermenigvuldigen. - Wy betuigden haar, dat heure Wysbegeerte ons zeer
verheeven, glansryk, redelyk en gemaklyk voorkwam. Men liet vervolgens, op het
welzyn van ATOSSA en het vermaak, groote bekers wyn rondgaan; wy bekransten
ons met bloemen. ARSAMES dronk op de gezondheid van SARDANAPALUS, weleer
Koning van Assyrie, en zyn Held, terwyl hy my vroeg of ik het standbeeld van dien
Vorst wel gezien had. - ô Ja! ik heb ook deszelfs opschrift gelezen, dat met zyne
leefwyze en zeden zeer strookte. Eet, drink, vermaak U, al het overige is niets, zo
luidt het by BELUS; de man hadt gelyk, riep ARSAMES uit, wat is het leven zonder
vermaak!
ARSAMES kortte den maaltyd, zo veel mogelyk was, af; hy haastte zich
buitengemeen; hy moest zich naamlyk te Babylon laaten vinden, om eene dansseres
hare eerste proef te zien doen. - Wy van onzen kant, hoe zeer ook voldaan met ons
tegenwoordig onthaal en gezelschap, waren verpligt hem te vol-
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gen. Met medelyden echter zag ik neder op ARSAMES Wysbegeerte, die, met volle
teugen uit den beker der wellust zwelgende, zyne zintuigen hadt stomp gemaakt,
en wiens genoegens vergald werden door het smaaklooze daar mede vermengd,
en door de zelfverveeling, die hem kwelde.’
Deeze schets van eenen Epicuristischen Wysgeer en Wysgeerinne heeft ons in
't geheel wel bevallen; de tusschengevlogte aanmerking is juist, en het gevolg van
zulk een leeven treffend. - PHANOR, de wellustige PHANOR, doet hier eene edele
daad, met eene Schoonheid, hem als in zyne magt gesteld, niet te misbruiken, maar
door eene geldgifte tot het aangaan eens Huwelyks geschikt te maaken. Om dit te
doen, hadt hy een ganschen dag besteed; een dag, dien hy verklaart ‘niet te willen
verruilen voor den schitterendsten en gelukkigsten dag van zyn geheele leeven,
noch voor de gunstbewyzen van ATOSSA. Myne beurs is wel geledigd; maar myn
hart is vol.’ ANTENOR wenschte zyn Vriend en Reisgenoot geluk met de goede daad,
door hem geoefend, en met de vreugde, die 'er hem voor beloonde.
Regtmaatig is de Aantekening, door den Vertaaler aan den voet der bladzyde
geplaatst. ‘Hartlyk wenschen wy PHANOR mede geluk met de volbrenging van dit
deugdzaam bedryf, meer dan met alle zyne liefdegevalletjes; maar ook tevens is
het onze vuurigste wensch, dat de lezer hier by langer, dan by de laatsten, moge
stilstaan, en 'er meer door getroffen worden; ja dat het hem tot een tegengift zy
tegen de verleidingen der ondeugd, waar toe wy PHANOR meermaalen vervallen
zien. Dat de deugd ons steeds bekoore, daar zy de zaligste genoegens ten gevolge
heeft; dat de ondeugd ons steeds afschrikke, in heur verleidelykst kwaad zelfs:
dewyl heure vermaaken onze ziel niet verzadigen kunnen, en zy, vroeg of laat,
bittere vruchten draagt! Voor het overige verhaalt men soortgelyke daad van den
wellustigen ALCIBIADES, waar uit wy zien, dat geen ondeugende geheel slecht is, en
dat, aan den anderen kant, de deugd niet in een enkel goed bedryf gelegen zy,
maar eene gansch edele gemoedsgesteltenis vereischt.’
Met grond vreesden wy, dat het verblyf van ANTE-
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en PHANOR op Paphos, by den beschreeven Eerdienst aan VENUS aldaar, den
laatstgemelden tot de voorige ongeregeldheden zou doen vervallen; dan zy hadden
'er eene voor hun gelukkige ontmoeting. By de wellustige Inwooners van Paphos
steekt het onderhoud met den Stoicyn STILPO zeer af. ‘Ik werd,’ zegt ANTENOR, ‘door
walging en zelfverveeling overvallen, maar ik durfde 'er met PHANOR niet over
spreeken. Ik liet eindelyk evenwel een los woord ten dien aanzien vallen. Zeer
verbaasd stond ik over zyn antwoord. Hy betuigde my dat hy zelf reeds gewenscht
hadt Paphos te verlaaten, maar 'er jegens my niet van hadt durven gewaagen. Alle geneuchten, sprak hy, welker genot men zonder eenige moeite verwerft,
genietingen, waar aan verstand, noch hart, het minste deel heeft, vermoeijen onze
zinnen, en walgen welhaast het gemoed; hier is het geluk en de vrouw niet, welke
ik zoek, en die my bekooren kunnen. De laatste gunst, welke ons de liefde doet
smaaken, dient door andere gunsten vooraf gegaan te worden, alvoorens ons geluk
wordt ten top gevoerd. Ontsnappen wy, gelyk ULYSSES, dit betoverend Eiland, zo
gevaarlyk als dat van CIRCE, die zyne reisgenooten in Zwynen veranderde.’
Op reis hadden zy gesprekken met eenen Griek, eene en andere byzonderheid
der Fabel-oudheid toelichtende. Te Sardes gekomen, geraaken zy in kennis by den
Wysgeer ARISTIDES, den Grootvader van twee Meisjes, op eene van welke PHANOR
verlieft. Dit verblyf, met het Verhaal des Leevens van ARISTIDES en veelvuldige
lotgevallen vermengd, loopt van het IX tot het XXI Hoofdstuk deezes Boekdeels; en
mogen deeze, in veele opzigten, belangryk genaamd worden. PHANOR's liefde tot
een dier Kleindogteren, hoewel met veele hinderende tusschenvallen, loopt in 't
einde gelukkig af.
De Reizigers komen te Athene weder, bezoeken hunne oude kennissen, en
geeven te deezer gelegenheid verslag van de Atheners; doen ons, onder anderen,
CRATES, TIMON den Menschenhaater, ARISTOTELES, THEOPHRASTUS en den Dichter
PINDARUS kennen.
ANTENOR's voorslag, om met LASTHENIA, die van den aanvang deezes Werks
geene geringe rol speelde, te trouwen, werd afgeslaagen. Hy trekt met PHANOR na
Sardes, waar de laatste de Dogter van ARISTIDES
NOR
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trouwt, nevens deezen en diens huisgezin te Theben komt. Hier sterft ARISTIDES;
en ANTENOR huwt met de schoone TELISSILLA. Te deezer gelegenheid deelt hy deeze
les der ondervinding mede: ‘Ik gevoelde thans meer dan ooit, dat, ondanks het
stelzel der Epicuristen, het geluk meer in de gewaarwordingen van de ziel en de
werkzaamheden van den geest, dan in de zinlykheid en het genot der zinnen bestaat.
De zinlyke vermaaken kunnen, uit hoofde van de zwakheid onzer zintuigen, slechts
eenige oogenblikken duuren; wanneer zy niet naar onze zwakheid afgemeeten zyn,
matten zy het sterkste gestel af, verwoesten het lichaam, en zyn de oorzaak van
veele ziekten en den dood. De vermaaken van het verstand en hart zyn voor alle
tyden en uuren berekend; zy volgen ons overal, op het land en in de stad, in het
gewoel der wereld en in de eenzaamheid, terwyl zy een helderen glans over alle
de byzondere tydperken van ons leven verspreiden, onze jeugd, manlyke jaaren
en gryzen ouderdom tevens vercierende.’
De dood van LASTHENIA, die tot haaren hoogen ouderdom beminnelyk bleef, en
op 't einde haare Staatkundige gevoelens, tegen eene volstrekte Volksregeering
aangekant, uitboezemt, sluit een Werk, waarvan wy, in onze Aankundigingen,
genoeg gezegd hebben, om het op den rechten prys te doen stellen.

De gedenkwaardige Gesprekken van Socrates, (over God, de
Voorzienigheid, het Geluk, de Deugd, de Volksregeering, en andere
onderwerpen,) door Xenophon. (Eerste Afdeeling.) Te Haarlem,
by A. Loosjes, Pz., 1800. In gr. 8vo. 196 bl.
Ene overzetting uit het Grieksch; dit bevalt ons: onze Dames mogen ook wel eens
kennis maken met oude Grieksche menschen, en wy durven haar dit oude Grieksche
boek veel geruster aanbevelen dan de oude Grieksche klederdragt. Voor onze
Jongelingen is dit boek ook een zeer aangenaam geschenk; velen hebben gene
geleerde opvoeding, en zelfs van dezulken, die dit voorrecht genieten, is het dikwils
maar al te waar: Graeca non leguntur. Mogt deze overzetting nu dit goeds ook
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stichten, dat men zich wat meerder moeite getroostede voor de meesterstukken der
Ouden, zonder welkers vlytige beöefening toch alle goede smaak voorzeker moet
verloren gaan. Voor het overige, de namen van SOCRATES en XENOPHON zyn in
waarheid reeds aanbeveling genoeg; XENOPHON is een uitmuntend Schryver, en de
altyd gedenkwaardige dierbare man, dien hy ons nader kennen doet, wordt ons
door zyne pen telkens, en als 't ware op iedere bladzyde, al meer belangryk. De
lezer ziet in hem den waren wysgeer en den groten man, bewondert het diepe
doorzicht en de zuivere denkbeelden van dezen Heiden, wordt gedurig door den
trant van SOCRATES en de naturelyke eenvouwigheid zowel als de onwederstaanbare
kracht zyner bewyzen weggesleept; en ook dan, wanneer hy ziet, dat de verlichte
Christen-Wysgeer meer toch weet, voelt hy, dat hy by dezen groten man nog veel
ten achteren is, en nog veel van hem leren kan.
Men oordele over de waarde dezer vertaling, uit het volgende, dat wy tot ene
proeve afschryven; ('t is het slot van het eerste boek; de drie eerste boeken worden
ons in dit eerste Deel, of eerste Afdeeling, zo als de tytel zegt, geleverd.)
‘Zien wy nu of SOCRATES, terwyl hy zyne leerlingen van de ydelheid afleidde, hen
'er niet toe bragt, om de deugd te beöeffenen. Een braaf man te zyn, zei hy altyd,
en niet te zoeken om het te schynen, dat is de waare weg tot eer. Zie hier hoe hy
deeze waarheid bewees.
Onderstellen wy, zei hy, een man, die naauwlyks op de fluit kan speelen, en die
doorgaan wil voor iemand, die een groot talent daar toe bezit: en verbeelden wy
ons nu eens, wat hy best zal dienen te doen, om deezen roem te overweldigen.
Terstond zal hy de grootste Musikanten moeten navolgen in alles, wat het uitwendige
van hunne kunst betreft. Zy hebben heerlyke speeltuigen, zy houden een grooten
stoet van knegts in hun gevolg; hy zal niet in gebreke blyven hen hierin na te volgen:
meenigvuldige bewonderaars verheffen hunne talenten; hy zal zich dus een groot
aantal pogchers aanschaften. Dit is alles nog niet; indien hy zich niet belagchelyk
wil maaken, en van bedrog overtuigd worden, zal hy moeten zorgen, dat
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hy nooit op de fluit speelt. Zie daar dan een man, die groote uitgaven doet, die niets
wint, en die zynen roem gaat verliezen. Moet men niet toestemmen, dat hy ellendig
leeft, en dat hy niets dan bespotting waardig is?
Verbeelden wy ons nog een man, die voor een goed krygsbevelhebber wil
doorgaan, voor een bedreeven stuurman, en die noch de zee, noch het beroep der
wapenen kent: en brengen wy ons voor den geest, wat zyn lot zal zyn. Zo hy anderen
niet kan overreeden van het talent, dat hy niet bezit, is hy ongelukkig; zo hy hen
overreedt, is hy nog veel ongelukkiger. Met al zyne onkunde, zal hy zich belast zien
met het bevel van een leger, met het bestier van een schip: hy zal niet nalaaten
menschen ongelukkig te maaken, die hy wel zou hebben willen behouden, en hy
zal zelfs genoodzaakt zyn om op eene schandelyke wyze zynen post neder te
leggen.
SOCRATES toonde door deeze voorbeelden, hoe gevaarlyk het is een valschen
tooy te maaken van rykdommen, kragt en moed. Men verkrygt door dit middel posten,
die men niet vervullen kan; men stelt zyn geheele onbekwaamheid in het helderste
daglicht, en men maakt zich alle inschikkelykheid onwaardig.
Hy heette zoo zeer geen bedrieger dien kleinen gaauwdief, die de menschen
bedriegt, door hun een weinig gelds of eenige goederen uit den zak te kloppen; als
wel dien schynbaar grooten man, zonder verdienste, die zynen medemenschen
een groot denkbeeld van hem geeft, en hen doet gelooven, dat hy bekwaam is om
den Staat te bestieren. Het kwam my voor, dat zulke gesprekken wel deeglyk geschikt
waren om zyne leerlingen van de ydelheid te geneezen.’
Het komt ons voor, dat deze en soortgelyke onderrichtingen ook nog in onzen
tyd en in ons land nut kunnen doen; en wy wenschen onze Landgenoten geluk met
ene zo uitmuntende Overzetting van zulk een uitmuntend Werk.
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Het Leeven van Epaminondas, door A.G. Meiszner. 1ste Stuk. Te
Haarlem, by A. Loosjes, Pz., 1800. In 8vo. 104 bl.
Het leven van een groot Man, door een uitmuntend Schryver, die de oude
Geschiedschryvers vlytig heeft geraadpleegd; dus behoeven wy niet te zeggen, dat
dit Werkje zeer belangryk en uitnemend wel geschreven is. Het heeft ook enen zeer
bekwamen Vertaler aangetroffen. Vooraf gaat zo veel van de geschiedenis van
Theben, als tot recht verstand van die van dezen Held verëischt wordt. Dit eerste
Stukje loopt slechts tot aan den terugtocht van CLEOMBROTUS naar Laconien. Wy
verlangen naar het vervolg, hetgeen spoedig beloofd wordt.

Eeuwfeest by den aanvang der Negentiende Eeuw. Zinnebeeldige
Voorstelling, door Mr. J. Kinker. Te Amsterdam, by A. Mars, 1801.
In 8vo. 54 bl.
De Menschheid, op het einde van de Agttiende Eeuw, door de hevige driften van
het hart vervolgd, door de Reden tot de kennis van haare bestemming gebragt, en
aangespoord, om zoo wel haare zinnelyke als zedelyke volkomenheid geduurig
nader te komen, door de Deugd beschermd, en door de Schoonheid verrukt,
deelnemende in het Feest, 't welk de Schoone Kunsten ter haarer eer, by de
verschyning der Negentiende Eeuw, vierden, is het onderwerp, het welk de Dichter
KINKER, volgens zyne korte Voorrede, voor dit Stukjen geplaatst, tot dat einde
verkoos.
Meesterlyk heeft hy aan dat oogmerk voldaan, hebbende niet alleen de
Menschheid, de Reden, de Deugd, de Ondeugd, de Verbeelding, de Geschiedenis,
het Geheugen, de Genius van de Agttiende Eeuw, de Priester van den Tyd, APOLLO,
benevens de Genietjens, verbeeldende de Eigenliefde, de Roemzucht en de Nayver,
alsmede een aantal Priesters van verschillende Godsdiensten, en eene menigte
menschen van allerleye Natiën, zo spreekende als zingende ten tooneele gevoerd;
maar zelfs stemmen uit den afgrond, en uit de hoogte benevens die van Vrees en
Hoop, doen hooren; terwyl hy verder een aantal zwygende personadien, als MARS
en BELLONA, de Toorn, Haat, Afgunst, de Furien, de Eeuwen, de
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Jaargetyden, de vier Schoone Kunsten, het Beeld der Schoonheid door APOLLO
bezield, de Genius van Amsterdam, HERCULES, NEPTUNUS en vier Tritons, mede aan
zyn onderwerp heeft dienstbaar gemaakt, en dezelve meest allen, in gepaste
danssen, het Tooneel heeft doen betreden.
Men zoude zekerlyk verscheidene aanmerkingen op eenige plaatsen van dit
Zinnespel kunnen maaken; zo als men reeds by de herhaalde vertooningen gedaan
heeft; dan deeze kunnen het Stuk, over 't geheel genomen, niets benadeelen, en
vooral niet, als men het doorgaand oogmerk van den Dichter in aanmerking neemt.
Immers moet elk dichtstuk, en vooral zulk eene uitgebreide zinnebeeldige
voorstelling, uit het oogpunt beschouwd worden, dat de Dichter zich heeft voorgesteld
en zo duidelyk aangewezen; nadien men hetzelve anderszins, even als een
Schildery, uit een verkeerd daglicht zoude kunnen beschouwen. En men doet dit
wezenlyk, wanneer men den Godsdienst meer werkzaam in dit Spel wil zien, daar
de Dichter eigenlyk de Reden tot zyne voornaamste werkster heeft gekozen. Het
is hierom, dat wy zelfs de dikmaals en zeer sterk toegejuichte versen, bl. 15,
Want grootheid, deugd en ware Godsdienst
Zal onveränderlyk bestaan

strydig vinden met den aanleg van het geheele Stuk; kunnende dezelve niet anders
aangemerkt worden, dan als een enkelen schildwagt, die op eens anders
grondgebied geplaatst is. Men zou 'er, of den Godsdienst geheel ingebragt moeten
hebben, - het geen men echter, om andere redenen, zoude moeten afkeuren, - of
men zou 'er geheel van hebben moeten zwygen. De Deugd, een waardig
afstammeling van den Godsdienst, bekleedt toch in dit Zinnespel deszelfs plaatse.
Men heeft dit Eeuwfeest vyftien maalen agter elkanderen, op den Amsterdamschen
Schouwburg, in al deszelfs luister vertoond; zynde de Muzyk, door den kundigen
Orchestmeester BARTHOLOMEUS RULOFFS, daar toe vervaardigd, overeenkomstig
met de zangen van den Dichter KINKER.

De Orkaan, op den negenden November 1800. Lierzang, door Mr.
M.C. van Hall. Tweede Druk. Te Amsterdam, by J. ten Brink,
Gerritsz., 1801. In gr. 8vo. 18 bl.
Onder de rampen, welken het einde der voorgaande Eeuwe getroffen hebben, was
ook de geweldige Storm van den negenden van Slagtmaand laatstleden, wiens
verwoestingen
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de Vaderlandsche Dichter VAN HALL zeer kragtig in dit Dichtstuk voordraagt. De dood
van PIETER KANTELAAR en JOHANNA ELISABETH VAN DEN BROEKE, welke, op den avond
van dien dag, door een omvallenden schoorsteen verplet wierden, geeft hem
aanleiding om dit Vers aan zynen Vriend PIETER VAN DEN BROEKE op te draagen;
terwyl hy dat smartelyk geval op volgende wyze bezingt:
Hoe kort slechts duurde uw heil, nu zalige Echtelingen!
't Verderf zag uw verbond, met nydige oogen, aan;
De deugd, de liefde en hoop uw' blyden echt omringen;
Op uwen effen weg het schoonst gebloemte staan;
En 't zwoer vergramd: ‘dit paar zal in dit uur vergaan.’
Nu slaat de Orkaan, op nieuw met dubble kracht, aan 't brullen:
Gelieven! mogt dit woên uw hart met angst vervullen,
U 't noodlot doen ontgaan dat u als offers beidt!
Gy aarzelt ... 't is vergeefs ... 'k zie u den schrik verwinnen;
De liefde dryft u heen, naar die u teder minnen:
Terugg'! rampzalig paar! gy zyt op 't wreedst misleid!
Zy gaan: straks zie 'k hun wang verbleeken;
Vertwyfling houdt hunn' voet geboeid;
Te laat! hoe nu den ramp ontweeken,
Terwyl de orkaan nog feller loeit?
Te laat! hy teistert gevels, daken.
Daar barst en stort, met yslyk kraken,
Een logge steenklomp gonzend neêr.
Hy treft .... ô God! wil u erbarmen!
Wat gil! God! ... in elkanders armen
Verpletterd .... 'k heb geen woorden meêr!

Onze wensch is: dat hy, die uit rampen zulke schoone denkbeelden kan trekken,
dikmaals in de gelegenheid moge komen, om zyne Leezers met blyder onderwerpen
bezig te houden.

Zak bibliotheek van Vernuft en Smaak. IIIde Deel. Met Plaaten. Te
Amsterdam, by J. Allart. In 12mo. 272 bl.
Onder de Werkjens van Smaak, die, behalven tot genoeglyk tydverdryf, tevens ten
nutte bestemd zyn, blyft deze zoogenoemde Zakbibliotheek by voortduuring haare
waarde behouden. Dit derde Deeltje bevat vier Stukjens. Het eerste is een Treurspel,
naar het Engelsch, ten opschrift voerende: Clementina, of de gevolgen eener
heimlyke Echtverbindtenis, 't welk in eenen schoonen styl geschreeven, en met
belangryke
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charactertrekken, zoo wel als gevoelwekkende tafereelen, doorweeven is. - Het
tweede Stukje is eene Vertelling, naar het Fransch van D'ARNAUD, tot opschrift
hebbende: De Natuur herneemt haare rechten. Daar wy, by de aankondiging der
(*)
twee voorige Deeltjens , nog niets uit dit Werkje hebben overgenomen, zullen wy
dit leerryk verhaal aan onze Lezeren kortlyk mededeelen, en het slot daarvan, uit
het Werkje zelve, ter proeve afschryven.
Twee Echtgenooten, Daligni en Margaretha, verheugen zich, ondanks alle de
rampen, die hun buiten eige schuld treffen, in het bezit eener lieve vyftienjaarige
Dochter Justine. Melincourt, die reeds, door zyne zucht tot wellust, in een aantal
huisgezinnen de smart en onëer verspreid had, zoekt, door aanbieding van hulp en
onderstand aan Daligny, zyne laaghartige oogmerken met dit meisje te berelken;
doch Daligny ontmaskert hem, ingelicht door eenen brief, dien Melincourt aan Justine
had doen toekomen. Nu laat de snoodaart, door eenen onbekenden, aan den
behoeftigen Daligny 25000 kroonen aanbieden; doch ook dit wordt door hem, op
eene waardige wyze, van de hand geweezen; - vervolgends trachten vier
gemaskerde persoonen Justine, terwyl zy met haare ouders naar buiten rydt, te
schaaken; dan, de moedige Vader ontrukt haar weder aan de handen haarer
vervoerers; - eindelyk laat Melincourt, door zekeren braaven Geestlyken, aan Daligny
vergiffenis, en de hand van Justine vraagen, en werpt zich, ten gelyken tyd, zelf
voor de voeten van haaren Vader neder, belooft Justine alzins waardig te zullen
beminnen. Daligny zwicht voor alle deze aanvraagen en beloften, en Justine wordt
met Melincourt wettiglyk verëenigd; dan daar de laatstgenoemde reeds alle zedenlyke
grondbeginselen sints lang met voeten getreeden hadt, en niets dan der stemme
des wellusts gehoor gaf, kon zyne liefde niets anders dan zucht tot dierlyk genot
zyn, en daar zich hier by trotschheid paarde, vergeet hy weldra zynen ongelukkigen
Schoon-Vader en Moeder, en weet zelfs zyne Echtgenoote tot een gelyk gedrag te
verleiden; zoodat, deze tevens haare kinderpligten vergeetende, Daligny met zyne
Vrouw op nieuw aan de rampzaligste behoefte wordt blootgesteld. De jonge
Echtelingen vertrekken weldra naar America, en nu zien zich de ouders van Justine
geheel verlaaten, dewyl het aandenken aan hun ook geheel uit het hart hunner
Dochter was verbannen. Mevrouw Melincourt brengt een meisje ter waereld; en
naadat Melincourt, geduurende den tyd van vyftien jaaren, groote schatten vergaderd
hadt, neemt hy

(*)

Zie onze Alg. Vaderl. Letteroef. voer 1798, bl. 142, en voor 1799, bl. 234.
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met zyne Echtgenoote de terugreize naar Frankryk aan, koopt daar een aanzienlyk
Landgoed, maakt dit tot een Marquisaat, en verandert zynen naam in dien van
Villemeuil. Eindelyk overlydt hy, en laat zyne Weduwe onnoemlyke schatten naa.
Deze huwlykt haare Dochter uit aan den Graave van Bermont, en verandert daardoor
van woonplaats. Zy ziet zich spoedig door haare Dochter even zoo ondankbaar en
slecht behandelen, als zy haare ongelukkige ouders behandeld hadt; en dit brengt
Mevrouw Villemeuil tot inkeer. Nu betreurt zy haare eigen wangedraagingen; en,
den raad van haaren braaven Vriend, den Ridder van Saint Remi, opvolgende,
wendt zy alle poogingen aan, om naar den toestand haarer ouders te verneemen;
doch vruchtloos, dewyl dezen haare voorige woonplaats verlaaten hadden, zonder
dat men wist werwaards zy gegaan waren. - ‘'Er zyn oogenblikken, (dus vervolgt
het verhaal zelf:) waarin de knaaging met al haare zwaarte op het hart van den
schuldigen weegt - in één van deze treurige oogenblikken zocht de Marquisin haare
eenige troost in den Godsdienst: zy trad juist de kerkdeur in, wanneer zy, in het
voorportaal, eenige menschen ziet, die rondsom eene arme vrouw stonden, welke
om een aalmoes vroeg, en die in dit oogenblik, door zwakheid en honger, flaauw
was geworden: dit tooneel doet de Marquisin stilstaan, en vertedert haar; zy nadert
de arme vrouw, wier hoofd voorover hing; zy beveelt dat men haar bystand zal
bieden: deeze opent de oogen, en wil haare dankbaarheid betoonen ... de Marquisin
valt haar in de reden, en vraagt wat haare ziekte is. - “Helaas, Mevrouw! myne hooge
jaaren, de nooddruft .... maar nog meer het hartzeer ... het hartzeer ... nooit heb ik
my kunnen troosten ....” Dit laatste woord, als ook de toon en de stem, waarmede
hetzelve uitgesproken werd, verdubbelde de ontroering van Mevrouw Villemeuil. “Gy hebt hartzeer: ô myn goede vrouw! wie heeft dat niet? wiens ziel is niet door
hartzeer vergiftigd? - ik zal alles doen om uw verdriet te verminderen .... om ten
minsten dit folterende hartzeer te verzachten - maak staat op my.” - “Ach! Mevrouw!
hoe veel ben ik u verschuldigd! waarom vond ik tot hier toe zoo weinig harten, die
het uwe gelyk waren? - indien myne Dochter...” “Gy hebt dan eene Dochter?” - “Ja,
Mevrouw! en haare ongevoeligheid heeft haar' vader van smart doen sterven - zy
heeft ons verlaaten, en ik heb het ongeluk van myn' man te overleeven, en myne
armoede van plaats tot plaats mede te sleepen; ik ben hier gekomen ... om hier te
sterven....” “Hoe! uwe Dochter heeft u beiden verlaaten?” - “Zy heeft zelfs niet eens
onderzocht of wy nog leefden - helaas! ... zy is my echter nog altyd dierbaar - ik kan
haar beeldtenis niet uit myn hart
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rukken.” - By deze laatste woorden ligt de ongelukkige het hoofd op - welk een
tafereel! De Marquisin valt plotsling aan den boezem van deze arme vrouw, en
roept, met een schellen kreet, uit: “Myne moeder! .. Ja, myne moeder ..” Schielyk
opstaande, zegt zy, met het bitterste gevoel, tegen den Ridder en het volk dat
rondsom stond: “Ja, deze is myne moeder! .. myne moeder, die bedelde!” - Zy werpt
zich op nieuw aan het moederlyke hart, en geraakt geheel buiten haar zelve. De
arme vrouw had mede geen kracht om een enkel woord te spreeken; haare traanen
vloeiden, en zy lag welhaast, bewegenloos, in de armen haarer Dochter. - De Ridder
liet haar beiden naar een huis brengen, dat digt by de kerk stond.
De Marquisin opent het eerste de oogen; men wilde het volk, dat rondsom haar
stond, verwyderen: “Neen!” zegt zy, met eene stem door snikken afgebroken, “ik
wenschte dat de geheele waereld getuigen ware van het geen gy ziet - zie daar hoe
verre myne wreedheid, ja, myne woeste wreedheid, my heeft kunnen brengen: ik
heb myne moeder in zulk eene diepe armoede kunnen laaten, dat zy verpligt was
te bedelen ..... Ach! kan ik ooit genoeg myne misdaad boeten? my ooit genoeg
vernederen? - ik heb myn Vader den dood aangedaan!”
De Marquisin werpt zich telkens in de armen van haare moeder, die men tracht
uit haare bezwyming te doen bekomen.
Deze ongelukkige komt weder tot zich zelve; zy ziet op, zy vindt Justine weder,
die in haare eerste kindsheid, als 't ware, niets dan deugd, gevoel en ouderliefde
had ingeademd. Mevrouw Villemeuil doet alles om haare misdaad te herstellen:
haare moeder had, naa den dood van haaren Echtgenoot, gedrongen door de
diepste armoede, haare wooning verlaaten, en was door een gelukkig toeval, dat
eene bestuuring van de Voorzienigheid scheen te zyn, na zy in verscheide Steden
de menschlievendheid afgesmeekt had, ook eindelyk in de Stad gekomen, in welke
de Marquisin woonde.
Mevrouw Villemeuil had het geluk van haare moeder nog verscheide jaaren te
behouden; zy vondt een' waar' vriend in den Ridder Saint Remi, en zag ook haare
Dochter, welke haar in haare eerste dwaaling was nagevolgd, tot haar te rug komen
- en, op haare beurt, tot het zachte en aangenaame gevoel der natuur wederkeeren.’
Het derde Stukje, getyteld: de Minister, toont, in een welopgesteld en belangryk
verhaal, de wisselvalligheid der aardsche genoegens, en heeft ons by de leezing
insgelyks zeer wel bevallen.
Het vierde Stukje, eindelyk, bevat eenige volgeestige, en,
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door eenige welgekozene voorbeelden, doeltreffende, bedenkingen wegens de
klachten over de slegte tyden.
Wy gelooven, dat dit Werkje, op zulk eene vernuftige wyze, als tot hiertoe,
voortgezet wordende, wel Lezers zal aantreffen; te meer, dewyl eene niet al te
spoedig elkander opvolgende uitgave der Deeltjens het des te verkrygbaarer doet
worden.
De twee Plaatjens, by dit Deeltje geplaatst, zyn (onzes dunkens) niet zoo gelukkig
uitgevallen, als by de voorige Deeltjens.

De jonge Wilde in de Maatschappy. Naar het Fransch. II Deelen.
Te Dordrecht, by E. Bonte, 1800. In gr. 8vo. te zamen 346 bl.
Wy kunnen juist niet zeggen, dat het Nederduitsch gewaad van dezen jongen Wilden
ons zeer behaagt, en zyn persoon zelve bevalt ons ook niet zeer. By het eerste
Deel belydt de Vertaler rondborstig zyne onvolkomenheid in de zuiverheid der
Hollandsche taal, en belooft zich hierop met den meesten yver te zullen toeleggen.
Dit klinkt reeds vreemd: want wat noodzake was 'er toch, om intusschen Vertalingen
in het licht te zenden? En even vreemd is het, dat hy wil, dat men alleen uit het
Voorbericht en de vier laatste bladzyden van het twede Deel over zyne gevorderde
taalkennis oordelen zal. Wat het Werk zelven betreft: een schets van het verhaal
zou te wyd uitlopen voor ons bestek, en daarom zullen wy alleen door het afschryven
der Opschriften van de dertig Afdelingen, waar uit het bestaat, enig denkbeeld van
den inhoud trachten te geven. Deze Opschriften luiden, een weinig omschreven,
dus: 1. Lord Stingel (door schipbreuk) op een onbekend Eiland. 2. De Dochter van
Stingel (door toedoen harer Stiefmoeder) arm - (door het medelyden ener
aanzienelyke vrouw) gered, en (daarna in mansklederen) vlugtende. 3. Een jonge
Wilde wordt de voedsterling van Stingel. 4. Georgette (de Dochter van Stingel)
blootgesteld aan de grootste gevaren. 5. Stingel en zyn kweekling vertrekken naar
Spanje. 6. Georgette (onbekend) in dienst van haren Vader. 7. Georgette (aan ene
Mevrouw, in 't byzyn van Coral, den jongen Wilden, als meisje) bekend; - hare liefde
met den jongen Wilden. 8. Georgette in een Klooster, en hare ontmoeting in hetzelve.
9. Georgette door haren Vader herkend. 10. Stingel, Georgette en Coral op reis
naar Londen; - Coral zet zyne studie voort. 11. De jonge Wilde ontrouw aan zyne
beminde (Georgette.) 12. Wat 'er binnen het Chineesch priëel gebeurde
(ongeöorloofde liefdesonderhandeling van Coral en de Kamenier van Geergette);
- Stingel en Georgette begeven
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zich op reis. 13. De jonge Wilde komt in kennis met een' losbandigen jongling. 14.
De jonge Wilde vergeet zyn plicht, en wordt al meer buitensporig. 15. Coral wordt
de minnaar van ene vrouw naar de waereld, wordt speler, enz. enz. 16. Coral verliest
het fonds van Stingel (met het spel; doch zyn brave knecht, van alles de lucht
hebbende, had zyne Secretaire opengebroken, en was met het Capitaal naar Stingel
vertrokken; dus Coral niet betalen kan); - zyne droefheid en berouw wegens zyn
ergerlyk gedrag; - terugkomst van Stingel en Georgette. 17. De jonge Wilde
gevangen, (omdat hy den vriend, die hem tot het spel verleid en door het spel
bedorven had, vermoordde) en tot den dood verwezen, (doch, zonderling genoeg,
door enen Officier, dien Georgette had omgekocht, verlost en op de vlugt.) 18. Coral
verwydert zich al meer van Londen; - zyne ontmoetingen by die gelegenheid. 19.
Het lotgeval van zynen reisgenoot Wilerson. 20. De jonge Wilde te Parys; - zyne
onverwachte ontmoeting aldaar, (hy vindt daar, naamlyk, de vorige Kamenier van
Georgette.) 21. De jonge Wilde tot den laagsten stand, (hy wint als Kruijer den kost.)
22. Georgette krygt te Londen aanzoek tot het Huwlyk; - zy vlugt naar Coral, (dan,
zy zien elkanderen niet; en door haar onderzoek naar hem komt hy ongelukkig in
den waan, dat zyne vyanden hem vervolgen, en neemt de vlugt.) 23. De jonge Wilde
verlaat Parys, en wordt arbeider; - zyne lotgevallen in die betrekking, (ongeöorloofde
liefdehandel met de dienstmaagd van den landman, die hem werk en brood gaf; hy
wordt daarop weggejaagd.) 24. De jonge Wilde redt zich nog gelukkig uit de grootste
gevaren. (Hy raakt onder rovers, geeft zich ook voor rover uit, maar waarschuwt en
redt zekeren Baron, op wiens Kasteel men het dien nacht gemunt had; ondankbaar
genoeg wordt hy door den Baron zonder enige beloning weggezonden.) 25. De
jonge Wilde leeft in de bosschen der Ardennes, als in vroeger dagen op zyn Eiland;
- ene ontmoeting in een Klooster, (waar hy op ene ten hoogsten onwaarschynelyke
wyze in en uit raakt.) 26. Verscheiden gebeurtenissen, welke Coral verwyderen van
de bosschen. (Honden en menschen zien hem in zyne beestenhuid voor een beest
aan - doch gewond raakt hy op hetzelfde Kasteel, dat hy onlangs gered had: ene
jonge, door den Baron zeer mishandelde Dame, zorgde daar voor hem; doch by de
onverwachte terugkomst van den Baron moet hy aanstonds weg.) 27. Gemengde
voorvallen. (De broeder der straksgemelde Dame geeft hem dienst, en zendt hem
intusschen naar Mylord Stingel met een brief.) 28. De jonge Wilde komt te Parys; zyne ontmoeting aldaar. (Hy verneemt, naamlyk, dat Georgette by een aanzienelyk
Heer haren intrek heeft, en verdenkt hare deugd.) 29. Lord Stingel hervindt zyne
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Dochter te Parys. 30. De jonge Wilde huwt Georgette. (Die aanzienelyke Heer was
haar Vader; men had reeds pardon voor hem in Londen bewerkt; en de brief, dien
hy aan Mylord Stingel overgaf, hield in, dat hy ook uit den dienst ontslagen was.)
Hoezeer ons sommige aanmerkingen, met opzicht tot den zedelyken toestand
des menschen, beschouwd als in den natuurstaat en in de maatschappelyke
zamenleving, vry wel bevallen, komt het geheel ons weinig belangryk voor; en dat
te meer nog, omdat het gedrag van den jongen Wilden zeer buitensporig is, en ons
maar weinig of niets blykt van zyne verbetering: het doet ons leed, dat de deugdzame
Georgette een echtgenoot in hem erlangt, die haar zo weinig waardig is. Vele
byzonderheden in het verhaal hangen zeer gedrongen zamen: zo wordt, b.v. gezegd,
dat Georgette, zich in een bosch, door vermoeidheid afgemat, bevindende, achter
op een snel voorbygaand rytuig klimt, doch niet weer afklimmen kan, als zy bevindt
dat hetzelve den gemenen weg verlaat; en echter komt ons dit laatste gemakkelyker
voor dan het eerste. Vervolgends, schoon het verhaal, bl. 28, zegt, dat zy zich door
mannenklederen vermomd had, komt zy in de vierde Afdeling weder, voor 't uiterlyke
als meisje, voor; immers wordt door ene andere ten haren opzichte, bl. 55, gezegd:
zy slaapt, enz.; en echter is hier niet gemeld, dat zy hare mannenklederen met een
vrouwlyk gewaad verwisseld heeft. De komst van Coral in een Nonnenklooster, in
de kast van ene harp, en het geen daar verder verhaald wordt, bl. 123 van het twede
Deel, is tastbaar ongerymd, en zyn reisje in de koets van den Baron, bl. 148, al
mede vry zonderling. Wy konden meer zeggen, maar het gezegde zal wel genoeg
zyn. De Vertaler zal zeker dit alles willen goedmaken met het Fragmentisch en
Poëtisch, en den afgebroken dichterlyken styl, waar van hy in zyn Voorbericht voor
het twede Deel melding maakt; doch wy vermanen hem wel ernstig, dat hy zich toch
ook een weinig toelegge op Godgeleerdheid, Wiskunde, Taalwetenschap, of een
ander dergelyk PENIBEL vak, zo als hy zich verkiest uit te drukken; hem verzekerende,
dat zulk soort van oefening den goeden smaak in de daad niet nadelig is.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Over de Goddelyke Openbaaringen, inzonderheid over die, welke
Jesus en zyne Gezanten ontvangen hebben. Door D. Georg
Friedrich Seiler, Geheimen Kerken Consistoriaalraad,
Superintendent en Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Christiaan
- Erlangen, enz. Uit het Hoogduitsch vertaald, door Joannes
Clarisse, Predikant te Enkhuizen. Iste Deel. Te Utrecht, by W. van
Yzerworst, 1800. In gr. 8vo. 443 bl., behalven het Voorwerk van
XXXVI bl.
De Eerw. Vertaaler van dit gewigtig Werk, dat met een volgend Deel zal volëindigd
zyn, maakt, in de Voorrede, eenig gewag van den lof en de toejuiching, waarmede
hetzelve door onderscheidene Hoogduitsche Recensenten, zelfs door zulken, die
met den Schryver geenzins eenstemmig denken, is aangekondigd. Hy leert ons
vervolgends, door het een en ander uit de Voorredenen, voor beide de Deelen
geplaatst, over te schryven, het doel van den beroemden SEILER nader kennen. Het
bewys van den grond des geloofs aan buitengewoone Godlyke Openbaaringen,
inzonderheid aan die van Jesus en zyne Apostelen, tot te recht brenging van te
verre verzeilde Wysgeeren, inzonderheid onder de Kantiaanen, wier beginzelen hy
anders, in zommige opzichten, eenigzins toegedaan schynt te weezen; doch vooral
ook, ter zedelyke bevestiging zyner Medechristenen, in het oud en algemeen
aangenomen gevoelen; - daartoe dan, het bewys van dezen geloofsgrond, die zoo
wel zedelyk, als geschiedkundig, is, te voeren, is het voornaame doel van den
Schryver. En zie hier, op hoedanige wyze hy dit heeft zoeken te bereiken: ‘By de
vraag, of 'er waarlyk toereikende redenen voorhanden zyn, om zoodanig aan Jesus
te geloven, dat wy Hem voor eenen buitengewoonen, Goddelyken Gezant mogen
houden, die buitengewoone
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Goddelyke Openbaaringen, van eene hoogere zoort, dan andere menschen
ontvangen, van God verkregen hebbe? komt het allereerst op de mogelykheid van
zulke Openbaaringen aan. Over deze moet de Wysgeerte oordeelen. En daarom
worden, in de Eerste Afdeeling van het Eerste Deel, de Beginzelen der Wysgeeren
overwogen, welke door hen, in de Kritiek der Openbaaring, gebruikt zyn; en eene
Theorie van daadelyk aanwezige Goddelyke Openbaaringen voorgesteld, ten deele,
op die beginzelen gebouwd, maar in eenen, meer algemeen verstaanbaaren styl
voorgedragen.’
Vooraf gaat een onderzoek naar de betrekking der Rede op de Godlyke
Openbaaring in 't algemeen; vervolgends wordt nader gehandeld, eerst over de
algemeene openbaaringen van God aan de menschen, zoo door derzelver eigene
zedelyk vrye natuur, als door de stoffelyke zinnelyke wereld; daarna over de
byzondere buitengewoone Godlyke openbaaringen, waarvan men het waare
denkbeeld alleen uit den Bybel moet ontleenen. Derzelver weezenlyke en zedelyke
mogelykheid betoogd, en daartegen ingebragte bedenkingen wederlegd hebberde,
tracht de Hoogleeraar nader te bepaalen, hoedanig de inhoud van Godlyke
Openbaaringen zyn kan. Hy toont aan, dat het van allen grond ontbloot is, te
beweeren, dat algemeene, beschouwelyke en beoefenende waarheid de stoffen
der Godlyke openbaaringen zouden moeten uitmaaken. Het zyn veeleer byzondere
kundigheden van zulke waarheden, als het menschelyk verstand niet kon uitdenken,
b.v. Godlyke raadsbesluiten; beloften; bedreigingen; verordeningen van zekere
persoonen tot zekere verrichtingen, of tot zekere lotgevallen; bepaaling van tyd,
plaats, toestand van ons toekomstig bestaan; verklaaring, dat God ons, ter gunste
van zekeren Persoon, veel goeds bewyzen wil. Door alle deze byzondere
Openbaaringen wordt de algemeene inhoud van den Godsdienst, God, Vryheid,
Onsterflykheid, enz. verzinnelykt. Deze Theorie wordt nu vergeleeken met die, welke
de Wysgeeren van onzen tyd, inzonderheid FICHTE, en de ongenoemde Schryver
der Kritische Theorie der Offenbarung, voorgesteld hebben. De bedenkingen, welke,
door eene onjuiste toepassing van wysgeerige beginzelen, tegen de waare, Godlyke
openbaaring zyn ingebragt, worden opgelost. Hierby worden vraagen en bedenkingen
beschouwd: b.v. kan
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eene Openbaaring Verborgenheden behelzen? Kan zy nieuwe zedelyke voorschriften
geeven? Kan zy willekeurige geboden behelzen? Daarop volgt nog eene aanwyzing
van het onderscheid tusschen de Godlyke Ingeeving en tusschen de buitengewoone
Godlyke Openbaaring, alsmede van de kenmerken eener buitengewoone en
byzondere Godlyke Openbaaring.
De daadelyke aanweezigheid van buitengewoone Godlyke openbaaringen berust
op Geschiedkundig zedelyke gronden. De ontwikkeling van zoodanige gronden is
het onderwerp der tweede Afdeeling. De Hoogleeraar bewyst onwederspreekelyk,
dat 'er geen ongewyd Schryver is, uit het tydperk van Augustus tot op Antoninus,
die voor zyne authentie zoo veele en sterke gronden heeft, als de Schriften van het
Nieuwe Verbond. Hy toetst vervolgends de echtheid derzelven, met naauwkeurige
strengheid, aan de grondbeginzelen der oordeelkunde, en ruimt eindelyk de
gewigtigste tegenwerpingen tegen deze Geloofsgronden uit den weg. Men weet
niet eens, zegt men, uit welke bronnen de Schryvers der Euangelien geschept
hebben. De Schryver is van oordeel, dat het Hebreeuwsch Euangelie van Mattheus,
hoogstwaarschynlyk, de grondslag, of de eerste bron, van meer anderen,
inzonderheid van dat van Marcus, geweest is. Andere bedenkingen, over de menigte
der Wondergeschiedenissen, in deze Schriften vermeld, over de twyfeling aan de
echtheid van verscheiden derzelven, in de eerste Eeuwen, over inlasschingen en
verkeerde leezingen, enz. worden vooral met oordeelkundige oplettendheid
overwoogen, en op vaste gronden dit besluit opgemaakt: De Schriften der
Euangelisten en Apostelen, gelyk wy dezelven tegenwoordig nog hebben, zyn, over
het geheel genomen, echt en onverdorven tot op onze tyden gekomen; en zy
behelzen het geen Jesus en de Apostelen geleerd hebben, nadien de Euangelisten
en Gezanten van Jesus geloofwaardige getuigen zyn.
Het geen de Schriften van SEILER, al zyn het ook eigenlyk gezegde Twistschriften,
doorgaans zoo zeer ter leezing aanpryst, is ook op dit Boek, in vollen nadruk,
toepasselyk. Liefderyker, dan SEILER gewoon is, kan over verschillend denkenden,
al raakt het onderscheid van gevoelens zelfs de aangelegenste leerpunten, voorzeker
niet geöordeeld worden.
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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. IIde Deel. Te Dordrecht, by A. Blussé en Zoon, 1800.
In gr. 8vo. 305 bl.
Over het eerste Deel dezer Leerredenen, waarin, volgends den titel, de hoofdinhoud
van de Zedeleer des Christendoms wordt behandeld, hebben wy ons oordeel
(*)
vrymoedig gezegd , en te kennen gegeeven, dat, hoezeer deze Leerredenen, op
zich zelven beschouwd, haare verdiensten hebben, en veel voortreffelyks in zich
behelzen, echter het plan, om, naar aanleiding van de eerste elf Versen van het
eerste Hoofdstuk van den tweeden Brief van Petrus, den hoofdinhoud van de
Zedeleer des Christendoms te behandelen, en wel, zoo als dit in deze Leerredenen
uitgevoerd is, ons over 't geheel niet grootelyks is bevallen.
Dit tweede Deel behelst nog zes Leerredenen, waarin, op soortgelyken trant, als
in de voorgaanden, eerst de letterlyke zin van vs. 7-11 verklaard, en vervolgends
onderscheidentlyk gehandeld wordt over de godzaligheid, de broederlyke liefde, en
de liefde jegens allen; over eenige drangredenen tot Christelyke deugd; over den
plicht, om onze roeping en verkiezing vast te maaken, en over de trappen in de
hemelsche heerlykheid, geëvenredigd naar de vorderingen eenes Christens hier
op aarde. Hierby zyn nog vier anderen gevoegd over Ps. CXII:1, De Godsdienst
maakt reeds in dit leeven gelukkig. 1 Sam. III:12-14, voor Ouders. Jer. III:4, voor
jonge lieden. 1 Cor. I:25, over de kracht van de verachte Leer des Kruises boven
de stelsels van de wyzen dezer wereld.
De Eerw. KIST schynt zoo weinig kans gezien te hebben, om den hoofdinhoud
der Zedeleer van het Christendom, by gelegenheid van eene verklaaring der
genoemde versen, af te handelen, dat hy geöordeeld hebbe, 'er ten minsten dit
aanhangsel te moeten byvoegen. De gekozene stoffen zyn hem toegeschenen, tot

(*)

Letteroef. 1800, bl. 230.
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het zelfde onderwerp, dat in dezen bundel behandeld wordt, betrekking te hebben,
en voor de behoeften van den tegenwoordigen tyd niet ongeschikt te zyn. Wy voor
ons vinden ze, tot dat einde, niet meer geschikt, dan veele anderen, die hier even
goed hadden kunnen achteraangevoegd worden. En zoo oordeelen wy ook over
de betrekking, die dezelven kunnen gerekend worden tot de overige verklaarde
onderwerpen te hebben. Desniettemin hebben deze Leerredenen, op zich zelven
beschouwd, ook in ons oog, even zeer als de voorgaanden, over de voorschriften
van plicht, door den Apostel Petrus ingeboezemd, geen geringe waarde. Men kan
ze onder de besten, die uit den schoot van het Hervormd Kerkgenootschap, in de
Nederlandsche taal, sedert eenigen tyd zyn voortgekomen, rangschikken, en, al
ware 't ook, dat men met den Leeraar over 't leerstellige, welk hy overal invlecht, en
waarvoor hy toont met yver bezield te zyn, niet eenstemmig dacht, met genoegen,
en ook, zoo wy vertrouwen, met veel nut, leezen.
Zie hier, tot eene proeve, den korten inhoud van de dertiende Leerrede, over den
plicht, om onze roeping en verkiezing vast te maaken. Eerst wordt verklaard, wat
het zegge, zyne roeping en verkiezing vast te maaken? Door de roeping verstaat
de Redenaar de daadelyke overbrenging tot het Christendom, door de verkiezing
het voorrecht, van door God genadig verkoren te zyn, om waare geloovige
Christenen, en, langs dezen weg, zalig te worden. Zyne roeping en verkiezing vast
te maaken geeft te kennen, zoo te handelen, daarna te staan, dat men, niet in schyn,
maar, in waarheid, tot het Christendom overgebragt zy, dat men een Christen, in
vollen nadruk, worde, en dus goede gronden hebbe, waarop men zich van zyne
verkiezing en toekomstige zaligheid verzekeren kan. Daarna wordt aangetoond,
van wat middel men zich, volgends het verband, hiertoe bedienen moet. Benaarstigt
u, om uwe roeping en verkiezing vast te maaken, geeft te kennen: ‘wendt yvrig de
middelen aan, die geschikt zyn om uit te werken, dat uwe overbrenging tot het
Christendom in waarheid zy, en gy u dus van uwe verkiezing, en toekomstige
zaligheid, op goede gronden, kunt verzekerd houden.’ Deze middelen worden, in 't
voorgaande, waarop de Apostel wyst, duidelyk uitgedrukt. Het moet iemand, die
zich daartoe benaarstigt, te doen zyn om een vast
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en leevendig geloof; hy moet by zyn geloof deugd voegen, en deze middelen niet
voor eens, of voor een tyd, maar op den duur, in het werk stellen. Eindelyk wordt
de natuur en de kracht van de drangrede, die de Apostel voordraagt, overwogen:
daarom te meer - want dat doende, zult gy nimmermeer struikelen. Daarom te meer,
opdat gy niet gelyk wordt aan de ongelukkigen, wier toestand vs. 9 beschreven was;
Christenbelyders, by welken de voorgestelde deugden niet zyn, die blind zyn omtrent
den waaren aart van het Christendom, hunne oogen daarvoor moedwillig sluiten,
en, schoon zy zich hebben laaten doopen, en by den doop de reiniging hunner
vorige zonden aan zich laaten verzegelen, schoon zy daarby hunne zonden beleden,
en zich verbonden, om in nieuwigheid des leevens te wandelen, echter van achteren
toonen, ver af te zyn van het waare Christendom, en aan de reiniging hunner vorige
zonden niet te gedenken. Want dat doende, zult gy nimmermeer struikelen, dat is,
nimmer afvallen van het Christendom, maar uwen loop gelukkig ten einde brengen,
om de kroon des leevens, die aan het einde is opgehangen, te verkrygen. De kracht
van deze drangrede, ontleend uit het gevaar van af te vallen en rampzalig te worden,
en uit de zekerheid, die een Christen dan heeft, van gelukkig zynen loop ten einde
te zullen brengen, aangetoond hebbende, besluit de Leeraar met de zoogenaamde
Toepassing. Eerst wordt de rede gericht tot dezulken, die niet alleen hunne roeping
en verkiezing niet vastmaaken, maar die zich ook met dit slag van zaaken niet
bemoeien, die Christenen in naam zyn, en niet in de daad, die zich aan hunne
weezenlyke belangen nog nooit in ernst hebben laaten gelegen liggen, zelfs, die
zeer wel weeten, dat zy, wanneer zy in dien staat wierden opgeroepen, onherstelbaar
verloren waren. Ten tweeden tot anderen, die hunne roeping en verkiezing reeds
vast rekenen, zonder dat zy daarvoor gronden hebben, of wier goed gevoelen
daaromtrent op wankelbaare gronden steunt, by den eenen op zyne uiterlyke
belydenis van het Christendom, by eenen anderen op eenige goede hoedanigheden
en werken, die niet uit het geloof in Christus voortvloeien, by een derden op
overtuigingen en ondervindingen van vorige jaaren, zonder dat die van eenig
gewenscht gevolg waren. Ten derden tot dezul-
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ken, op wier harten hunne weezenlyke en eeuwige belangen weegen, die
eenigermaate werkzaam zyn omtrent zich zelven, omtrent Jesus Christus, en den
weg van heil, doch die, het gene zy begonnen, niet, met eene doorzettende kracht,
zoeken te voltooien, die niet met yver en aanhoudendheid daarna staan, om
Christenen in volle kracht, en, langs dezen weg, van hunne gelukzaligheid verzekerd
te worden, die zich in tegendeel met een flaauw geloof, met eene zeer bedenkelyke
Godsvrucht, en eene geringe hoop vergenoegen kunnen. Ten vierden tot dezulken,
die zich aan hunne waare belangen ernstig laaten gelegen liggen, die zich ook nooit
gelukkiger zouden achten, dan wanneer zy van hunne roeping en verkiezing mogten
verzekerd zyn, die dat verlangen, dat zoeken, en echter, wel verre van daarin
gelukkig te slaagen, altyd door moedbeneemende bedenkingen geslingerd worden,
het zy ze zich, tot dat einde, van verkeerde middelen, het zy van het regte middel,
met geen genoegzaamen yver, bedienen. Eindelyk tot meer bevestigde Christenen,
welken God niet slechts tot zyne gemeenschap in Christus riep, maar wien Hy ook
de leevendige bewustheid van hun heilryk aandeel aan deze gemeenschap gaf. Deze allen ontvangen uit den verklaarden text gepaste onderrichtingen,
waarschouwingen en aanspooringen.

Lykrede op den Eerwaardigen Gerardus van Heyningen, A.L.M. et
Ph. Doct., Leeraar der Doopsgezinde Gemeente, haare Vergadering
houdende in de Kerken by het Lam en den Toren, te Amsterdam.
Door Hoito Tichelaar, Leeraar der zelfde Gemeente. Te Amsterdam,
by G. Warnars en J.W. Yntema en Comp. 1801. In gr. 8vo. 40 bl.
Lykredenen zyn meestal Lofredenen. Of zy het behooren te zyn, is eene andere
vraag, welker beantwoording grootendeels afhangt van het oogmerk, waarmede zy
gedaan, het oogpunt, waaruit zy beschouwd worden. Is de bedoeling alleen, of
voornaamelyk, de gedachtenis van eenen Overledenen by deszelfs Vrienden en
Bekenden te vereeren, dan zal niemand vreemd vinden, dat men hem van den
gunstigsten kant voorstel-
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le, zyne deugden en goede hoedanigheden in het beste licht plaatze, zyne feilen
en onvolmaaktheden met eene vriendlyke schaduw dekke. De Naastbestaanden
der gestorvenen zyn doorgaans tegenwoordig by deeze plechtige Redenvoeringen:
en wie toch zoude willen, dat men, ten hunnen aanhooren, breedvoerig de gebreken
voordroeg van den Bloedverwant of Boezemvriend, wiens gemis zy betreuren? De zaak verandert eenigzins van gedaante, wanneer men diergelyke Redenvoeringen
beschouwt als Characterschetzen, geschikt tot leering der overblyvenden, om den
mensch te doen kennen
Het leven van elck een, op dat hy daer in zie
Als in een spiegel, om te letten wat en wie
Dat hy te volgen heeft, en leer' uyt andre lieden
(*)
Wat dat hy doen moet.... en wat hy heeft te vlieden .

Dat men van de dooden niet dan waar moet zeggen, is een regel, die dan ten minsten
ruim zoveel te pas komt, als het oude spreekwoord, dat men niet dan goed van
dezelven moet spreeken. Daarom zyn voorlang gestorven personaadjen, omtrent
welke persoonlyke gehechtheid, gunst en ongunst, hebben opgehouden, en welke
men dus gewoon is met onpartydigheid te beoordeelen, beter geschikte voorwerpen
voor diergelyke characterschetzen, ook veeltyds beter te treffen, dan onlangs
overledenen. Dan ook omtrent deezen behoort de lofspraak zich te houden binnen
de paalen der bescheidenheid, en, terwyl zy de waarheid opschikt met het sieraad
der welspreekendheid, evenwel niets voor te draagen dan waarheid. - Zo heeft het
ook de Eerw. H. TICHELAAR begrepen in zyne Lykreden over zynen hoogbejaarden
Amptgenoot, den Eerw. GERARDUS VAN HEYNINGEN. ‘Warsch,’ zegt hy in zyne
voorafspraak, ‘warsch van vleiery, doch even warsch van strengheid in het
beoordeelen van eenen deelgenoot der onvolmaaktheid, zal ik, naar myn beste
weeten en in gemoede, myn werk verrigten. Hoort my met aandagt, en beoordeelt
mynen voordragt onpartydig en in den geest der bescheidenheid.’ En hy houdt zyn
woord. Na eene stichtelyke en welberedeneerde Leer-

(*)

TERENTIUS Adelphi III Bedr, IV Tooneel, volgens de Vertaaling van WESTERBAEN.
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reden, over OPENB. XIV:13 . (van bl. 7 tot 24) volgt eene schets van het leeven en
character des Overledenen. Daar deeze, zich geheel tot zyn dienstwerk bepaalende,
door geene uitgegeven schriften, uitgezonderd alleenlyk, zoveel wy weeten, eene
Lykreden op zynen Oom, den Eerw. VAN LEUVENIG, bekend is, en geene zonderlinge
lotgevallen ontmoet heeft, zullen wy, tot een staaltjen van des Redenaars voordragt,
overneemen het volgende, betreffende het character van VAN HEYNINGEN.
‘Beschouwen wy hem als Mensch en als Christen, als Echtgenoot en als Vader,
hoedanigheden, in die onderscheidene betrekkingen, zullen wy ontmoeten, die den
Man, met dezelve bekleed, eerwaardye geeven, tot een voorwerp van hoogagtinge
stellen. Gezellig van aart en vriendlyk in den omgang was hy, zoo lang zyne jaaren
de burgerlyke verkeering hem veroorloofden. Gezeten in eenen kring van vrienden,
straalde hem, dikmaals, eene gulle vrolykheid en blyde vergenoeging ten oogen
uit. In gevalle van behandelinge van zaaken met anderen, wanneer hy in
denkbeelden van hun verschilde, mogt hy, by wylen, van eene vlaag van haastigheid
of drift bevangen worden. Maar by wien bedaarde dezelve spoediger? Wie was
meer toeschietende, om het gevaar van vriendschapsbreuke te voorkoomen? Wie
was sneller en guller in 't vergeeven van hun, door welke hy zich beleedigd agtte?
Een gezetten afkeer hadt hy van alwat na Losbandigheid en Zedenloosheid
zweemt. Een verhaal of de ervarenis daar van deedt zyn gemoed van edele
verontwaardiging zwellen. De grond daar van was een diepe eerbied voor God,
nevens eene beredeneerde overtuiging van den hemelschen oorsprong en het
godlyk gezag des Christlyken Godsdiensts. Die eerbied, deeze overtuiging - zwaar
woogen dezelve op zyn hart; en was by hem de wensch volvaardig, om, in de
bestuuring van zyn doorgaande gedrag, dezelven hunnen invloed te doen gelden.
Gelyk in verscheiden andere betrekkingen, dien invloed deedt hy, met naame,
op die van Echtgenoot en van Vader gelden. Teder beminde hy zyne Huisvrouw,
MARIA DE HEGER, Vrouwe van uitmuntende
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hoedanigheden, en eene overdeftige Matrone, met welke hy, in den Jaare 1741, te
Utrecht, in den echt was getreden, en die, geduurende eene verbintenis van meer
dan vyfënvyftig jaaren, vooral ook in den droevigen avondstond haars leevens, van
echte Huwelyksliefde de duchtigste proeven smaakte. Even als voor zyne
Echtvriendinne een liefhebbend en zorgvuldig Man, was hy voor zyne Kinderen
diergelyk een Vader,’ enz.
Hierop volgt eene beschryving van den bestendigen yver, waarmede de
Overledene tot op het laatste zyns leevens zynen dienst waarnam; telkens, wanneer
hy over het nederleggen van zynen dienst onderhouden wierd, antwoordende: ‘dat
hy, tot afstaan van zynen post, geene vryheid vondt; dat de moeite, daar aan
verknogt, hem meer lust dan last was.’ Dus volhardde VAN HEYNINGEN in zynen
dienst, tot dat hy op den 3 van January des Jaars 1801, in den ouderdom van bykans
85 jaaren, zyn leeven eindigde.
Zyn Amptgenoot doet zyner gedachtenisse recht in deeze Lykreden. Indien wy
op dezelve iets zouden aanmerken, moest het den Styl betreffen. De woordschikking
is somtyds meer ingewikkeld en gekunsteld, dan, onzes bedunkens, met den aart
der Nederduitsche Taale recht bestaanbaar is. Dat men den vierden naamval in het
begin eener zinsnede voor het werkwoord, en daar achter den eersten naamval,
plaatze, mag eene enkele maal geoorlofd zyn, om eenige verscheidenheid te
maaken, maar gelykt toch ruim zoveel naar den Latynschen schryftrant. Zulke en
soortgelyke omzettingen ontmoeten wy hier dikwyls. Zo vinden wy, bl. 14, r. 4 v.o.
‘Gevoelloos of onaandoenlyk voor dit alles maakt den Christen de Godsdienst niet.’
Bl. 15, r. 11. ‘Zoo verhardde niet zyn hart de beste der menschen.’ Bl. 17, r. 12. ‘Die
kennis’ [te weeten van den weg, die den verstandigen na boven leidt] ‘- met eenige
inspanning van het verstand, verlicht door de toestraaling van omhoog, en van
behoorlyk onderwys, kan ligt en spoedig dezelve verzameld worden.’ Bl. 20, r. 6
v.o. ‘Der veele dingen één is dit, die niet geopenbaard zyn.’ Meer plaatzen zouden
wy met gemak kunnen bybrengen; doch deeze zullen genoeg zyn om te doen
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opmerken, wat wy bedoelen. Alleenlyk willen wy nog zeggen, dat dit, onzes inziens,
al te kunstige verdwynt, wanneer de Redenaar, door zyn onderwerp ingenomen en
verwarmd, zich aan de natuur overgeeft; waarvan wy tot eene proef het slot der
Verhandelinge (bl. 21 en 22) konden, en gaarne zouden aanhaalen, indien ons
bericht niet reeds breeder ware uitgedyd, dan wy ons eerst hadden voorgesteld.
Het weluitgevoerd Afbeeldsel des eerwaardigen Grysaarts, ('t welk ook afzonderlyk
te bekomen is) naar het leeven getekend, 1784, door J.C. Mertens, en thans in het
koper gebragt door J.E. Marcus, prykt aan het hoofd van dit Gedachtenis-stuk.

Onderwys in den Christelyken Godsdienst, met Aanhaaling van
Luthers kleinen Catechismus. Uitgegeeven door E.H.
Mutzenbecher, Generaal Superintendent en eerste Raad van het
Consistorium in het Hertogdom Oldenburg. Uit het Hoogduitsch
vertaald door Wilhelmus Rabe, Leeraar by de
Evangelisch-Luthersche Gemeente te Arnhem. Te Arnhem, by J.H.
Moeleman. In 12mo, te zamen 143 bl.
Al weder een Onderwys in den Christelyken Godsdienst. De naam van
MUTZENBECHER, dien men ook onder ons voorheen, toen hy het Leeraarambt by de
Evangelisch-Luthersche Gemeenten, in den Haag en te Amsterdam, bekleedde,
met roem heeft leeren kennen, deed ons, zoodra wy van zoodanig werk, door dien
waardigen Man by de hand genomen, verwittigd wierden, iets uitmuntends
verwachten. En aan die verwachting beäntwoordt dit Onderwysboek, 't welk ons
thans, in het Nederduitsch vertaald, wordt aangeboden, volkomen. De Generaal
Superintendent MUTZENBECHER zegt ons, in het Voorbericht, dat dit werk, met
gemeenschaplyk overleg der meeste Predikanten in het Oldenburgsche,
ondernomen, en door hem, met medehulp van den Hoofdprediker van de
Lambertus-Kerk te Oldenburg, den Heer HOLLMANN, met de uiterste zorgvuldigheid
ter uitvoer gebragt, en, na verzochte overziening van sommigen der ervarenste
Predikanten van dat Land, in stede van den tot hiertoe gebruikten Catechismus,
met een gewenscht gevolg, ingevoerd is; zoodat daar te lande,
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binnen een half jaar, reeds bykans 7000 exemplaaren zyn verkocht geworden.
De Opstellers maakten zich, gelyk verder in 't Voorbericht gemeld wordt, by deze
onderwyzing in den Christelyken Godsdienst, ‘tot eenen regel, de Leeringen des
Christendoms, met vermyding van alle geleerde Dogmatiek en spitsvindige, voor
den Christelyken Godsdienst niet noodzaaklyke bepaalingen, in eene duidelyke
Taal, met eene geduurige aanwending op hart en wandel, en dat niet in Vraagen
en Antwoorden, maar naar den wensch der meeste Leeraaren in aanëengeschakelde
stellingen voor te draagen, onder elken Paragraph eenige Vraagen ten beste der
zwakken te plaatzen, de voornaamste bewyzen uit den Bybel 'er geheel by te voegen,
de duistere uitdrukkingen in eene Parenthese kortelyk te verklaaren, de overige
Plaatzen echter slechts aan te haalen en daardoor ruimte te spaaren, by elke gepaste
gelegenheid deels op Luthers kleinen Catechismus, die ook by de in dit Land te
verkoopene exemplaaren gevoegd is, deels op toepasselyke plaatzen uit ons in het
jaar 1791 uitgekomen nieuw Gezangboek heen te wyzen.’ De Eerw. Arnhemsche
Leeraar RABE heeft, in de Nederduitsche vertaaling, het locaale of geheel
weggelaaten, of daarvoor iets anders, het geen hier te lande gebruikelyk is, in de
plaats gesteld. Zoo is, b.v. bl. 116, 't geen in 't oorspronglyke van de Biecht gezegd
wordt, welke in 't Hertogdom Oldenburg nog plaats heeft, op de by onze
Evangelisch-Luthersche Gemeenten gewoone Boetpredikaatsie en Absolutie
toegepast. Vraagen en Antwoorden kwamen den Eerw. RABE ook voor, hier te lande
beter te zullen behaagen, dan geschakelde Stellingen; waarom hy ook den vorm
van dit Onderwysboek in dier voege heeft veranderd, dat alles in Vraagen en
Antwoorden gebragt is, waartoe hy zich van vraagen, welke in de Hoogduitsche
uitgaave onder de paragraaphen geplaatst zyn, bediend, en ook wel eens, wanneer
het zich doen liet, van twee vraagen ééne, of van ééne vraag twee gemaakt heeft.
Ten aanzien der Schriftuurplaatzen, heeft de Overzetter zich naar het oorspronglyke
gevoegd, en van dezelve, met uitzondering van eenige weinigen, slechts de eerste
en laatste woorden aangehaald, om het werkjen niet te vergrooten, en voor elk
verkrygbaar te maaken. Het is
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jammer, dat de Vertaaler niet wat meer tyd genomen heeft, om ze allen, met
vereischte naauwkeurigheid, na te zien, en alzoo dat gene voor te komen, waarover
hy zich beklaagt; dat, naamelyk, zoo wel in deze, als in de origineele uitgaave,
sommige schriftuurtexten verkeerd geplaatst zyn. Men heeft echter getracht, dit,
zoo goed mogelyk, te verhelpen, door de misstellingen van dien aart, welke men
heeft kunnen ontdekken, achter het werkjen op te noemen en te verbeteren.
Nu nog iets van den Inhoud. Het bevat negen Afdeelingen: I. Van den Mensch.
II. Van den Godsdienst. III. Van de Heilige Schrift. IV. Christelyke Leer van God. V.
Bybelsch Onderwys van Jesus Christus. VI. Christelyk Onderwys van de Deugd en
de Plichten der Menschen. VII. Van de bevordering der Christelyke Gezindheden
en Deugden. VIII. Christelyk Onderwys van het eeuwig Leeven. IX. Goddelykheid
en voortreffelykheid van Jesus Leer.
De zesde Afdeeling, waarin gehandeld wordt over de Zedeleer van Jesus, is ons
by uitneemendheid bevallen. Ten aanzien van de beschouwende leerbegrippen,
zouden welligt sommigen meerder, en anderen integendeel wat minder gehegtheid
aan den ouden leertrant verlangen. Onzes erachtens hebben de Opstellers wyslyk
den middelweg voor deze onderwyzing gekozen, en 'er zich op toegelegd, om de
echte Bybelsche Leer, in derzelver waare eenvoudigheid, duidelyk voor te draagen,
en door de beste bewysredenen te staaven, met eene geduurige aanwending op
hart en wandel. Op de orde en wyze van behandeling zouden nog wel aanmerkingen
te maaken zyn. Maar 'er is zoo veel goeds in dit werkjen, en het is, over 't geheel,
zoo zeer geschikt naar het oogmerk, dat wy 't liever, zoo als het is, in de handen
van veele bekwaame Onderwyzers wenschen, die 'er veel nut mede kunnen stichten.
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De beste Mensch Jesus, in een gedeelte van zyn Leven en Leer,
Handel en Wandel, Lyden en Dood, Opstanding en Hemelvaart,
naar kinderlyke vatbaarheid, afgebeeld. Schoolboek; met Plaaten,
door den Kindervriend Jan Luyken. Amsterdam, by W. Holtrop,
1800. In 8vo. 100 bl.
Aan Ouders en Meesters, en aan Kinderen, wordt dit waarlyk regt bruikbaar boeksken
in handen gegeeven, tot een nuttig Huis- en School-boek, waardoor men het
opkomend geslacht, reeds in de vroegste jeugd, kan doen bekend worden met een
voornaam gedeelte van het leeven en de lotgevallen van den besten Mensch Jesus,
en tevens van de hoogst weldadige Leer, die onze dierbaare Verlosser op de wereld
gebragt, en door middel van welke Hy, eeuwen lang, zoo veel heils voor 't
menschdom gesticht heeft. In dertien hoofddeeltjens wordt een kort verslag, geschikt
naar kinderlyke vatbaarheid, medegedeeld, van de geboorte van Jesus te Bethlehem,
van zyne besnydinge tot zynen dertigjaarigen ouderdom, van de samenspraak
tusschen Jesus en de Samaritaansche Vrouwe, van de bergrede, van de opwekking
van den Jongeling te Naïn, van de gelykenis van den Zaaier en eenige anderen,
van den verloren Zoon, van de gevangenneeming en veroordeeling, kruiciging,
begraaving en opstanding van Jesus, van zyne verschyning aan Thomas en aan
het meir Gennesareth, van zyne hemelvaart, en van het eerste Kristen-Pinxterfeest.
Op dit gegeeven verslag volgt, in elk hoofddeeltjen, de gewyde text, waaruit hetzelve
is genomen, woordelyk uitgedrukt volgens de nieuwe vertaaling van den
verdienstelyken van Hamelsveld.
De ons onbekende hand, die aan dit boeksken gewerkt heeft, verdient lof en
aanmoediging.
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Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige Breuken in de
eerstgeborene Kinderen; benevens een vervolg op die
Verhandeling, beiden door Petrus Camper; opgehelderd met zeer
uitvoerige, en fraai in 't koper gegraveerde Kunstplaaten, van de
beroemde J. van der Schley, en J.C. Philips. Te Amsteldam, by
J.B. Elwe, 1800. In gr. 8vo. 78 bl.
Dit stukje is eene afzonderlyke uitgave van de leezenswaardige waarneemingen,
van wylen den beroemden PETRUS CAMPER, over de oorzaaken der Breuken, in zo
verre die by de eerstgeboorene kinderen, vooral by de jongetjes, doorgaans ontstaan,
door den hollen koker van het buikvlies, welken de ballen door eene schielyke
nederdaaling in het zakjen vormen. Met genoegen herlazen wy ook, by deeze
gelegenheid, dit keurig stuk; doch moesten teffens in onzen geest lachen, over de
winderige Voorreden, door den Uitgeever voor dit stukje geplaatst, in welke hy,
onder anderen, hetzelve aan de Nederlandsche Moeders, als voor haar byna
onontbeerlyk, aanpryst, om haar gedrag naar te regelen, in het kennen en
behandelen der Breuken by haare eerstgeboorene kinderen. Van onzen kant kunnen
wy de Nederlandsche Moeders gerust verzekeren, dat dit werkje alleen voor de
Konstkenners geschreeven is, en voor Huismoeders byna van geen dienst kan zyn,
dan voor die geene, die lust en genegenheid mogten hebben, om zich vooraf in de
daadelyke Ontleeden Heelkunde te doen onderwyzen.

Hoe kan men het verlooren of verminderd manlyk vermogen weder
bekomen en versterken? Een Nood- en Hulpboekjen voor alle
welke in de liefde of door zelfsbevlekking buitenspoorig zyn
geweest. Uit het Hoogduitsch vertaald naar den tweeden Druk.
Tweede Druk, op nieuw overzien, en met eene Voorreden en
Aanteekeningen verrykt, door den Vaderlandschen Vervaardiger
der Geneeskrachtige Balsamieke Pillen. II Deeltjens. Alom te
bekomen. 1801. In gr. 8vo. 196 bl.
Schoon in dit boekje veele dingen voorkomen, die, op zich zelven beschouwd, zeer
goed zyn, hadden wy
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hetzelve echter zeer wel kunnen ontbeeren, om dat zy in de menigvuldige boeken,
over deeze stoffe, van tyd tot tyd uitgegeeven, reeds meermaalen zyn herhaald; te
meer, daar alle zodanige Nood- en Hulpboekjes, of met andere fraaije titels van
dien aard pronkende werkjes, eigentlyk in de handen dier geene, welke ze gebruiken
zullen, om zich zelven te helpen, waare Moordboekjes zyn, om dat zy niet in staat
zyn, de practicaale daar in voorgeschreevene regelen met oordeel te gebruiken, en
dus doorgaans het een voor het ander neemen, en zich zelven in den grond
bederven.
Dan voornaamelyk keuren wy dit boekje af, om dat het alleen, of ten minsten
voornaamelyk, met een kwakzalveragtig oogmerk is in het licht gegeeven, om
naamelyk te dienen tot aanpryzing der geheime Geneeskragtige Balsamieke Pillen,
over welke wy, als door den Vertaaler geheim gehouden, niet kunnen oordeelen,
doch welke, zo zy uit weezenlyk werkzaame ingredienten bestaan, ook al wederom
van geen algemeen gebruik kunnen zyn, om dat eene kleine, voor een onkundig
oog onbespeurbaare omstandigheid, dikwyls eene gewigtige verandering in de
Geneeswyze der ziekten vordert.
Schoon de Vertaaler veel opgeeft van zyne veeljaarige practyk en bekwaamheid,
schynt hy echter niet bekwaam om een Recept zouder fouten te schryven (zie p.
38 en 39, enz.): ook is hy de man niet, die geschikt is om een geneeskundig boek
uit het Hoogduitsch te vertaalen; gelyk onder anderen kan blyken uit eene
aanmerking, door hem, p. 29, gemaakt op de volgende plaats van zynen Schryver,
ook al een verkooper van geheime Pillen! ‘De Basis daar van [dier Pillen] is het
Extract van de fynste Rinde, welke ik in de Apotheeken zeldsaam goed bekomen
hebbe. Want ik weet, helaas! by ondervinding, hoe men het zelve aldaar maakt:
van alle de decoctums (afkooksels) wordt het Remaneus bewaard, en wanneer men
'er eene groote hoeveelheid van heeft, wordt daar uit een Extract gemaakt, waar
by dikwyls nog eenige Gentiana rubri [rubra] gevoegd wordt, wanneer aan het Extract
het Tonicum nervinum, juist dat geen, het welk in deeze ziekte werken moet,
ontbreekt.’ Elk, die Hoogduitsch verstaat, en weet, dat Rinde een bast, en wel by
uitsteekenheid den Koortsbast, betekent; die verder
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weet, wat in de Apotheeken en in de dagelyksche practyk omgaat; die eindelyk
weet, wat een Tonicum nervinum is, ziet met een opslag van het oog, dat hier niets
anders bedoeld wordt, dan een regelmaatig bereid Extract van den Koortsbast. Die
dit niet begrypt, is in het geneeskundig vak even onkundig als onze koopman in
pillen, die dat geene, 't welk hy niet verstaat, tracht op te helderen door de volgende
geleerde doch zeer belachlyke aantekening: Waarschynlyk bedoeld de Schryver
hier het Buphthalmus, in 't Hoogduitsch ook Rindsaug genoemd!!!

Beschryving van den Storm van den Negenden November des
Jaars 1800, in deszelfs zo weerkundige, als andere
omstandigheden en gevolgen, opgemaakt uit geloofwaardige
berichten, en voorzien van authentique Bylaagen, waaronder eene
behelzende berichten van den Storm van 12 December 1747. Te
Haarlem, by A. Loosjes, Pz., 1801. In gr. 8vo. 78 bl.
Naa den drukkenden en beklemmenden Dag, gevolgd van den door deeze en veele
andere tekenen voorspelden stormenden Avond van den negenden van Slachtmaand
des laatsten Jaars der jongstverloopene Eeuwe, reikhalsde, en nieuwsgierigheid,
en deelneeming in het lot onzer Medevaderlanderen en Medemenschen, na tydingen
van heinde en verre. - De dagelyksche Nieuwsmaaren vondt men welhaast met
Berigten opgevuld, dit dubbel verwekt verlangen eenigzins boetende. De
Boekhandelaar LOOSJES deedt onverwyld een verzoek in de Nieuwspapieren
plaatzen, ten einde des echte en naauwkeurige Berigten in te winnen, om een Stukje,
ten gedenke van dien altoos gedenkenswaardigen Storm, te vervaardigen.
Uit deeze, en verder getoetste algemeener bekende bescheiden, is dit
Gedenkboekje opgemaakt. - In eene korte welgepaste Inleiding geeft hy reden van
de voordragt der Gebeurtenissen, ons Bataafsch Gemeenebest betreffende, onder
Afdeelingen, ieder het voornaamste in de onderscheide Departementen bevattende.
De toezending van dusdanige Narigten gaat altoos ongelyk, en wenschte de
Uitgeever, bovenal ten aanziene van weerkundige Byzonderheden, in staat gesteld
geweest te zyn,
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uitgebreider berigten te boeken. De beste en meeste vinden wy in het Departement
van Texel, en deeze zyn zeer keurig. - Uit het Departement van den Dommel zyn
hem ook veele byzonderheden medegedeeld; alsmede, en bovenal, uit het
Departement van Schelde en Maas, en de zogenaamde Zeeuwsche Stroomen. De laatste Afdeeling brengt ons kortlyk onder 't ooge, wat, op dien tyd, ten aanziene
des Stormwinds, in Deenemarken en Duitschland, in de Fransche Republiek en in
Engeland is voorgevallen.
De Schryver bedient zich van een' styl, aan het onderwerp passende, en laat den
cierstyl, zomtyds in de Beschryving van dusdanige Gebeurtenissen gebezigd, als
onvoegelyk, geheel weg. Wy zullen geene voorbeelden bybrengen uit een Stukje,
't welk zich, ter oorzaake van de stoffe en de wyze van voordragt, aanpryst. Alleen
schryven wy af, 't geen de Opsteller, ten slot, vermeldt: - ‘Schoon het niet te
ontkennen is, of de opeenstapeling van veele soortgelyke gevallen, in deeze weinige
bladen voorkomende, moest noodzaaklyk eene zekere onvermydbaare eentoonigheid
veroorzaaken, daar zelfs het verhaalen van verschriklyke gebeurtenissen de
verschriklykheid derzelven eenigermaate schynt te verminderen; desniettegenstaande
is deeze Storm van eene zo alzins groote hevigheid geweest, dat de byeentrekking
van deszelfs uitwerkzels niet kan nalaaten de verbaasdheid van den aandachtigen
beschouwer op te wekken: terwyl de eenvoudige opgave en byeenvoeging van
weerkundige waarneemingen mogelyk niet geheel van nuttigheid, althans niet van
aangenaamheid voor de zodanigen, die in soortgelyke waarneemingen byzonder
belang en vermaak stellen, zullen ontbloot zyn.’
Veelen zeker onder, en nog meer naa den Storm, die met heugenschap het Jaar
1747 beleefd hadden, en dus kennis droegen van den Storm, op den twaalfden van
Wintermaand diens Jaars voorgevallen, waren gereed om vergelykingen te maaken;
- vergelykingen, die, buiten het raadpleegen met juiste aantekeningen en van echte
bescheiden, steeds in 't wilde vallen. Wel te raade heeft daarom de Uitgeever, in
eene Bylage, de naauwkeurigste en belangrykste berigten en waarneemingen van
dien Storm geplaatst. Uit dezelve blykt, dat die Storm in heftigheid deezen overtroffen
hebbe; schoon
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wy 'er geene melding van Aardbeeving in vinden, welke egter, naar luid der berigten
en geloofwaardige getuigenissen, in den jongsten Storm, hier beschreeven, op meer
dan eene plaats gevoeld, althans, zo verre wy uit alles kunnen oordeelen, met veel
gronds vermoed is, bovenal in den omtrek van Tilburg, waar het water in de putten,
daarenboven, binnen korten tyd, tot eene aanmerkelyke hoogte oprees. - Vogels,
zeldzaam hier gezien, vertoonden zich, ten dage deezes Storms, in de lugt; en een
Visch, tot de Walvisschen behoorende, kort naa den Storm, by het Eiland
Zuidbeveland.
De andere Bylagen behelzen Brieven aan den Agent van Inwendige Politie en
Toezigt op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataafsche Republiek,
met het Besluit des Uitvoerenden Bewinds: zo dat wy hier hoofdzaaklyk alles, wat
dien Storm betreft, in weinige bladen byeen hebben.

De Veldtocht van Buonaparte in Italien, gedaan in het VIII Jaar der
Republiek, en zamengesteld uit de aantekeningen van een
Stafofficier in het Reserveleger, door den Burger Foudras. Naar
het Fransch. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz., 1801. In gr. 8vo. 120
bl.
De Veldtocht van den Generaal BUONAPARTE in Italien, geduurende het Vierde en
(*)
Vyfde Jaar der Fransche Republiek, hebben wy onzen Leezeren doen kennen .
Hoe weinig waarschynlykheids 'er zich opdeedt, om dien Held, wiens Krygsbedryven
in Egypte eene geruime wyle de aandagt bezig hielden, weder in Italie aan te treffen,
om daar nog grooter Heldenwonderen, dan voorheen, te volvoeren, ontmoeten wy
hem egter, uit het Oosten ten onverwagtsten wedergekeerd, op dien Grond, en zien
hem als Eersten Consul zegevieren. Van deeze Krygsbedryven getuigt dit
Boekdeeltje, opgesteld door een Bewonderaar en Volger van BUONAPARTE, blykens
het Berigt van den Franschen Uitgeever.

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1798, bl. 500.
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In de Inleiding schetst hy ons den hachlyken staat der Fransche Republiek in het
zevende Jaar (1799), en BUONAPARTE's wederkomst uit Egypte, om dezelve te
redden, terwyl het zich van Vyanden omringd, en in Italie verre van gelukkig bevondt.
‘In deezen toestand van zaaken,’ om met 's Schryvers woorden te spreeken, ‘riep
BUONAPARTE den Minister van Oorlog, BERTHIER, die vervolgends zoo waardiglyk
door CARNOT vervangen werd, tot zich, en ontworp dat uitgebreide Plan met hem,
dat lang Europa en de nakomelingschap verbaazen zal. Onder zyne bevelen, en
binnen een zeer kort tydperk, werd 'er een talryk Leger te Dijon verzameld; vermaarde
Generaals begaven zich van alle kanten derwaards; hy zelf, na alles georganiseerd,
na alles binnen Frankryk herschapen te hebben, vertrekt naar deeze Stad, terwyl
hy alle menschen in het leevendigst ongeduld laat, omtrent het welslaagen der
groote, maar onbekende ontwerpen, die men in hem veronderstelde. - Van dit punt
zullen wy deeze Geschiedenis beginnen; wy zullen stapswyze de beweegingen van
het Reserveleger volgen, sedert deszelfs vertrek van Geneve tot de volkomene
verovering van Italien, en de terugkomst van BUONAPARTE te Parys; wy zullen ons
verhaal met belangryke onbekende zaaken doorzaaijen; de byzonderheden der
Krygsverrigtingen zullen ons aangeschaft worden door officieele, of ook door niet
officieele, maar echter geloofwaardige berichten; wy zullen den weg volgen, dien
de verschillende Corpsen der Armée zyn ingeslaagen, op de manier van Reizigers,
die met aandacht de wonderen van kunst en natuur gadeslaan; wy zullen bovenal
dien zoo befaamden Tocht over den St. Bernardsberg doen kennen, - een overtocht,
die zelfs niet zwicht voor den zoo vermaarden Tocht over de Alpen door HANNIBAL.
Wy zullen eindelyk trachten, zoo klaar en zoo net te zyn, als de uitgestrektheid en
het gewigt van het onderwerp, dat wy gaan behandelen, ons zullen toelaaten.’
Meesterlyk heeft de Burger FOUDRAS deeze zyne opgenomene taak volvoerd.
Zyn schryftrant heeft veel uitlokkends en inneemends. De voeglyke afdeelingen,
welke het verhaal deezes Veldtochts onderscheiden, bieden den Leezer zo veele
rustplaatzen aan. Schoon het
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hoofddoel Krygsverrigtingen blyft, wordt het afgewisseld door berigten van eenen
anderen aart, die ons den grond, waarop dezelve voorvielen, en de plaatzen, die
ten tooneele verstrekten, doen kennen. Ten deezen opzigte is dit Verhaal zeer
onderscheiden van dat des voorigen Veldtochts, goeddeels uit een Dagverhaal
bestaande. Met herhaald genoegen hebben wy dit Werkje herleezen, en met staag
vernieuwde verwondering een Veldtocht naagegaan, die de verwondering der
Eeuwen zal wegdraagen.
Om 'er iets uit over te neemen, verkiezen wy twee korte Afdeelingen. Eerst was
ons voorneemen, het Gastvry Klooster van den St. Bernardsberg - zo schoon - te
plaatzen; doch het was te uitvoerig.

‘Intrede der Franschen in de Vestingen.
Uit kragt der voorwaarden van den Wapenstilstand, werden de Vestingen van
Tortona, Turin, Alexandrien, Milaan, Coni, Ceva, Savona, Pizighitone en Genua
achtervolgens bezet door Fransche Troepen, op bepaalde tydperken, en de
Oostenryksche Armée trok in drie kolommen terug op Mantua. Alleenlyk wilden de
(*)
Engelschen, geholpen door twee Verraaders , eenige verhindering te weeg brengen
in de Overgaaf van Genua, waarvan zy de Haven nog in bezit hadden; maar de
Oostenryksche Generaal, Prins VAN HOHENZOLLERN, noodzaakte hen, door zyne
kloekmoedigheid, om weder zee te kiezen, het geen zy al raazende deeden.’

‘Uitwerkzelen van deezen Veldtocht.
De Uitwerkzels van deezen Veldtocht, zoo kort als luisterryk, waarvan men den
gelukkigen uitslag alleen te danken heeft aan den moed onzer Soldaa-

(*)

‘ASSARETTO, een Genuees, en WILLOT, een Franschman. Deeze twee Verraaders, die elk in
hun Vaderland met rykdommen en eere overlaaden waren, vereenigden zich met de
Engelschen tegen hunne Medeburgers, en vlooden naar hunne Schepen, woedende en
wanhoopig, dat zy in hunne eerlooze ontwerpen niet geslaagd waren.’
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ten, aan het vernuft van BUONAPARTE, en aan de talenten zyner Generaals, stellen
te onzer beschikkinge het Ligurische, Piemonteesche en Cisalpynsche Grondgebied;
15 Vestingen van de eerste en tweede Linie; meer dan 2000 stukken Kanon; 2
millioen Kardoesen; 25000 paar Laakens; 40000 Snaphaanen, nieuw en oud; 21000
Gevangenen; 12000 Zieken en derzelver Hospitaalen; twee of drie Flottilles op de
meiren; Mond- en Oorlogsbehoeften voor een Leger van 100000 man, voor een
half jaar; onmeetelyke Magazynen; Bagages van allerlei soort, en boven dat alles,
zeer waarschynlyk, den Vrede.’
Deeze weeten wy, dat daarop niet gevolgd is, maar naa eenen nog hevigen,
schoon korten stryd, bevogten. Immers, terwyl wy dit schryven, worden wy verrast
door den Vrede, den 9 Feb. 1801 getekend. Heil zy deezen dag! Heil den Bewerkeren
van denzelven! Heil den Vaderlande!
Wy kunnen dit Boekdeeltje niet ter zyde leggen, zonder nog te vermelden, dat wy
daarin aantreffen zeer keurige narigten van den Generaal DESAIX, die, weinige uuren
naa den Slag van Montebello, uit Egypte, by het Hoofdkwartier te Broni aankwam,
met verrukking door den Eersten Consul en de geheele Armée ontvangen, en tot
Luitenant-Generaal aangesteld werd; - een Held, door de Oostenryksche zo wel als
Fransche Soldaaten, met den bynaam van een onbevreesd en onberisplyk Krygsman
bestempeld; en die het leeven liet in het beslissend oogenblik der Overwinninge,
tot welker behaalen hy zo veel toebragt. Dit Leevensverhaal schetst ons dien waarlyk
grooten Man, en aldus zyn uiteinde: ‘Reeds heeft de Zon, die den zegepraal der
Franschen en de neêrlaag der Oostenrykers moet verlichten, aan den Horizont
gescheenen; de overwinning zal schitterend weezen; maar zy zal de prys zyn van
den hardnekkigsten moed. De stryd begint met leevendigheid en vervolgt met
verbittering. De Franschen worden viermaal terug gedreeven, en viermaal rukken
zy voorwaards; evenwel men moet eindelyk de Overwinning verzekeren. De Eerste
Consul neemt, te midden van het leevendigst vuur, 'er het gunstigst oogenblik toe
waar, en vernieuwt de krygsdeugd van den Soldaat. Aanstonds vliegt DESAIX in het
midden der Vyandlyke Baaillons, en de Reser-
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ve, die hy gebiedt, rukt 'er op in met de Bajonet. De Divisie van BOUDET volgt deeze
stoute beweeging, en het geheele Leger nadert onder het slaan van de trom. De
Slag wordt verschriklyk, maar, ô smert! DESAIX wordt door een doodlyk lood getroffen,
op het oogenblik zelve, waarop zyne poogingen de zege beslissen; en deeze Held,
wiens Krygsbedryven Europa en Africa roemen, eindigt zulk een schoone loopbaan
onder het uitbrengen van deeze woorden: Gaa, en zeg den Eersten Consul, dat ik
sterf, met beklag, dat ik niet genoeg verrigt heb, om by de Nakomelingschap te
leeven! - Neen,’ laat 'er de Schryver van deeze Narigten op volgen, ‘deeze onbillyke
voorspelling zal niet vervuld worden; de gedachtenis der Krygsbedryven van DESAIX
zal niet vergaan; en zyne laatste woorden zullen enkel aan de nakomelingschap
getuigen, dat niets zyne dapperheid en talenten evenaart, dan zyne zedigheid.’

Historische Gedenkschriften, behoorende tot het voorgevallene
in Frankryk, van 1789 tot in 1799. Behelzende de schets der
binnenlandsche woelingen, en buitenlandsche onderdrukkingen,
welke in dat tydperk hebben plaats gehad; byzonderlyk de
handelwyze, gehouden met Duitschland, Italien, Zwitzerland, de
Bataafsche Republiek, enz. Door Barthélemy, Medelid van het
Uitvoerend Bewind, vóór 18 Fructidor (4 Sept. 1797). Te Utrecht,
by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1800. In gr. 8vo. 219 bl.
Een tydvak van tien Jaaren, waarin zo veel binnen en buiten Frankryk, tot dat Land
betrekkelyk, gebeurd is, in een Boekdeeltje van opgemelde grootte te bevatten, is
veel ondernomen. En nogthans behelzen de Historische Gedenkschriften op naam
van BARTHéLEMY slegts 96 bladz. - Op naam van BARTHéLEMY, schryven wy, als niet
verzekerd, dat ze van hemzelven herkomstig zyn. Bezwaarlyk zal iemand van
zichzelven schryven: ‘Had BARTHéLEMY moeds genoeg, om zich in Frankryk onder
persoonen te mengen, die vervreemd waren van gezeilige inrigtingen, het geschiedde
alleen ter beproeving, of hy de woes-
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te zeden van hun, die zoo gevaarlyk waren voor de rust der Natien, beschaaven,
en, door zyne gemaatigde begrippen, bedaarder tyden konde doen gebooren worden.
Hy had zich gewend, om van de hooge Alpen met eene vreedzaame kalmte die
tegenstrydige woelingen der Partyen te aanschouwen, welke elkander geduurig
opvolgden en ons gelukkig vaderland verwoestten. Hy had zich yverig toegelegd,
om, op eenen gelyken voet en even vreedzaam, zoo wel met den kerklyken
Souverain van St. Gal, als met de aristocratische, met de gemengde of
democratische Cantons, met Roomschgezinden en Protestanten, te handelen. Van
de natuur, zoo wel als door oefening, had hy de hoedanigheden verkreegen, welke
voor eenen zoo voorzigtigen Minister onontbeerlyk zyn. Dertig jaaren van zyn leeven
had hy doorgebragt in de konst om menschen te leeren kennen en met hun te
verkeeren. Hy zag niet, dat de andere soort van Revolutionairen ongevoelig bleef
voor gemaatigde begrippen. Ook bezat hy de pryslyke eerzucht, om zich bemind
en noodzaaklyk te maaken by zyn vaderland, dat, altyd getrouw van aart, zyne
Bestuurers vereert, zoo lang zy zich onthouden om 't zelve te benadeelen. Hy was
dus ongezien by de Uitvoerende Magt, welke niet anders dan belyders zogt haarer
staatkundige begrippen, niet dan deelgenooten haarer misdryven, naa de uitvoering
van 3 September gepleegd. Zichzelven opofferende, wilde hy Zwitzerland verlaaten,
alwaar hywerd aangebeden, omdat hy bestendig dezelfde gevoe lens had aan den
dag gelegd, zelfs dan, wanneer de Fransche Bewindvoerders een Amptgenoot
verlangden, die met hun in de schande en den haat van gansch Europa deelde,
zoo als die blykbaar was uit de nieuwe zamenspanning der Mogenheden.
Frankryk bleef, zoo wel onder LODEWYK XVI, als onder de Feuillans, of onder
ROBESPIERRE, altyd het vaderland van ieder welmeenenden. BARTHéLEMY besloot,
hetzelve in alle tydvakken van openbaaren rampspoed te dienen. Hy nam geen
post aan in het bewind, onder hen, die hetzelve verwoestten, dan alleen met oogmerk
om de vrienden van het oud bestuur aan het nieuwe te verbinden, om Frankryk
deszelfs geleden rampen te doen vergeeten, om met alle par-
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tyen vreedzaam te handelen, even als hy met allerlei zoorten van Regeeringen in
Zwitzerland gedaan had. Hy wilde zyn Vaderland blyven dienen, zoo als hy zulks
in verschillende tydperken gedaan had, zoo wel onder het oud als Constitutioneel
Bestuur, onder dat van twee September, en onder ROBESPIERRE, rechtvaardig jegens
eenen ieder, by allen geagt en bemind, uitgezonderd alleen by hun, die in het vyfde
Jaar het Driemanschap der Uitvoerende Magt uitmaakten.’ bl. 43, en nog sterker
bl. 60 en 61. Dan wy weeten, wat men voorlang van Memoires gezegd heeft.
Het tweede Stuk, in dit Boekdeeltje voorkomende, is een Byvoegzel tot de
Historische Gedenkschriften, behelzende, Beschouwingen over de Staatkundige
Handelingen, en over het Vredesverdrag, geslooten tusschen Frankryk en het Huis
van Oostenryk - over de Engelschgezinde Zamenzweering van het Fransch Bewind
tegen de ondertekening van dit Verdrag - en over de Republikeinsche Opstanden
van Turin, Napels, Rome en Zwitzerland, enz. tegen deszelfs bedingen strydende;
gaande dit alles vergezeld van aanmerkingen en buitenlandsche byzonderheden,
betreklyk tot de Geschiedenis van het Bewind, zedert het Tydstip der Ontvoering
van de Minderheid des Bewinds, door de Meerderheid, op den 18 Fructidor van het
Vyfde Jaar, tot op het Tydstip van den Val der Meerderheid van het Bewind, op den
30 Prairial des Zevenden Jaars, (zeventien Juny 1799.) - Alles is hier ingerigt om
een Tafereel op te hangen, ‘'t welk,’ om des Schryvers eigene woorden te bezigen,
‘het onderscheid aanwyst tusschen het weldoenend, vaderlandlievend en
welmeenend character van den uitgebannen Bewindsman BARTHéLEMY, en het
verslindend character, benevens het dwaas en onberedeneerd bestuur, van het
uitbannend Bewind.’ - En wordt die Afdeeling beslooten met deeze woorden: ‘Vertrek
dan, myn Boeksken, en dien de toekomende Bestuurders tot eene les! Doe Europa
weeten, dat de Fransche oprechtheid niet is vernietigd: - dat de achting voor zwakke
Volken, welke voorheen den hoofdtrek van ons nationaal character uitmaakte - dat
de billykheid, ten opzigte van groote Mogenheden - dat de achtbaarheid van onze
houding jegens allen, geene ydele klanken zyn!

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

190
Leer aan alle Kabinetten, dat 'er nog Franschen gevonden worden, aan de
Staatsbelangen van hun Land gehecht, getrouw aan hun Volkscharacter, en
bekwaam om 'er bewyzen van te geeven, by alle voorkomende gelegenheden! De
uitgave deezer Gedenkschriften strekt hier van ten bewyze, en ik tart elk uit om my
te antwoorden, terwyl ik bezig ben met het vervaardigen van het Tweede Deel, welk
zal handelen over de Omwentelingen van Napels, Rome, Florence, Turin, Genua,
Holland, zedert het Verbond van Campo Formio tot aan den 30 Prairial, (17 Juny.)’
Eindelyk komen hierby, Aantekeningen van den Uitgeever deezer Gedenkschriften,
behelzende eenige Inlichtingen omtrent de Beschuldigingen, tegen den Bewindsman
BARTHéLEMY aangevoerd.
In dertig Hoofdstukken is dit geheele Werkje afgedeeld; naa de opgave van welker
inhoud eene Tydorde volgt der gebeurtenissen, welke in deeze Gedenkschriften
verhandeld worden: deeze heeft men voegzaam geoordeeld, tot beter verstand
deezer Gedenkschriften, om daardoor aan te wyzen, gelyk ons berigt wordt, hoe
zeer het Uitvoerend Bewind alles dermaate heeft ingericht, dat de 18 Fructidor
noodwendig volgen moest, dat het Vredesverdrag met Oostenryk verbroken, de
verbonden Republieken vernietigd, en alzo eene tweede Zamenspanning der
Mogenheden gebooren wierd.
Men kan aan dit Werkje geene plaats ontzeggen onder de zodanige, die het groote
Tydvak, zo vol Staatswisselingen, toelichten; schoon op veele byzonderheden niet
weinig zou vallen aan te merken. Ten aanziene van de Gewesten buiten Frankryk,
op den tytel genoemd, is het geen wy omtrent Zwitzerland aantreffen het
uitgewerktste. In het beloofde Tweede Deel verwagten wy de andere te zullen
aantreffen.

Reizen rondom de Waereld, door J. Cook, vertaald door J.D.
Pasteur. Met Kaarten en Plaaten. IVde Deel. Te Leyden, Amsterdam
en 's Haage, by Honkoop, Allart en van Cleef. In gr. 8vo. 325 bl.
De groote Zee- en Land-ontdekker COOK ondernam
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(*)

eene Tweede Reize rondsom de Wereld , hoofdzaaklyk ter ontdekkinge, of 'er in
het Zuidlyk gedeelte van den Aardbol, naar de veronderstelling van veele
Aardrykskundigen, een groot Vast Land bestaat; waarom deeze Reis, in 't
oorspronglyke twee zwaare Boekdeelen in 4to beslaande, ten bepaalden Tytel voert:
Reize naar de Zuidpool en rondom de Waereld.
Verdienstlyk heeft zich de Nederduitsche Vertaaler by zyne Landgenooten
gemaakt, niet alleen door het bezorgen eener keurige Vertaalinge des oorspronglyken
Werks, door COOK zelven geschreeven in de eenvoudigheid van een
Zeemans-Dagboek, en schaars met aanmerkingen, dan die tot de Zeevaart en
Aardrykskunde behooren, doorvlogten; maar ook door van elders aan deeze
Reisbeschryving toe te voegen, wat een der Tochtgenooten des te boek stelde. De
beide Heeren JOANNES REINOLDUS FORSTER en GEORGIUS FORSTER, Vader en Zoon,
werden, door een zonderlingen zamenloop, Reisgenooten van COOK, en de eerste
als opgeroepen, om eene Wysgeerige Historie der Reize te geeven. Aangegaane
afspraaken werden veranderd, verbroken, en de Heer FORSTER, als een Vreemdeling,
ontzet van hem toegezegde voordeelen; gelyk men in het Voorberigt des Vertaalers,
tot schande der Engelschen, breedspraakig leezen kan. - Dit gaf aanleiding, dat
FORSTER de Zoon eene Wysgeerige Beschryving vervaardigde. ‘Door geen Verdrag
de handen gebonden,’ zegt de Voorredenaar, ‘stelde hy die zamen uit zyne eigene
Aantekeningen en die van zynen Vader; hy schreef dus vryer, en zyn Werk behoefde
geene staatkundige beoordeeling en zuivering te ondergaan, terwyl uit de
Reisbeschryving van COOK, op voorbeeld van de Franschen, wel eens eenige
omstandigheden zyn weggestreeken, die men op de eene of de andere wyze
(†)
nadeelig oordeelde .’
De arbeid van deezen FORSTER heeft de Vertaaler zich ten nutte en daarvan een
zeer oordeelkundig gebruik ge-

(*)
(†)

Zie onze Berigten van de twee voorgaande Deelen, in onze Alg. Vaderl. Letteroef. voor 1796,
bl. 384, en voor 1799, bl. 173, en van het IIIde D. bl. 658.
Van den Vader, J.R. FORSTER, hebben wy in 't Nederduitsch een niet naar waarde gekend
Werk.
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maakt. De Fransche Vertaaler deezes Werks deedt dit mede, doch vlogt met
onderscheidings-tekenen den arbeid van FORSTER in dien van COOK. Dan de
ongelykheid van styl deezer beide Schryveren veroorzaakte in die schikking,
anderzins boven de afzonderlyke plaatzing der Ophelderingen te keuren, eene
wanstaltigheid, ontweeken door ze agter aan te voegen, met overwyzingen ter
opgehelderde plaatze. ‘De byvoegzelen,’ schryft de Burger PASTEUR, ‘uit FORSTER
hier op de gezegde wyze ingelascht, zullen den Leezer zeker behaagen en zeer
belangryk voorkomen; hoe aangenaam steekt de byzondere wyze van zien en
beschryven van deeze twee Schryveren, die beiden ooggetuigen waren van 't geen
zy te boek stelden, by elkanderen af! - COOK, met veel kennis van de Aardrykskunde,
de Scheepvaart, en alles wat daar toe behoort, voorzien, merkt alles op, wat daar
toe betrekking heeft, beschouwt alles met eene koele philosophische bedaardheid,
beoordeelt met verstand, verhaalt niet met de naauwkeurigste byzonderheden; maar
alles wat hy zegt is juist, en draagt het kenmerk der waarheid. FORSTER, met
levendiger verbeelding begaafd, schryft met meer warmte, met meer gevoel, met
meer wysbegeerte; alles maakt op hem meerder indruk; hy speurt den aart der
Volkeren, die hy bezogt, in de minste plooijen van hun karakter en in de minste
byzonderheden van hun gedrag op, en verlevendigt alles door wysgeerige,
zedekundige en menschkundige aanmerkingen; die zelfde verbeeldingskragt zet
zynen schryfstyl meer sierlykheid by, en zyne groote kundigheden stellen hem in
staat om nuttige vergelykingen te maaken. Vooral legt hy zig toe op alles wat tot
het vak der Natuurlyke Historie behoort, en in dit gedeelte is zyn werk van de hoogste
waarde, terwyl deeze bezigheid zelve van die van Kapitein COOK, als zy aan land
waren, zoo zeer verschillende was, dat de voorvallen, die hun bejegenden, en de
omstandigheden, waar in zy zig bevonden hebben, noodwendig zeer verschillende
moeten geweest zyn.’ - Capitein COOK bekent, aan 't einde der Inleiding tot deeze
Reize, by zyne verklaarde begeerte, om het Reisverhaal in zyne eigene woorden
te geeven, verschooning te moeten verzoeken wegens zynen styl, den
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styl eens Zeemans, die verstooken geweest was van zich op Letteroefeningen toe
te leggen.
De Burger PASTEUR heeft ook de Aantekeningen van den Franschen Vertaaler
zich ten nutte gemaakt, en dus dit Werk alle verlangbaare volkomenheid bygezet;
ook is deeze Uitgave met ééne Plaat vermeerderd, en in andere zyn eenige
verbeteringen, naar des Vertaalers oordeel, gemaakt.
De Inleiding behelst, behalven een kort verslag van de Reizen in het
Zuider-halfrond, een berigt van de toebereidzelen tot deezen Tocht. Het I H. des
Eersten Boeks vermeldt den Reistocht van Deptfort na Madera, en van daar na St.
Jago, tot de aankomst op de Kaap de Goede Hoop. Veel aanmerkenswaardigs van
St. Jago wordt vermeld, en over het Lichten der Zee verdienen de Aanmerkingen
van FORSTER zeer geleezen te worden.
Het II H. beschryft het vertrek van de Kaap de Goede Hoop na de Zuid-pool, en
geeft ons op, de vergeefsche naspeuringen na een Zuidlyk Vast Land.
Overneemenswaardig dunkt ons hier eene Aantekening van FORSTER, betreffende
het niet bestaan van een Zuidlyk Vast Land, waaraan men in Europa doorgaans
geloofd heeft. ‘Het Dryf-ys, daar aangetroffen, bewees ons, dat 'er tusschen de
luchtstreek van het noordlyk en zuidlyk halfrond een groot onderscheid is. Wy waren
midden in de maand December, die, in dit Zuidlyk Halfrond, met Juny by ons
o

overeenkomt. Onze waargenomene Breedte was 51 5′ Zuid, die omtrent met de
Poolshoogte van Londen overeenkomt, en evenwel hadden wy reeds verscheide
bergen van dryf-ys ontmoet, en onze Thermometer stond op 36 graaden. Het gebrek
aan een Vast Land op het Zuidlyk halfrond schynt deeze grootere koude van deeze
Waereldstreek te veroorzaaken, in zoo verre hier, naamlyk, niets dan Zee is, die,
als een doorzigtig vloeibaar lichaam, de straalen der zon verslindt en niet te rug
kaatst, gelyk op het Noordlyk Halfrond door het aardryk geschiedt.’
In het III H. vinden wy het vervolg van de naspeuringen na een Zuidlyk Land
tusschen de middaglyn van de Kaap de Goede Hoop en Nieuw Zeeland. Op deezen
Zeetocht, die met het landen in de Donkere Baai aan Nieuw Zeeland eindigde, hadt
COOK
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honderd-en-zeventien dagen in zee geweest, in welken tyd hy
drieduizend-zeshonderd-en-zestig mylen gezeild hadt, zonder ééne eenige reis land
in het gezigt te hebben. De waarneemingen van het Zuiderlicht van COOK worden
ondersteund door die zyns Reisgenoots FORSTER, die, des betreffende, vermeldt:
‘Het Zuider licht bestondt uit lange zuilen van een helder wit licht, die zig aan den
Oostlyken horizont byna tot het toppunt verheften, en zig langzaamerhand over het
gantsche zuidlyk deel van den hemel verbreidden. Somtyds was het aan het
boveneinde schuins geboogen, en geleek naar het Noorder-licht van ons
Waerelddeel, behalven dat het geene andere dan eene witte kleur hadt, daar ons
Noorder-licht in tegendeel verscheidene byzonderlyk purper- en vuur-kleuren
aanneemt. Somtyds konden wy door het schynen van dit Zuider-licht, van 't welk,
myns weetens, nog geen Reiziger gesprooken heeft, de daar onder verborgen
sterren niet ontdekken, en op andere tyden zag men die op zyn best maar gantsch
bleek door hetzelve heen flikkeren. De lucht was meestendeels helder, als dit
verschynzel zig vertoonde, en de lucht zoo scherp koud, dat de Thermometer
gemeenlyk op het vriespunt stondt.’
Het IV H. geeft een breedvoerig verslag van de Verrigtingen in de Donkere Baai,
alsmede van de Ontmoetingen met de Inboorelingen. Over dit Hoofdstuk zyn de
Ophelderingen van FORSTER, zo Mensch-, Dierals Plantkundige, veelvuldig, en
mogen als gewigtige bydraagen in die vakken worden aangemerkt.
't Lang verblyf in, en de aangelegenheid van de Donkere Baai voor de
Scheepvaart, doet COOK het V H. besteeden tot het geeven van Onderrigtingen om
in en uit dezelve te zeilen. By de beschryving van het omliggende Land, van de
Voortbrengzelen en Inwoonderen, voegt onze Reiziger zeer belangryke Sterre- en
Zeevaartkundige Waarneemingen. - FORSTER bragt hier den tyd niet onledig door,
blykens de hier bygevoegde Aantekeningen, meest van eenen Menschkundigen
aart.
Met het VI H. gaat COOK weder op reis, en beschryft den Tocht van de Donkere
Baai tot Koningin Charlotte Kanaal. Inzonderheid wordt 's Leezers aandagt hier
getrokken door de Beschryving van eenige Water-hoozen;
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waaromtrent de opheldering van FORSTER alle de kenmerken eens keurigen en
kundigen Waarneemers draagt.
De twee Schepen, tot deezen Tocht bestemd, waren van den anderen afgeraakt,
doch ontmoetten elkander gelukkig weder in Koningin Charlotte Kanaal. Te deezer
gelegenheid geeft de Capitein FURNEAUX een verslag van zyn wedervaaren zedert
het scheiden van de twee Schepen, gepaard met eene Beschryving van van Diemens
Land. Dit maakt de schryfstoffe uit van het VII H. - Die aan land waren, voelden
twee sterke schokken van eene Aardbeeving; doch die zich op het Schip bevonden,
waren 'er niets van ontwaar geworden. ‘Deeze Aardbeeving,’ merkt FORSTER, niet
ten onregte, op, ‘maakt het meer dan waarschynlyk, dat 'er of nu nog vuurspuwende
Bergen op Nieuw Zeeland zyn, of dat zy 'er voorheen waren: want deeze beiden
groote verschynzelen schynen steeds met elkanderen verbonden te zyn.’
Het VIII H. vermeldt ons de Verrigtingen in Koningin Charlotte Kanaal, gepaard
met Aanmerkingen over de Inwoonderen van het Land. Dit laatste geeft den
Menschkundigen en Menschlievenden FORSTER gelegenheid tot eene Vertoogswyze
Aantekening over de Volkszeden, en over het bederf, door de Europeaanen daarin
gebragt. ‘Ik vrees,’ schryft hy onder andere, ‘dat de kennis van ons den bewoonderen
van de Zuidzee over het geheel nadeelig geweest zy, en ik ben van gevoelen, dat
die Volkeren 'er het best aan zyn, die zig altoos van ons verwyderd gehouden, en
uit voorzigtigheid en mistrouwen ons Zeevolk niet vergund hebben, al te bekend en
te vertrouwlyk met hun te worden.’
Het IX en laatste H. deezes Deels doet ons COOK den koers van Nieuw Zeeland
na Otahiti volgen. Hy geeft daarin verslag van eenige laage Eilanden, waarschynlyk
dezelfde, welke door DE BOUGAINVILLE ontdekt waren. Ten aanziene van het groot
oogmerk deezes Reistochts, zegt de Reiziger: ‘Naardien wy nu ten Noorden van
den koers van Kapitein CARTERET gekomen waren, verdween alle hoop van een
Vast Land te zullen ontdekken. Eilanden waren alles wat wy verwagten konden te
vinden, tot dat wy weder naar het Zuiden zouden keeren. Ik had nu, dat is op deeze
en myne voorige Reis, deezen Oceaan doorkruisd, op de
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Breedte van 40 Graaden en meer, zonder iets te ontmoeten, dat my in 't minst
aanleiding kon geeven om te denken dat ik vinden zou het geen ik zogt. In tegendeel,
alles liep zamen om my te doen gelooven, dat 'er geen Zuidlyk Vast Land is tusschen
de middaglyn van America en Nieuw Zeeland; ten minsten leverde deeze overtogt
geene ontwyfelbaare tekenen van zulk een Land.’ Dit staaft hy verder door eenige
aanmerkingen. - Belangryk zyn, naar gewoonte, de Aantekeningen van FORSTER.
De Vertaaler stemt egter met hem niet in, ten opzigte van de Venusziekte, en toont
met duchtige redenen, in een Noot op de Aantekening van FORSTER des betreffende,
dat 'er veel meer waarschynlykheids is, dat die kwaal door de Europeaanen in Nieuw
Zeeland is overgebragt, dan dat zy in dat Land oorspronglyk zou t'huis behooren.

Verzameling van uitgezogte Nieuwe Reizen, als van C. Columbus,
F. Drake, W. Raleigh, James, J.F. Gemelli, Anson, Wallis, Cook,
Dixon, Portlock, Wilson, Hunter, Brisson, Paterson, Lord Macartney
en veele anderen. Bevattende de merkwaardigste zaaken en
belangrykste gebeurtenissen, betrekkelyk tot de gedaane Tochten
en Ontdekkingen rondom de Waereld, nevens de Zeden en
Gebruiken der Volken. Door John Adams. II Deelen. In den Haage,
by J.C. Leeuwestyn, 1800. In gr. 8vo. te zamen 773 bl.
Fragmenten uit oude, laatere en nieuwe Reisbeschryvingen, zou de eigenlyke Tytel
deezer twee Boekdeelen uitmaaken. De Naamen der op den tytel vermelde
Reizigeren, en zo veele andere, als 'er in voorkomen, wettigen de benaaming, welke
wy 'er aan geeven. De op den tytel laatst vermelde Reis van MACARTNEY komt in
het oorspronglyk Engelsch Werk van ADAMS niet voor; doch heeft de Nederduitsche
Vertaaler, in die byvoeging, den Vertaaler van dit Werk in 't Fransch, J.F. ANDRé,
gevolgd.
Deeze Fragmenten zyn zeer brokkelig. Het Eerste Deel bestaat uit niet minder
dan LXXV, en het Tweede uit LXXXI Hoofddeelen, van welke voor ieder Deel de
Inhoud geplaatst is. Wy zullen denzelven niet
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afschryven, noch ook treeden in een Verslag van eenige deezer Reizen, welke
meest alle in 't Nederduitsch het licht zien, en waarover wy ons oordeel reeds geveld
hebben.
Alleen merken wy op, dat de Engelsche Verzamelaar zich meest bevlytigd heeft
om het wonderbaare, het verschriklyke uit te kippen, als meest geschikt om de
algemeene leesgraagte op te wekken, gaande te houden, en te voldoen.
Eene Waereldkaart, op welke alle de Eilanden en andere Plaatzen, door de
Hedendaagsche Reizigers ontdekt, worden gezegd te zyn aangetekend, is voor dit
redelyk goed vertaalde Werk gevoegd. De Vertaaler is niet sterk in het geen tot de
termen van de Schepen en de Zeevaart behoort.

Reize door de Majory van 's Hertogenbosch, in den Jaare 1799. In
Brieven. Met Plaaten. Te Amsterdam, by A.B. Saakes, 1800. In gr.
8vo.
(*)

Wy hielden de vroeger uitgegeevene Reize van deezen zelfden Reiziger voor
geene Kamerreize, en hy pryst ons, wegens dit regtmaatig oordeel, in een Naaschrift,
aan de Voorreden toegevoegd; in welke hy het lot, zyner voorgaande Reize bejegend,
in 't breede opgeeft, en dezelve tegen eene en andere aantyging verdeedigt. Wy
mengen ons niet in dien twist.
Liever willen wy het Reisverhaal leezen, en bezien, wat wy van deeze tweede
Reize hebben te oordeelen. - Wy hebben zulks gedaan, en bevonden, dat deeze
tweede Reize na dien zelfden oord van het Bataafsch Gemeenebest zo gelyk is
aan de eerste, dat wy onze hier boven aangeweezene beoordeeling woordlyk willen
overgenomen hebben. Eene en andere Brief, nogthans, over de Natuurlyke Historie
van dat Gewest, maakt hier eene uitzondering: dan de Schryver, schoon eenige
opheldering mededeelende, schynt in dit vak minder t'huis te weezen, dan in andere.
Alleen hebben wy 'er by te voegen, dat de Uitgeever, naa dat deeze tweede Reize
reeds ter Drukpersse be-

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1800. bl. 206.
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zorgd was, verscheide Brieven, zo naamlooze als getekende, heeft ontvangen,
eenige die na den Reiziger raaden, zommige die hem schelden en dreigen, of uit
eenen en anderen hoofde zyn werk bedillen, tegen welken hy zich verdeedigt; terwyl
anderen hem Brieven gezonden hebben, met veelvuldige narigten, dien oord
betreffende, grootendeels strekkende om 't geen hy gezegd hadt te staaven, of 'er
verbeteringen aan toe te voegen. Deeze maaken een Aanhangzel op dit Deeltje uit,
en zyn ons voorgekomen van zeer onderscheidene waarde te weezen. De meeste
bevestigen het geen reeds in de oorspronglyke Brieven tegen de Roomschgezinden
zo uitvoerig en met zo veel herhaalings was bygebragt. Men hebbe zich des niet te
bevreemden; immers de Reiziger schryft, in zynen op één na laatsten Brieve: ‘Ik
ben hartlyk blyde, dat ik deeze Reize na de Majory weder zoo gelukkig ten einde
gebragt heb. Dezelve heeft my veel genoegen verschaft, en nog grooter zou dat
genoegen geweest zyn, wen ik had moogen ondervinden, dat in de Majory thans
meer verdraagzaamheid dan in het voorleden jaar woonde; maar helaas! alles is
hieromtrent nog het zelfde, en in veele stukken nog erger. Dezelfde Domheid,
Bygeloof, Dweepzucht, Godsdienst-haat en Vervolging, enz. heerscht 'er nog even
sterk, en zullen 'er wel altyd voortduuren; nimmer komt hier in eenige verandering,
of 'er moet een Wonderwerk geschieden - Doch geduld!’ - Dit wenschen wy den
Reiziger in eene overloopende maate toe, dewyl wy niet langer de dagen van
Wonderwerken beleeven.
In de Voorreden wordt een ieder, die nog iets byzonders aangaande de Majory
bezit, door den Uitgeever verzogt, om 't zelve aan den Drukker deezes vragtvry toe
te zenden; met verzekering, dat van alles, wat hem op deeze wyze (mits het waarheid
zy) wordt toegeschikt, een dankbaar gebruik zal gemaakt worden. Eene uitnoodiging,
die ons doet denken, dat dit Stukje het laatste niet zal weezen.
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Robert, of de Man zo als hy behoort te zyn. Tot aan zyne intrede
in den echten staat en het huislyk leven geschetst. Een Wederga
van Elisa, of de Vrouw zo als zy behoorde te zyn. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Westzaandam, by H. van Aken, en te
Amsteldam, by J.F. Nieman, 1800. In gr. 8vo. 242 bl.
‘Het voornemen’ (dus vangt de Schryver in het Voorbericht aan) ‘om een
Characterschets van den volkomenen Man te ontwerpen, huisvestte reeds in de
ziel des Opstellers, eer nog Elisa in het licht verscheen. Hy schaamt zich echter
geenzins, om zynen Robert een Wederga van Elisa te noemen, want zy neeft zyn
voornemen op nieuw opgewekt, en tot rypheid gebragt.
Dat de Man, zoo als hy behoort te zyn, (dus zegt hy een weinig verder:) nog
onvoltooid verschynt, en ter zyner tyd Elisa in lighaamlyke grootte overtreffen zal,
behoeft niemand te bevreemden, die in aanmerking neemt, dat de bestemming van
den Man, tot werkzaam Staatsburger, hem in eene menigte van omstandigheden
en betrekkingen wikkelt, van welken de Vrouw, volgends haare meer beperkte
bestemming, is uitgeslooten, en dat juist iedere burgerlyke betrekking, in zoo verre
die op zyne werkzaamheden invloed heeft, een hoofddeel zyner Characterschets
moet uitmaaken.’ - Deze Characterschets, dan, van den Man, zoo als hy behoort
te zyn, is ons veel minder overdreven voorgekomen, dan het grootsch ideaal der
(*)
vrouwlyke volkomenheid, in ELISA voorgesteld ; waarom wy ook dit Boek althans
met niet minder genoegen, dan Elisa, gelezen hebben.
Wy zullen ons de moeite getroosten, om voor onze Lezeren eene schets der
voornaamste bedryven en lotgevallen van ROBERT te ontwerpen, geduurende den
loop zyner jeugdige en jongelings-jaaren; want alleen zoo verre reikt dit Eerste Deel.
ROBERT FELSER, dan, wordt onder de gelukkigste uiterlyke omstandigheden
(†)
geboren te Lusthofen ; hy geniet alle de voordeelen eener verfynde opvoeding,
ziet zich tot allerlei zinlyke vermaaken uitgenoodigd, en wordt in veele zaaken
onderwezen, die den man van smaak (naar de algemee-

(*)
(†)

Zie onze Vaderl. Letteroeff. voor 1799, bl. 593.
Hofplaats van vermaak; de verbloemde naam eener bloeiënde Koopstad, welker Inwooneren
zich, over 't algemeen, door buitengewoone pracht en weelde onderscheiden.
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ne betekenis van dit woord in de groote waereld) kunnen formen. Reeds vroeg,
echter, doet ROBERT zyne zucht voor weetenschappen en geest-aankweekende
bezigheden blyken, 't welk zyne Moeder, die niets verzuimt om hem tot een'
Petitmaitre op te leiden, niet weinig tegen hem inneemt. Hy oeffent zich, onder het
bestuur eens braaven Leermeesters, en vervolgends door het bywoonen der
Academische Lessen, in de Geneeskunde, welke zyn geliefkoosd vak uitmaakt.
Zyn Vader, schoon een ryk Koopman, wordt door zyne prachtvolle levenswyze, en
de verkwistende uitgaven van Mevrouw FELSER, weldra arm, en maakt zich uit
wanhoop aan zelfsmoord schuldig. Hierop wordt ROBERT, door zyne Moeder, onder
de scherpste verwyten, dat hy, door zyne kostbaare studiën, zynen Vader hadt
uitgeput, onbermhartig verstooten, en moet alzoo, nu twintig jaaren oud, geheelenal
voor zich zelven zorgen. Byna raadloos, wat te doen, vervoegt hy zich tot zynen
Vriend MEYER, een arm doch regtschapen Jongeling, (die zich tot Landprediker
bekwaamde) gaat by dezen inwoonen, en bezorgt zich, door muziek-schryven, het
noodig onderhoud; ja weet, door eene zeer spaarzaame levenswyze, zyne
geneeskundige oeffeningen voort te zetten. Eenen hem aangeboden dienst, als
knecht, by zekeren Commercie-Raad TAMM, wyst hy op eene waardige wyze van
de hand. Naa eene zwaare ziekte van negen weeken hervat hy zynen muziek-arbeid,
en ziet zich, ter zyner verbaazing en blydschap, door zekere Mevrouw BLUM, voor
het afschryven van muziek, telkens ongemeen ruim beloonen. Eenigen tyd daarnaa
ontvangt hy een briefje van deze Vrouw, om haar alléén te komen spreeken.
Waanende zyn geluk door haar bewerkt te zullen zien, voldoet hy aan deze
(*)
uitnoodiging ; doch daar zy (Mevr. BLUM) hem tot voldoening haarer ontucht poogt
over te haalen, rukt hy zich uit haare verleidende armen los, verlaat deze gevaarlyke
Vrouw, en doet haar alle haare geschenken (schoon hy daartoe een goud horologie,
't welk hem door zynen Vader tot eene gedachtenis geschonken was,

(*)

Misschien zullen sommigen, in den eersten opslag, meenen, dat ROBERT, uit hoofde van den
dubbelzinnigen inhoud van het evengemeld briefje, zich niet by Mevrouw BLUM moest vervoegd
hebben; doch wanneer zy, die dus oordeelen, eenige bladzyden verder geleezen hebben,
zullen zy, zo wy meenen, weder ten vollen met ROBERT's handelwyze bevredigd worden. Zyn
Character doet zich thans op eene verbevene wyze voor, dewyl by, schoon aan verzoekingen
van verschillenden aart blootgesteld zynde, dezelven manmoedig weet te overwinnen; echter
hadt eene meer kunstige samenstelling van het bedoelde briefje niet weinig ten voordeele
van ROBERT afgedaan.
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moet verkoopen) weder toekomen. Nu bevindt ROBERT zich armer dan ooit;
daarteboven ontvangt MEYER onverwacht eenen brief van den Bezitter van een, in
de nabyheid van zyne Vaderstad gelegen, Adelyk Goed, met verzoek, om de
opvoeding zyner kinderen op zich te neemen, tegen een aanzienlyk jaargeld,
benevens vrye kost en inwooning; met toezegging, dat, by het overlyden van den
reeds hoog bejaarden Predikant aldaar, hy deszelfs plaats zoude vervangen. Uit
gehechtheid aan ROBERT wil MEYER echter dit aanbod afslaan, en met dit besluit
vertoont hy ROBERT den brief, die zich zeer verheugd betoont over het geluk zyns
Vriends, en by hem aandringt om dien voorslag toch niet van de hand te wyzen, 't
welk hem, naa veele tegenwerpingen van MEYER's zyde, gelukt; te meer, dewyl deze
zich in 't geheim voorgenomen hadt, om, vóór zyn vertrek, tot ROBERT's bevordering
al het mogelyke te beproeven. In Lusthofen gaf de Geneeskunde, wegens de
weelderige levenswyze der Inwooneren, veel gewin; elke aanzienlyke Familie hadt
een' eigen Huis-arts, en elke gepromoveerde Geneesheer hadt, wegens de veele
werkzaamheden, en tot hulp van behoeftige zieken, nog eenen of meer Adsistenten.
Nu wendt MEYER alle poogingen aan, om zynen Vriend zulk eene Adsistents-plaats
te bezorgen, doch slaagt hierin zoo weinig, dat de tyd, tot zyn vertrek bestemd,
reeds dáár is, schoon ROBERT nog geene standplaats heeft. Eensklaps, echter, biedt
zich eene gunstige gelegenheid aan: ROBERT hadt, in zyne voorgemelde ziekte,
aan zekeren FALLER, den Adsistent van Doctor BERNHARD, die zyn redder was
geweest, eenen Vriend gewonnen. Deze FALLER brengt nu aan ROBERT het bericht,
dat hy zelf eerlang Geneesmeester worden, en dus zynen meester verlaaten zoude.
Hierom raadt hy ROBERT, om zich by Doctor BERNHARD, in die hoedanigheid, aan te
bieden, zynde hy reeds door FALLER aan diens meester daartoe aanbevolen. Met
een dankbaar hart neemt ROBERT dezen voorslag aan, vervoegt zich by gemelden
Doctor, wordt streng door hem geëxamineerd, en voldoet den Doctor zoo zeer, dat
deze hem tot Adsistent, zoo wel als tot huis- en tafel-vriend, aanneemt. Naa een
aandoenlyk afscheid tusschen den nu met vreugd vertrekkenden MEYER en ROBERT,
betrekt de laatste het huis van Doctor BERNHARD, wint spoedig deszelfs achting en
genegenheid, en daarteboven de liefde van CAROLINA, de bevallige Dochter des
Doctors; dan, schoon hy geheel niet onverschillig omtrent dit meisje was, onderdrukt
hy zyne liefde, als nog niet in staat zynde, om, wegens zyne geringe geldmiddelen,
aan een huwlyk te kunnen denken; want, hoewel zyn jaargeld aanzienlyk was, en
zyne kunde hem veele geschenken van ry-
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ke Lusthofenaars deedt toevloeien, maakt hy van de laatsten het menschlievendst
gebruik, door naamlyk behoeftige zieken daarmede te ondersteunen, en de kosten
der geneesmiddelen voor zyne rekening te neemen. Door deze zyne braave
handelingen, zoo wel als zyne kunde en vlyt, verwerft hy, nevens de achting zyns
meesters, ook die van 't algemeen; dan, ondanks dit alles, tracht de nyd zyner
kunstgenooten zyne waarde te verkleinen, en hem te belasteren. Onder deze
laaghartige wezens bevindt zich vooral zekere Doctor FALK, (Neef van eenen
Professor in de Geneeskunde) die, begeerig naar de hand van Juffer BERNHARD,
om daardoor het vermogen en de practyk haars Vaders te bemagtigen, in ROBERT
eenen Medevryer waant te hebben. Deze doet zich by ROBERT in schyn als vriend
voor, zoekt zynen omgang ten sterksten, weet hem in staatkundige gesprekken in
te wikkelen, en, door verdraaijing van ROBERT's oprechtlyk geuitte gevoelens, hem,
als van oproerige gesprekken verdacht, te doen voorkomen; zoodat, door
medewerking van den Oom van FALK, die juist Voorzitter der Magistraats-vergadering
was, ROBERT onverwacht een schriftlyk bevel ontvangt, om Lusthofen binnen
tweemaal vier-en-twintig uuren te ontruimen. Naadat de onschuldige Jongeling
zynen Meester om raad gevraagd, en deze hem met de verraaderlyke handelingen
van Doctor FALK bekend gemaakt hadt, treedt hy, den volgenden dag, voor den
Magistraat, om van denzelven onderzoek in zyne zaak te eischen. Hy gedraagt zich
hier zoo manlyk, dat de Voorzitter (zynde FALK's Oom) in het nauw geraakt, en het
gevolg daarvan is, dat het vonnis, 't welk deze op eigen gezag hadt geslagen, en
waarover de overige Regeeringsleden hem hun zichtbaar misnoegen doen blyken,
wordt ingetrokken; terwyl FALK zelf zyne toch maar vruchtlooze aanzoeken by
CAROLINA staakt. Dan, schoon BERNHARD niet onduidelyk aan ROBERT zynen wensch,
om hem in 't vervolg zynen Schoonzoon te mogen noemen, te kennen gegeeven
hadt, bemerkt de laatste echter, dat de liefde van CAROLINA voor hem sints eenigen
tyd zeer verkoeld was; en in de daad, zy hadt by haare Tante aan eenen jongen
Koopman, WERNER, kennis gekregen, en deze hadt op haar hart geen' geringen
indruk gemaakt, te meer, daar zy zich verbeeldde, dat ROBERT, wegens zyne
ingetogenheid jegens haar, geene genegenheid voor haar hadt. Doctor BERNHARD,
die intusschen zieklyk wordt, en zyn einde voelt naderen, geeft, in een gesprek met
ROBERT, hem zyn verlangen te kennen, om hem met zyne Dochter echtlyk verbonden
te zien; dan ROBERT meldt hem zyn vermoeden, dat CAROLINA eenen anderen, buiten
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haars Vaders weeten, bemint; smeekende hem tevens, zo dit het geval mogt zyn,
voor haar om verschooning, en zyne toestemming tot haaren Echt, zo haare keuze
op een regtschapen man gevallen is. Dit verwondert den Doctor zeer, en doet hem
aan ROBERT vraagen, hoe 't hem mooglyk is, daar hy haar vuurig bemint, haar eenen
anderen in de armen te kunnen voeren; 't welk ROBERT op de volgende treffende
wyze beäntwoordt: ‘Wanneer zy hem meer bemint dan my, wanneer zy slechts door
hem en met hem gelukkig kan worden, zou ik dan den band verbreeken, die haar
hart zoo dierbaar is, en my zelven haar tot Echtgenoot opdringen? Zou ik dan my
zelven niet meer beminnen, dan haar? Waare hartlyke liefde moet ontbeeren en
opofferen kunnen, wanneer de wensch van het beminde voorwerp dit vordert.’
Waarop hy van BERNHARD voor CAROLINA vergeeving verkrygt. Hiernaa wordt hy,
door een gesprek met dit meisje, in 't zekere onderricht van haare verkeering met
WERNER; schoon deze belydenis haar zeer veel kost, nu zy hoort, dat ook ROBERT
haar teder bemint, 't welk zy niet meende, daar zy zyne stilzwygendheid als
onverschilligheid hadt aangezien. Nu meldt ROBERT aan Doctor BERNHARD de
waarheid zyner meening, doet CAROLINA naderen, en herinnert den vertoornden
Vader zyne belofte van vergeeving. De Doctor wil ROBERT echter tot medeërfgenaam
zyner Dochter maaken; doch hy weigert dit ten eenenmaale; en eenigen tyd daarnaa
overlydt de braave BERNHARD. Oogenbliklyk wordt ROBERT door de Geneeskundige
Faculteit, aan welker hoofd zich de Oom van den laaghartigen FALK bevindt, alle
verdere oeffening der Geneeskunde op zwaare straffe verboden, waardoor hy dus
weder eenen tydlang werkloos blyft; terwyl de jalouzy van WERNER, wegens
CAROLINA's hartlyke vriendschap voor ROBERT, hem den lust beneemt, om, schoon
daartoe door beiden verzocht by hem, geduurende den tyd, tot hy zich elders kon
vestigen, te huisvesten. ROBERT draagt echter zyne ongelukken met manlyk geduld,
en is reeds op het punt, om, schoon byna dertig jaaren oud, weder in den dienst
van eenen anderen Doctor te treeden, als zeker voorval zyn lot geheel anders wyzigt:
De Graaf VAN ZONNESTER, naamlyk, die, in een nabygelegen Landschap, aanzienlyke
Goederen bezat, was te Lusthofen gekomen, om de Faculteit wegens een
kankerachtig gezwel aan zyne wang te raadpleegen: dan door alle de tegenstrydige
middelen, die nu de eene, dan de andere Geneesheer hem toediende, werd zyne
kwaal van dag tot dag erger. Toen hy beslooten hadt, zich niet langer
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te waagen, en weder terug te keeren, wordt ROBERT, door aanbeveeling van den
Waard, by wien de Graaf zyn' intrek genomen hadt, over zyne kwaal geraadpleegd.
Weldra wint ROBERT, door zyn zedig en niettemin waardig voorkomen, het vertrouwen
des Graafs; en daar deze de verantwoording, wegens het verboden oeffenen van
ROBERT's practyk, op zich neemt, begint hy den verwaarloosden Lyder zyne
geneesmiddelen toe te dienen; en dit geschiedt met zeer veel vruchts. Hierdoor
verwerft ROBERT zich de vriendschap van den Graaf, en de gulle toegenegenheid
van deszelfs bekoorlyke Dochter AMELIA, die den Graaf verzelde. Zelfs moest hy
den dankbaaren Graaf inwilligen, om tot aan deszelfs vertrek (want van tyd tot tyd
werdt zyne geneezing zichtbaarer) by hem in te woonen, en wordt hier van
vriendschapsblyken en geschenken als overladen, welke laatsten hy echter meestal
besteedt, om zyne Moeder, die hem, wegens de doodlyke krankte haarer Dochter,
uit eene buitenspoorige leefwyze ontstaande, by haar ontboden hadt, en zich door
haare eige schuld in armoedige omstandigheden bevindt, by te staan. Zyne nieuwe
aanzienlyke Vrienden troosten hem, zoo veel mooglyk, over den spoedig volgenden
dood zyner Zuster, en de Graaf neemt hem tot zynen Lyf-arts aan, waardoor hy
voor de vervolging der Facuiteit beveiligd is. Nu was de Graaf geheelenal hersteld,
en op 't punt van zyn vertrek, wanneer hy aan ROBERT meldt, dat hy voorneemens
is, om op zyn Landgoed, met het feest zyner geneezing en terugkomst, tevens het
huwlyksfeest zyner Dochter (die, reeds sedert eenige jaaren, met zekeren Baron
VAN TANNENBERG verloofd was) te verbinden; en naa ROBERT prachtig beloond te
hebben, stelt hy hem voor, om hem te volgen, in zyn grondgebied het geneeskundig
toevoorzicht over zyne onderdaanen op zich te neemen, en tevens zyn Lyf- en
Huis-arts te blyven, op eene jaarwedde van zeshonderd daalers; zullende hy zoo
lang op zyn kasteel woonen, tot hy zich eene waardige Echtgenoote gekozen heeft.
Naa eenige tegenwerpingen, die van zyne nederigheid en dankbaarheid getuigen,
laat hy zich eindelyk dit voordeelig aanbod welgevallen, te meer, dewyl AMELIA hierop
ten sterksten aandringt. Naa nog eens zyne Moeder, die hy eene kleine wooning
in een nabygelegen Dorp bezorgd hadt, bezocht, en haar ten zynen koste van een
jaarlyksch inkomen verzekerd te hebben, volgt hy den Graaf en deszelfs Dochter
na hun Buitengoed, en vindt alle de landbewooneren gereed, om hunnen geliefden
Graaf vrolyk te verwelkomen; deelende hy niet weinig in de blyken van algemeene
achting, als de middel-
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baare redder van 't leven des Graafs. Deze stelt ROBERT aan zyne onderdaanen als
hunnen aanstaanden Arts voor, en eene algemeene goedkeuring bevestigt de keuze
des Graafs. Onder het uitspreeken eener Redenvoering, door den Dorpspastoor,
over 's Graven gelukkige geneezing en terugkomst, ontstaat 'er brand in eene
nabygelegene boerenwooning, waarby de hulpvaardige ROBERT zich verdienstlyk
maakt, door met levensgevaar een kind uit de vlam te redden; doch, om de
lofspraaken der dankbaare menigte te ontgaan, begeeft hy zich eenigen tyd in eene
eenzaame plaats van den tuin des kasteels, alwaar AMELIA hem te gemoet yit, zich
in zyne armen werpt, en onder eenen stroom van traanen hem toeroept: ‘Red my;
ik ben verloren!’ Dit geeft aanleiding tot het volgend gesprek, 't welk wy voor onze
Lezeren hier zullen afschryven:
ROBERT. (ontsteld.) Graavin, wat deert u? spreek!
AMELIA. Myn Vader - ô God! ROB. Uw Vader? Welk nieuw ongeluk....
AM. Ja wel een ongeluk, echter alleen voor my! Myn Vader wil my morgen met
den Baron GUSTAAF uithuwelyken.
ROB. (nog ontstelder.) Gy zyt afkeerig van deze verbindtenis, en bemint hem
echter, reeds sedert drie jaaren zyt gy met hem verloofd?
AM. Ja, ik was toen een kind, en beminde hem als den speelgenoot myner
kindsheid; dan thans gevoele ik, dat ik hem, als mynen Echtgenoot, niet beminnen
kan.
ROB. AMELIA kan den jongen, goedaartigen, beminlyken man niet beminnen?
AM. Neen! neen! myn hart kan hem niet beminnen. Niemand, of Een! van wien
my niets dan de dood zal scheiden.
ROB. Hoe? AMELIA? versta ik u wel? uw hart heeft eenen anderen gekozen?
AM. En gy kent hem niet? gy begeert van my eene bekentenis, die gy reeds lang
in myne oogen hadt kunnen leezen? (met eene innerlyke droefheid.) Ach, dat heb
ik niet verdiend, dat gy zoo wreedaartig met my handelt.
ROB. Ik bezweere u, Graavin, (op eenen nadruklyken toon) verklaar u.
AM. Graavin? ô de liefde vraagt naar geene geboorte of rang.
ROB. (te rug deinzende.) AMELIA, ik hoop niet AM. Dat ik u beminne, vuurig en onuitspreeklyk beminne, dat hoopt gy niet?
ROB. (in de grootste ontsteldtenis.) My bemint gy? My? (zich vol angst het
voorhoofd wryvende.) ô God! dit is te veel.
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AM. Ik arm Meisje, dat my verbeeldde uw hart te bezitten! (hevig weenende.) Het
was een aangenaame droom.
ROB. (haar op eene tedere wyze by de hand neemende, met ernst en nadruk.)
Indien gy my bemint, Graavin! zo bestryd deze liefdedrift, die ons beiden zoude
ongelukkig maaken.
De ontdekking van door zekeren Amptman RABE beluisterd te worden, doet dit
gesprek eensklaps afbreeken; terwyl ROBERT, die nu het geheim der Graavin
verraaden zag, den ongeroepenen hoorer opzoekt, om stilzwygendheid van hem
te verzoeken.
Met dit onverwacht gesprek neemt dit Deel een einde. Wy voegen hier, ten slot,
alleen nog by, dat de onderscheidene gesprekken van ROBERT, zoo wel als de hier
en daar verspreide aanmerkingen, wegens zyne gevoelens, en de grondbeginselen,
naar welken hy zyne handelingen inricht, alzins belangryk en leezenswaardig zyn;
waarom wy dit Boek, welks zedenlyk doel ten sterksten in 't oog loopt, vooral aan
onze Nederlandsche Jongelingen, gerustlyk durven aanpryzen.

Peter Alexowicz, Czaar van Rusland, of de Zamenzweering in
Moscow; Tooneelspel, naar het Hoogduitsch van J.M. Babo, door
A. Bruggemans. Te Dordrecht, by P. van Braam, 1800. In 8vo. 103
bl.
Hoewel dit Toneelspel zeker zyne gebreken heeft, en, onder anderen, het veranderen
van het toneel in het derde en vierde Bedryf had moeten, en gemaklyk had kunnen
vermyd worden, zo heeft het toch ook zyne verdiensten, en wy durven het aanpryzen.
Die Strelizen is de Hoogduitsche tytel, en deze had wel kunnen blyven; echter geeft
de Vertaler reden van die verandering, en de tytel, dien het Stuk nu heeft, is ook
niet kwaad gekozen. Het Corps Strelizen, een dapper maar woest Janitzaren-Corps,
dat gewoon was zynen Czaar wetten voor te schryven, was door PETER vernietigd,
en deszelfs Opperhoofd OSSAKOF naar Siberiën verbannen, en aan zyne Vrouw was
de Hoofdstad, op straf des doods, verboden: hun Zoon deelde echter niet in hunne
ongenade, en de Czaar droeg voor zyne opvoeding zelve zorg. De Moeder waagt
het, in de Hoofdstad te komen, en haren Zoon op te zoeken. De jonge OSSAKOF
wordt het hoofd ener zamenzwering van de Strelizen: de tegenwoordigheid zyner
Moeder, hoewel die zelve geheel onschuldig is, maakt nu dat men hem overhaalt.
De Czaar had intusschen den Vader reeds te rug geroepen. Onverwacht verschynt
de Czaar zelve
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in de vergadering der zaamgezworenen; en juist toen men enige van derzelver
hoofden naar den kerker brengt, kwam de oude OSSAKOF in de Stad: hy krygt goed
en rang weerom; ook den Zoon wordt alles vergeven; maar weinige hoofden boeten
het oproer met hunnen kop; en door den waarlyk voorbeeldelozen moed van den
waarlyk edelen Czaar is 'er nu nooit meer voor de Strelizen te vrezen. Ziet daar de
Geschiedenis in dit Stuk; doch door deze opgave verkrygt de Lezer slechts een
zeer onvolledig denkbeeld van hetzelve. OSSAKOF de Vader, Zoon, Moeder, en haar
oude leidsman, weten gedurig niets van elkanderen; zy boezemen alle belang in;
het geheel wordt ook hierdoor zeer onderhoudend en belangryk. Vervloekt zy Oproer!
dit is de Zedeleer van dit Stuk.

De oude booze Generael. Tooneelspel in drie Bedryven, naer het
Hoogduitsch van K.F. Kretschmann. Te Gorinchem, by J. van der
Wal en Comp., 1801. In 8vo. 158 bl.
De oude booze Generael; de Held van dit Stuk, is een zeer edel man, maar wat
forsch en ruw in zyn voorkomen; daarom zal hy dan dezen naam hebben, en vooral
ook omdat hy JULIA eens betrapte met het Fabelboek van Gellert in de hand, en wel
juist by het Vertelsel van den ouden bozen Generaal; dan dit doet ter zake niets.
De Generaal heeft zyn kwartier ten huize van den Burgemeester ener veroverde
Stad; deze heeft ene lieve Dochter, JULIA. De Generaal bemint dit meisje, maar
waarlyk met ene vaderlyke liefde. Intusschen heeft zy drie Minnaars; RICHARD, een
oud, ziekelyk, altyd hoestend, Raadsheer; OARBE, een Proviant-Commissaris, een
lage dief en laffe wellusteling, zo wel als een verwaande gek; en eindelyk LUDOLF,
een jong Rechtsgeleerde, een achtingswaardig, uitmuntend mensch, maar die niets
bezit dan ene kleine bediening, die maar vyftig daalders kan opbrengen. Het spreekt
van zelven, dat zy den laatsten bemint. Op hoge order eischt de Generaal ene
Contributie van 40,000 daalders van de Stad, en dien zelfden avond nog moet het
geld 'er zyn. De Burgemeester en de Raadsheer schikken het onderling: provisioneel
zal men de contanten, die voorhanden zyn, uit de publieke kassen ligten; de
Kooplieden moeten ook wat doen; de Heren zelve hebben aanzienelyke sommen
los; en de Proviant-Commissaris voegt 'er zyn spaarpenningje, zyn noodpenningje
by, 5000 daaldertjes, tegen den intrest, zo als ook de Heren zelve nemen, van agt
percent. Zo heeft men het geld dan provisioneel byeen; maar nu moet de gehele
som omge-
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slagen worden over de Burgery, en dat wel zo, dat het beste, dat wil zeggen het
rykste deel, niet al te veel geve: men beraamt dan ook een plan, waardoor volstrekt
alleen de middenstand wordt gedrukt, terwyl de Burgemeester op zyn best maar
een paar daalders geven zal: de Raadsheer belooft hem getrouw zyne hulp hiertoe;
maar hy krygt daarvoor ook het goede woord, JULIA wordt zeker zyne vrouw. Toevallig
had een Kamer-husaar van den Generaal alles afgeluisterd; en nu is de maat van
den Commissaris, die reeds ene zware verandwoording had, volkomen vol. LUDOLF
had den Generaal ook reeds onderricht, hoe schandelyk laag men by de vorige
Contributien de Burgery had gedrukt, en hoe het denkelyk nu weder wezen zou.
Van dat gehele plan wordt dan nu ook niets: het byeengebrachte geld moet 'er zyn;
maar de Generaal zal zelve den omslag maken, en alzo voor de restitutie zorgen.
Men is op LUDOLF woedende, zal hem ruïneren, en hy heeft zelve nu alle hoop op
de hand van JULIA opgegeven, wat 'er ook gebeuren mogt. Hare gesprekken met
den Generaal en haren Minnaar maken alles nog belangryker, en kenmerken het
wel brave, maar toch zwakke, meisje, en den edelen, sterkeren man. Echter houdt
zich de Generaal, als of ook hy begrypt, JULIA moet van LUDOLF afzien, en hy heeft
zynen Leger-Thesaurier voor haar uitgekozen. Het meisje smeekt, maar te
vergeefsch; zy moet dien man toch opwachten, en - het is LUDOLF. Even zeer, maar
minder aangenaam, worden de Burgemeester, Raadsheer, en Provlant Commissaris
verrascht, toen LUDOLF, in deze zyne qualiteit, de Contributie van hun ontfangt. Maar
daar de Burgemeester nu het huwlyk van JULIA met LUDOLF toestemt, en RICHARD
liever van haar afzien, dan eeuwigdurend arrest in de hoofdwacht hebben wil, zo
loopt alles naar genoegen af. GARBE alleen wordt het kind van de rekening: met
hartelyke vreugd brengen de Husaren, wien hy al zo lang zwart hondenbrood had
laten bakken, hem weg.
Ziet daar het hoofdbeloop van dit Stuk, dat ons zeer wel bevalt, en dat wy onze
Lezers durven aanpryzen.
Hier boven, bladz. 180, reg. 15 v.o. staat p. 29, lees p. 99.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Praktyk des Bybels, of het Zedekundig Onderwys der Gewyde
Schriften. IIden Deels, 1ste en 2de Stuk. Te Amsterdam, by C.
Covens. In gr. 8vo, te zamen 671 bladz.
(*)

Wat laater dan wy beloofd en waarlyk voorgenomen hadden , geeven wy onzen
Leezeren bericht van dit Tweede Deel der Praktyk des Bybels door den Eerw. VAN
VLOTEN. Hetgeen wy reeds, by de aangeduide gelegenheid, van des Schryvers
voordracht en wyze van behandeling der onderwerpen gezegd hebben, zouden wy
hier kunnen herhaalen, evenwel, met byvoeginge, dat de duisternis, waarover wy
in ons voorig bericht klaagden, by het doorleezen van het Tweede Deel ons minder
heeft gehinderd. De Schryver schynt zelve gevoeld te hebben, dat het Eerste Deel
hieromtrent vatbaar was voor verbetering. Een kort Voorbericht, voor het Tweede
geplaatst, eindigt hy met de woorden: ‘Ik verblyde my dat de styl en drukfeilen my
ditmaal minder verschoning behoeven te doen vragen. - Oordeel zelve, Lezer!’ Als
Leezers dan oordeelen wy, en deelen dit ons oordeel mede aan anderen, dat het
Werk van deezen kant gewonnen, en het Tweede Deel minder duisterheids heeft
dan het Eerste. Evenwel is het niet geheel vry. Doch het komt ons voor, dat eene
meer naauwkeurige plaatzing der tekens van zinscheidinge, en het gebruiken van
kortere volzinnen, het gebrek grootendeels, zo niet geheel, zouden verhelpen. Het
vermoeit de aandacht, wanneer men eene geheele bladzyde van niet grooten
letterdruk moet doorleezen, zonder een rustpunt te ontmoeten. Toevallig komt ons
hier juist een volzin onder het oog van twee en meer dan eene halve bladzyde. Zy
is te vinden bl. 193-195.

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1800, bl. 58.
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In dit Tweede Deel (dewyl het getal der bladzyden tot het einde toe doorloopt,
behoeven wy de beide Stukken, welke het Deel uitmaaken, niet verder te
onderscheiden) vinden wy vooreerst aanmerkingen over de Psalmen, onder het
opschrift: De openbare Gods-vereering naar aanleiding der Psalmen. Deeze
beginnen met eenige bedenkingen over het nut en gebruik deezer Israëlietische
Dichtstukken in onze tyden. Na eenige aanmerkingen over den aart en de nuttigheid
van godsdienstig gezang, en de geschiktheid der meeste Psalmen, (ook der zulken,
welken by de openbaare godsdienstoefening, vooral van Christenen, minder voegen)
om het hart tot God te verheffen, gaat de Schryver over tot het beschouwen van
ieder deezer overblyfselen van oude godsdienstige Dichtkunde in het byzonder.
Dikwyls bestaan zyne aanmerkingen enkel in zyn oordeel over de gepastheid of
ongepastheid van eenigen Psalm voor het openbaare kerkgezang; maar by andere
gelegenheden behelzen zy wel eens eene soort van meer of min uitgebreide
voorstelling des inhouds van eenen Psalm, of des Schryvers gevoel van het nut,
waarmede dezelve kan gelezen of gezongen worden. Van de kortste van deeze
soort willen wy een voorbeeld of twee aanhaalen. By den derden Psalm vinden wy
deeze bedenkingen: ‘Welk eene hartsterking geeft de echte erkentenis van den
invloed der Godheid in de allerzorgelykste omstandigheden! het kan zoms gebeuren,
dat benarde ontmoetingen, openlyke vyandlykheden, zo zwaar, zo algemeen zyn,
dat 'er niets meer nodig is dan de beslissende slag; evenwel ontzinkt den godsvriend
dan nog de moed niet geheel; dien wel mikkenden slag kan de Albestuurder
afwenden; in den nood gaat zulk een denkbeeld ongevoelig tot eene bede over;
komt 'er vertrouwen op 't gebed in de ziel, waarin men de uitkomst niet bepaalt,
maar die aan den Albestuurder overlaat, wel verzekerd, dat Zyne keuze de beste
zy, dan daalt de stille kalmte in de ziel, in weerwil van de gevaren, hare aanhoudende
woelingen baren dan zo veele ontsteltenissen niet meer, dat men gantsch
onbekwaam wordt; integendeel, 't berusten in God, die alleen de uitkomsten bestuurt,
doet alles met de grootste gelatenheid te gemoet zien. - Een vriend van den
godsdienst, dus denkend, kan onmogelyk zo gantsch ter neder
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geslagen zyn, onder de gevaarlykste omstandigheden, dat hy buiten staat zou zyn,
om de maatschappelyke hulde aan de Godheid te bewyzen; te eerder en te meerder
doet hy zulks, al is 't zelfs, dat ook daar zyne vervolgers tegenwoordig zyn,’ bl. 11
en 12.
‘Ps. VI. Is eene bede wegens ongesteldheid. Openbare erkentenisse in de
gemeentens heeft men eeuwen aan den anderen, als eene voor de maatschappy
belangryke deelneeming van de vergadering der Godvereerders beschouwd; het
spreekt van zelfs, dat zy niets betekent, zelfs aanstotelyk is, als de lyder in zyne
omstandigheden ons onbekend is, het wordt dan zelfs enkel ceremonieel.’ Is dit niet
te sterk uitgedrukt? Leert ons het Euangelium niet ook voor onze vyanden bidden?
En zouden wy dan niet in algemeene bewoordingen kunnen bidden om den Godlyken
zegen over onzen broeder, al zyn wy niet byzonder bekend met deszelfs
omstandigheden en behoeften, indien wy slechts der Godheid geene bepaalde wyze
van handelen voorschryven? Zouden geheele Gemeenten niet met weezenlyke
deelneeming dergelyke gebeden kunnen uitboezemen voor haare Leden? De
Schryver vervolgt: ‘Die toestand en de herstelling kan nog veel minder eene gepaste
stoffe voor een gewoon lid der vergadering zyn, schoon 't te wenschen ware, dat
elk, die oplettend is op zich zelven, by zulk eene gelegenheid den loop zyner
denkbeelden in ziekte, getrouw in de herdenking en uitvoering der stille beloften,
welke men toen deed, ontwikkelde, op dat by de hernieuwing der kragten, 't
godvrugtig bestaan meer gezuiverd zich vertoonde, waardoor de deelneeming van
anderen in de herstelling, eene wezentlyke dankzegging aan God worden kan; een
vorst nogthans, die van de zynen in zyne goede hoedanigheden gekend wordt,
wiens dood kwalykgezinden enkel om by-einden kunnen begeeren, zou men zeer
wel tot de stoffe van een algemeen volkslied kunnen maken,’ bl. 14, 15.
De Schryver zoude, naar het schynt, geen vyand zyn van eene groote hervorminge
in het houden der godsdienstige vergaderingen en in het kerkgezang. Sommigen
der Psalmen althans, welken hy, als ongeschikt om door eene Gemeente gezongen
te worden, afkeurt, zouden, zyns oordeels, op eene andere wyze nog al bruikhaar
zyn. Zo schryft hy, bl. 34: ‘Ps. XVII. Is

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

212
weder een lied, 't geen voor de algemeene stigting niet zeer geschikt is. - Zulke
alleenspraken, of appellen op de Goddelyke alwetenheid, zyn zeer zeldzaam van
eene algemene nuttigheid: in één geval zou men 't kunnen gebruiken, wen een
voornaam persoon, die de algemeene achting hadde, in omstandigheden kwam, in
allen opzichte bedenkelyk, en welke de agterdogt en de hatelyke partyzugt op 't
allerongunstigst verklaarde; als zulk een lied door dien verdagten persoon, in een
solo, voor de vergadering gezongen wierd, zou 't ongetwyfeld de uitwerking kunnen
hebben, dat veler gemoederen derzelve [l. hun] ongunstig vermoeden afleiden. Eer
evenwel zulks ingevoerd worde, zou alvorens de tugt, zo wel als de goedkeuring
dier vergadering, onder meer bruikbare schikkingen gebragt moeten zyn.’ In dit
laatste zyn wy volmaakt eens met den Schryver, die, ondertusschen, op meer
plaatzen zich verklaart voor dergelyke soloos, waarvan zekerlyk een goed gebruik
zoude kunnen gemaakt worden. Zie b.v. bl. 158. Veele schoone aanmerkingen heeft
hy over den inhoud en het gebruik der Psalmen; zonder dat wy daarom, en dit zal
hy ook niet vergen, in alles met hem instemmen. Dus kunnen wy hem niet toestaan,
dat de CXXXIIIste Psalm ‘vooronderstelt te veel kundigheden van Joodsche
gebruiken, om voor elk een bruikbaar te kunnen zyn.’ Worden dan zo groote
kundigheden vereischt, om te weeten, dat de Joodsche Hoogepriester, by zyne
inwyding, met olie gezalfd wierd? - Over de vyf volgende Psalmen geeft de Schryver,
bl. 247 en 248, zyn oordeel in zo weinige woorden op, dat wy dit nog tot een staaltjen
zullen aanhaalen; het maaken van aanmerkingen daarover voor onze Leezers
overlaatende.
‘Ps. CXXXIV. Ook dit lied is te arm van denkbeelden voor ons, te bepaald van
oogmerk, dan dat het by ons met eenige vrugt zou kunnen gezongen worden.
Ps. CXXXV. Een lofzang, die deezen naam verdient; wy hebben te weinig
omstandigheden, die ons zulk een lied met eene gevoelige ziel zou [l. zouden] doen
zingen, wy denken naauwelyks aan het bekeeren van afgodendienaren, ik zwyge
dat wy hen door ons menschlievend gedrag tot onze byeenkomsten zouden lokken,
om eenstemmig te zyn in de erkentenisse van den eenigen God.
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Ps. CXXXVI. Van die zelfde geaartheid, doch meer kunstig, is deze Psalm.
Ps. CXXXVII. Wy hebben ons elders reeds verklaard over het waarlyk
aanstotelyke, het geen dit gezang gantsch onbruikbaar maakt.
Ps. CXXXVIII. Wel bruikbaar, maar nogthans van dien inhoud, dat wy verscheiden
zoortgelyken ter onzer keuze hebben.’
Op de beschouwing der Psalmen volgt, hetgeen de Schryver noemt, Menschkundig
Onderwys in de Spreuken van SALOMO. Vooraf vinden wy hier iets (bl. 264-268)
over het oogmerk van dit Boek, en het gebruik, hetgeen men 'er van heeft te maaken.
‘Indien men dit geschrift,’ leezen wy bl. 265, ‘als een volledig zamenstel van den
plicht der menschen wilde beschouwen, zou men het regte gebruik van deze
verzameling naar het doel des schryvers niet treffen. Al kon men zeggen: het is een
volledig zamenstel, schoon niet in de gewone orde, zo wil hy de voorschriften der
deugd niet, zo als zy wetten zyn, maar zo als zy middelen zyn tot ons genoegen en
waar geluk, aanpryzen, en langs de waarneemingen van anderen op de beste wyze
ons daartoe opleiden. Eigenlyk gesproken, is zyn opstel zo zeer geene
deugden-leere, die anders heiligheid, ten aanzien van de vorming des mensche, in
de uitoeffening der godzaligheid genoemd wordt; het is meer die zedelyke beschaving
van den mensch, die hem tot het aanvalligst en nuttigst lid der zamenleving maakt,
welke hy ons aanpryzen wil,’ enz. ‘Hierom,’ zegt de Eerw. VAN VLOTEN, bl. 268, ‘is
eene inleiding van den zamelaar, even zoo treffend als uitvoerig, ook zeer belangryk,
en zy behoort door ons in haren gewigtigen inhoud gekend, en ons eigen gemaakt
te worden, willen wy dat nut uit SALOMO's spreuken plukken, waarin zy zich
ongetwyfeld van alle andere het meest onderscheiden zullen.’ Als zulk eene Inleiding
beschouwt onze Schryver, bl. 294, de Negen eerste Hoofdstukken; met het Tiende
beginnen, zyns oordeels, de eigenlyke Spreuken. Hierby vindt men, over het waare
gebruik deezer Spreuken, en de gewoonte van dezelve door de jeugd te doen van
buiten leeren, eenige aanmerkingen, welke wy gaarne zouden afschryven, indien
wy daartoe ruimte hadden. Vervolgens geest de Schryver, bykans van vers tot
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vers, eene soort van ophelderende uitbreiding, welke wy doorgaans met veel
genoegen hebben gelezen, en onzen Leezeren gerustlyk durven aanpryzen; schoon
zy somtyds wel eens denkbeelden behelze, welke de oorspronglyke Schryver
waarschynelyk niet bedoelde. Van dien aart is, by voorbeeld, hetgeen by Hoofdd.
XV:5 gezegd wordt. Daar bl. 423 staat vs. 26, dient men te leezen vs. 28. Om ook
van deeze uitbreidingen een staaltjen te geeven, zullen wy overneemen, hetgeen,
bl. 452 en 453, gezegd wordt over Spr. XXVI:3-6. ‘De omgang met lieden, die weinig
verstand hebben, behoorde bedagtzamer ingericht te worden, wilde men hen
bewaren voor het misdoen; ... het is eene roeping voor een verstandig man, het
zich gemakkelyk te maken, om hen zoo te kunnen beveiligen; onder hen is nogthands
eene aanmerkelyke verscheidenheid van karakter: 'er zyn 'er zoo dom, zoo gantsch
beneden de menschheid, dat zy alleen door slagen ingeteugeld of handelbaar
kunnen gemaakt worden: deze zyn wis onder de ergsten in gebrek aan vermogens,
maar geenszins de zorgelyksten; - 'er zyn brutale zotten, die dan alleen schynen
verstand te hebben, als zy schelden en tieren kunnen: bloedryke gestellen hebbende,
en geen heeren over hunne driften zynde, moet men hen maar laten uitrazen, want
dan zyn zy het eerst bekoelt; - 'er zyn ook verwaande weetnieten, die door de
verkeering met menschen eenige beschaafde denkbeelden verkregen hebben, of
die om hunne schatten of aanzien meenen regt te hebben, om beslissend over
waarheden van belang te vonnissen: zulken moet men niet uitvoerig wederleggen,
maar door een enkel kragtig bewys hun de armoede van hunnen geest doen
gevoelen; die het ongeluk heeft van veel met dezelven omtegaan en hen te
bestuuren, moet hun gewis meer bezigheids verschaffen, nogthands gene, die
boven hun verstand reikt, wil men zich voor verwarring behoeden.’ Somtyds zoude
men deeze aanmerkingen als half boertende kunnen opvatten. Zo leezen wy, bl.
389, over Spr. XX:2. ‘Men zou tegenwoordig deze spreuk wel kunnen missen: want
voor hun, die met vorsten omgaan, komt het zeldzaam tot die hoogte, dat 'er gevaar
is: het vleijen der groten is zo algemeen, dat men voor zoortgelyke uitersten niet
meer te vreezen hebbe.’
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Het naaste Stuk heeft tot opschrift, Betragtende Aanmerkingen op des Predikers
Geschrist. Over dit Boek en deszelfs Schryver hebben wy iets gezegd by eene
(*)
vroegere gelegenheid . De Eerw. VAN VLOTEN is van gedachten, dat het Werk zelve
van SALOMO, maar het slot, Hoofdst. XII:9-14, van eene andere hand is. Men hoore
hem zelven: ‘Alles komt op de gelukzaheids-leere voor dit leven aan, hieromtrent
nu lopen de denkbeelden van kundige lieden zoo zeer uit den anderen, en zyn ...
zomts zoo lynrecht tegenstrydig, dat wy op het einde wel eens verlegen staan, wat
toch te verkiezen? - De ervarene ... zal hier het ... onderscheid tusschen de leer der
Joden, en die van JESUS, ... gevoelen; evenwel gene tegenstrydigheid: .... de leere
der onthouding of zelfs-verlochening, b.v. door den Heiland zoo sterk aangeprezen,
als een der algemeenste middelen tot een duurzaam geluk, - en de geneugten van
dit leven, als gevolgen van de deugdbetragting door MOSES voorgehouden, staan
gewis niet tegen elkanderen over: had SALOMO die beide voorstellen aan den anderen
ondergeschikt, in zoo verre zyne belydenis hem die leeraarde, hy was niet in gevaar
gekomen, om met de daad den zegen der genietingen van dit leven voor ydel te
verklaren, en ... door eene verstandige onthouding ... zou hy meer geluk gesmaakt
hebben in het bezit der aardsche goederen, dan hy nu immer genoten heeft. Wy
danken evenwel ... den man, die dit stuk van SALOMO aan de waereld bekend
gemaakt hebbende, zyne bedenkingen, zo niet tusschen beiden, ten minsten daar
agter voegde,’ bl. 539, 540, z.o. bl. 550 omtrent het einde, en bl. 632 env. Men
bespeurt hieruit wel, dat onze Schryver niet altoos met den Prediker van een
gevoelen is, en men wordt 'er ten vollen van overtuigd, wanneer men leest hetgeen
hy bl. 546 zegt van het character, de wyze van onderzoeken, den redeneertrant,
de bejaagingen en het gedrag des Joodschen Konings. Zyne aanmerkingen daarover
toonen den kundigen en voor zichzelven denkenden Man. Gaarne zouden wy dit
met een nader uittreksel toonen, indien niet dit Bericht ruim lang genoeg ware.

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. voor 1798, bl. 561 env.
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Evenwel moeten wy nog een enkel woord zeggen van het laatste Stukjen, hetgeen
(bl. 635 env.) in dit Deel voorkomt, met het opschrift: Bruikbare Aanmerkingen op
de Liefdens-Liederen van SALOMO. De Schryver oordeelt, met reden, dat het Hooglied
‘niet in het hoger uitzicht van de liefde tusschen JESUS en zyne bruid moet beschouwd
worden,’ bl. 637; ‘het doel dezer liederen is, de huwlyks-liefde zoo te bezingen, dat
die op de nuttigste wyze, werken moge, en tevens de bron en eerste aanlage tot
den maatschappelyken reinen staat kunnen zyn,’ ald. eene liefde, zo als hy
vervolgens aanduidt, welke, zonder de natuurdrist uit te sluiten, zich tot eene deugd
veredelt. En op dien trant loopen zyne aanmerkingen over dit overblyfsel van
Oostersche Minnezangen.
Zoude de Schryver, bl. 36, daar hy den Zweedschen Koning KAREL noemt, niet
eigenlyk GUSTAVUS ADOLPHUS bedoelen? Op deezen past hetgeen hy zegt, beter
dan op eenen der KARELS, die ooit de Zweedsche Kroon droegen.

Vervolg van Overdenkingen van Jacobus Hinlópen, Predikant te
Utrecht. No. I-V. Te Utrecht, by W. van Yzerworst. In gr. 8vo. 434
bl.
Gelyk wy, voorheen, van de Overdenkingen van den Eerw. HINLÓPEN met
(*)
goedkeuring gewaagden , zo verheugen wy ons, en danken 'er, met hem, den
Vader der Lichten voor, dat hy, in zyne klimmende jaaren, lust en kragt behouden
heeft, om zynen Godvrugtigen arbeid, tot nut en tot stigtinge van zyne natuur- en
geloofsgenooten, al gaande weg, voort te zetten. Welk een opwekkend voorbeeld
voor zommigen zyner Amptsbroederen, die, in jaaren eenigzins gevorderd en tot
hun genoegen geplaatst zynde, in den lust tot onderzoek verflaauwen, en tot hun
noodzaaklyk predikwerk hunnen vlyt eeniglyk bepaalen! Dat 'er, in het vak van
Godgeleerde weetenschappen, nog al iets te bearbeiden valt, en verscheiden
onderwerpen, daar toe behoorende, van nieuws bewerkt, of in een klaarder licht

(*)

Zie onze Letteroef. voor 1797, bl. 332.
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kunnen geplaatst worden, kan blyken uit de meestal belangryke stukken, welke de
Eerw. HINLÓPEN zich ter taake heeft genomen, en van welke wy het wel der moeite
waardig agten, de lyst hier af te schryven: Overdenkingen over het voorlezen van
de H. Schrift, in de Vergadering der Christenen. - Brief aan een Vriend, over de
Verstaanbaarheid van de H. Schrift, voor den Gemeenen Man. - Drie Brieven aan
Christen-Ouders van de Hervormde Gemeente te Utrecht, over de opvoeding van
hunne Kinderen, in de Christelyke Leer. - Overdenkingen over 1 Cor. VII:14 laatsle
deel. - Brief aan een Mede-arbeider in het Euangelie, over de bevordering der
overtuiging van de Godlykheid der H. Schristen, in de Christelyke Gemeente. Opmerkingen over de Leere der H. Schrift, omtrent het voorbidden voor anderen. Opmerkingen over de Leere der H. Schrift, aangaande de Christelyke Tucht. Overdenkingen, over de vereeniging van alle ware Christenen. - Beschouwing van
eene Christelyke Gemeente, naar de H. Schrift des N. Testaments. - Overdenkingen
over de onderhouding der Leeraaren, door eene Christelyke Gemeente, naar
aanleiding van Gal. VI:6-10. - Overdenkingen over het verbergen van onze
Godsdienstige Werken, naar MATTH. VI:4 tweede gedeelte. - Opmerkingen over de
liefde tot elkanderen en tot allen, in MOSES Wetten geleerd. - Overdenking over Deut.
XXXII:27. - Brief, over het gezegde van den Zaligmaker: Die my gezien heeft, die
heeft den Vader gezien, JOAN. XIV:9. - Brief aan eenen Mede-arbeider in het
Euangelium, over het verschil: of CHRISTUS voor allen gestorven zy? - Brief aan een
Vriend, over den dienst, welken de Engelen, volgends de leer der H. Schriften, den
Geloovigen, in hunne nooden, bewyzen. - Drie Brieven, aan eenen Vriend, over de
Erf-zonde. - Overdenkingen over het gewoone zeggen: alle verandering is geene
verbetering. - Overdenkingen over hetgeen ons de jongste dag zal openbaren.
Daar wy het genoegen niet hebben, den waardigen Gryzaart verder dan uit zyne
Schriften te kennen, verbeelden wy ons egter, hem te mogen beschouwen als een
man van zagtmoedigen en vreedzaamen inborst, een yverig voorstander wel van
de leere zyner Kerke, maar tevens met den geest des Euangeliums, dat is,
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dien der liefde, jegens andersdenkenden bezield, die wel de geschillen, welke de
Christenen verdeelen, nu en dan behandelt, maar zulks geenzins doet, om twist en
tweedragt te stooken of te vernieuwen; terwyl hy, integendeel, middelen aan de
hand geeft, ‘hoe een Leeraar, die zich by een Genootschap van Christenen, uit
overtuiging van de waarheid en oprechtlyk, gevoegd heeft, desniettemin, ook in het
behandelen van geschillen, veel kan toebrengen tot geneezing van scheuringen.’
't Geen Vader HINLÓPEN deswegens schryft, bl. 161 enz. willen wy der overweeginge
van allen, die den vrede zoeken, wel hebben aangepreezen. Met genoegen schryven
wy het volgende af uit de Voorrede: ‘Vele veranderingen (zegt de ervarene Man)
heb ik, in hetgene men wysbegeerte pleegt te noemen, gedurende myn leven, zien
opkomen, en min of meer invloed hebben op de samenstellen van de Christelyke
leer; de nieuwste vorm scheen altyd de schoonste, en te verdienen, dat zy algemeen
gevolgd wierd, gelyk de wyze GELLERT, in zyne Fabel van den hoed, aardig heeft
voorgesteld: vele zullen 'er nog na mynen dood opkomen en ondergaan: maar Gods
woord, in de Heilige Schriften begrepen, zonder hetwelke wy veel minder zouden
weten, dan wy nu schynen, zonder hetzelve, te konnen weten, blyft in der eeuwigheid,
en zal, wanneer hetgene men nog uit hetzelve weet, ook verloren gaat, en de
donkerheid, gelyk voorheen, alles bedekt, weder het licht geven, en, als het eenige
ware licht erkend, geeerbiedigd en gevolgd worden. 't Is (dus vervolgt de godvrugtige
Man) het licht op myn pad tot mynen ouderdom geweest, en zal het ook blyven,
wanneer ik dit leven verlate, en tot hetgene na den dood volgt, waaromtrent ons de
wysbegeerte wel ontrusten, maar geen zekerheid geven kan, henen ga.’
Thans gaan wy, hier en daar, iets ter proeve opzamelen. Spreekende over de
verstaanbaarheid der H. Schrift voor den gemeenen man, erkent HINLÓPEN, dat 'er
veele duisterheden in dezelve voorkoomen; doch beweert tevens, dat het daarin
begrepene voor hem van minder belang is: terwyl het noodige om te weeten zich
ligt laat ontdekken, immers indien daartoe de noodige aandagt en vlyt besteed
worde. ‘Ontvangen wy,
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(schryft hy) nu of dan, eenen brief van onze goede vrienden, in welken wy regels
lezen, die wy niet verstaan, dan lezen wy den brief nog een- en andermaal over, of
wy ook mogten opmerken, wat onze vriend meende; gelukt het ons dan nog niet,
de meeninge van die regels te verstaan, wy leggen hem neder, of ons, zonder
eenige inspanninge, ook iets, tot ophelderinge, mogte voorkomen; wy lezen en
herlezen hem daarna weder, en komen, langs dezen weg, niet zelden tot begrip
van de meeninge van onzen vriend; en wy verwonderen ons dan wel eens, dat wy
hem niet eerder, niet terstond, begrepen hebben. Op die zelfde wyze moeten wy
met de Schrift, ons van den hemelschen Vader toegezonden, handelen. Hetgeen
wy niet verstaan in het ééne of andere gedeelte derzelve, moeten wy onthouden,
wy moeten dat gedeelte meermalen overlezen, zonder dat wy met het kapittel juist
eindigen, daar het volgende kapittel dikmaal nog tot het vorige behoort; en blyft het
ons dan nog duister, wy moeten opmerken, of wy het één of ander ergens in de
Schrift ontmoeten of ons herinneren konnen, waardoor het ons klaar worde. Dit zal
ons dikmalen tot begrip van Gods meeninge leiden en met verwondering en
blydschap vervullen.’
Aangaande de middelen, door welke de verdeeldheden der Christenen kunnen
weggenomen, en de vereeniging kan bevorderd worden, merkt HINLÓPEN onder
andere aan: ‘Al ligt yvert men, om uitwendige en zichtbare middelen hier, gelyk in
andere menschelyke vereenigingen, te gebruiken: hetzy dat men één zichtbaar
hoofd, éénen opziener, welken allen moeten aankleven, van welken allen, die men
voor ware Christenen zal erkennen, moeten afhangen, aanstelle. Hetzy dat men
vordere, dat de minderheid zich aan de meerderheid onderwerpe. Hetzy, dat men
den sterken arm der burgerlyke magt inroepe, om te verbieden en te beletten, dat
men van zommige gevoelens niet spreke, en daartoe te samen kome. Hetzy, dat
men alle verschillende gezinten late samenkomen en elk vryheid geve, om zyne
gevoelens te doen prediken. Hetzy, dat men zich te samen verbinde, om van geene
zaken, dan in welke men overeenstemt, te prediken. Hetzy, dat men wederzyds
elkander wat toegeve, en overeen-
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kome in bewoordingen en schikkingen, die dubbelzinnig en onbepaald zyn. Alle
zulke uitwendige en vleeschlyke middelen (schryft HINLÓPEN) konnen geene
inwendige vereeniging van gevoelen en liefde voordbrengen, en vermeerderen, in
tegendeel, de scheuringen en verwerringen. Denken wy de geschiedenis der
Christenen na, wy vinden, tot onze diepe smert, dat gewetensdwang, vervolging
van elkander, vermenigvuldiging van scheuringen, van martelaren, en verhindering
van den vryen loop van onderzoek en vordering in de erkentenis der waarheid, de
treurige gevolgen van het in 't werk stellen van deze en dergelyke middelen geweest
zyn.
De vereeniging (dus gaat hy voort) van alle ware Christenen is een vrucht van
den éénen Geest, door welken wy allen tot één Lichaam gedoopt en tot éénen Geest
gedrenkt zyn. - Deze Heilige Geest is een Geest der waarheid, die den waren
Christenen de liefde tot de waarheid, welke hy leert, met afzien van vooroordeelen
en partyschappen, inboezemt, en hen elkander en allen doet liefhebben; zodat zy
de waarheid in liefde betrachten. By dezen Geest moeten wy de rechte middelen
tot wegneming van scheuringen en bevordering der vereeniging zoeken.’
Over 't geheel genomen, hoewel de Eerw. HINLÓPEN niet veel nieuws verkondigt,
van wegen het stigtelyke, godsvrugt en zagtmoedige liefde bevorderende, 't welk
allerwege doorstraalt, zullen 's Mans schriften met nut kunnen geleezen, en de
groote doeleinden van den Christlyken Godsdienst door dezelve niet weinig
bevorderd worden.

De troostgronden der Kristenen, by 't sterven hunner Godvruchtige
Naastbestaanden en Vrienden; aangeweezen en aangepreezen in
b
eene Leerrede over 1 Thessal. IV:17 , 18, gedaan in 's Hage, den
20 April 1800, door Joh. Jac. Serrurier, Emeritus Predikant aldaar.
Te Amsterdam, by J. Allart, 1800. In gr. 8vo. 56 bl.
Eene stichtelyke Kerkrede, waarin de Eerw. SERRURIER, sedert ettelyke jaaren
rustend Leeraar by de
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Haagsche Hervormden, zyne Gemeente nog eens over een aangelegen onderwerp
heeft willen onderhouden. Hy had by zich zelven niet de minste gedachte of
voorneemen, om dezelve in 't licht te geeven; maar doet dit nu evenwel, met een
christelyk doel, ter voldoening aan het aanhoudend verlangen van veelen.
Eerst wordt, naar aanleiding van den text, gesproken over het zalig lot, dat Gods
volk namaals te wachten heeft, door den Apostel dus uitgedrukt: En alzoo zullen
wy altoos by den Heere zyn. Dit onderstelt, dat zy altoos by elkander zyn en blyven
zullen. 'Er zal eene allertederste, hartelykste en zuiverste vriendschap gevonden
worden, niet slechts tusschen eenige weinigen, maar tusschen alle de gezaligden
zonder eenige uitzondering. Maar dit geluk zal merkelyk vergroot worden, naardien
zy te samen altyd by den Heere zullen zyn. 't Geen te kennen geeft: 1) dat zy in
dezelfde plaats zyn zullen, daar de Heer is, (in den derden hemel, eene plaats, die
de Eerw. SERRURIER, in eene aanteekening op bl. 28, 29, met sommigen, van het
zoogenaamd paradys, waardoor men dan de verblyfplaats der afgestorvenen, tot
op den dag der opstandinge, verstaat, wil onderscheiden hebben.) 2) In den zelfden
staat. 3) In naauwen omgang en gemeenzaame verkeering met den Heere. Welk
alles, in den gewoonen leertrant, geleidelyk wordt ontvouwd. Vervolgends bepaalt
de Leeraar de aandacht zyner Toehoorderen by het betaamelyk gebruik, 't welk
Christenen van deze Leer, by 't afsterven van Godvruchtige naastbestaanden en
vrienden, behooren te maaken: Zy moeten malkanderen met deze woorden (met
deze gewigtige waarheden) vertroosten; niet zoo onmaatig, onredelyk, en
buitenspoorig bedroefd zyn, gelyk de Heidenen, die geene hoop hebben. Eindelyk
worden uit het verhandelde deze toepasselyke waarheden afgeleid. 1) Christenen
moeten zich verblyden in de hoop. 2) 't Lot van den godloozen, en van elken zondaar,
zal daarvan veel verschillen. 3) 'Er behoort hier reeds een naauwe band van
vereeniging tusschen de geenen, die den Heere vreezen, plaats te hebben. 4) Wy
moeten toezien, dat wy ons ook wachten van gebruiken en gewoonten, die nog
onder ons plaats hebben, en die tegen den aart en den geest van 't waare Kristendom
stryden, schoon ze als zoodanig niet beschouwd of er-
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kend worden. Hiertoe brengt de Eerw. SERRURIER de kwaade gewoonte, om na een
zwaar sterfgeval, alleen uit navolging, verscheidene weeken achteréén uit de Kerk
te blyven, of de Kerk te schuuwen, omdat 'er geliefde voorwerpen begraaven liggen.
‘En wat zal ik zeggen,’ voegt hy 'er by, ‘van die lastige lang over 't aangezicht
hangende floersche kappen, waarmede vrouwen haare mans, en dochters haare
ouders, maanden en tyden achteréén, gewoon zyn te berouwen? Elk, die in 't geval
is, klaagt 'er bitter over, dat het zoo onaangenaam is, en nadeelig voor de
gezondheid, en byzonder voor 't gezicht, en ieder doet het evenwel! en waarom?
omdat het in gebruik is, en de menschen anders denken, en zeggen zouden, dat
men niet genoeg bedroefd was over den gestorvenen.’ Het ware te wenschen, dat
alle zulke stemmen, die zich nu en dan laaten hooren, om de menschen van
verscheidene lastige en nadeelige voorouderlyke gewoonten, inzonderheid ook met
opzicht tot de wyze van begraaven en berouwen van afgestorvene vrienden, af te
brengen, eindelyk, in eene Eeuw, zoo verlicht, als de onze, eens meer ingang
vonden, en dat ook de hartelyke taal van zulken waardigen Gryzaart, eerst voor
een aanzienlyk gehoor, en nu voor 't leezend publiek, openlyk ontboezemd, tot dat
einde van veelen opgemerkt wierd. Wy twyfelen geenzins, of dit eenvoudig, ten
eenemaal ongekunsteld Opstel, welk overal Christelyke gevoelens ademt, zal, over
't geheel, niet alleen in de Haagsche Gemeente, maar ook elders, met genoegen,
wy hoopen ook tot leering en stichting, geleezen worden.

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. 2de Stukje. Te
Utrecht, by W. van Yzerworst, 1800. In gr. 8vo. 104 bl.
De Eerw. VAN DER LEEUW gaat, in deze Overdenkingen, waarvan wy, in den voorleden
(*)
jaare, het eerste Stukjen aangekondigd hebben , op denzelfden

(*)

Lett. 1800, bl. 450.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

223
voet voort, met de oordeelkundige beschouwing van de bewaaring en voortplanting
der heilleere, in het Paradys reeds, zoo hy meent, geopenbaard, en vervolgends
langzamerhand opgehelderd, verder uitgebreid en bevestigd, tot den tyd der geboorte
van Jesus Christus.
Het onderwerp der eerste Overdenking is Noäch in de Arke. De tweede beschouwt
den uitgang van Noäch en de zynen, en van al 't geen zy by zich hadden, uit de
Arke, en de plechtige offeranden, waarmede de godvruchtige Aartsvader, by deze
gelegenheid, zyne godsdienstige gevoelens openbaar maakte. Het zullen, naar de
gedachten van den Schryver, niet alleen dankoffers, maar ook zoenoffers, geweest
zyn. Gods verbond met Noäch wordt hier ook in overweeging genomen. De derde
Overdenking gaat over den Torenbouw van Babel, en deszelfs gevolgen. De vierde
over Job.
Allen bevatten gepaste wenken voor ongeöefende Leezers, om 'er veel stof tot
nadenken over dat gedeelte der oude geschiedenissen, en nuttige ophelderingen
van min of meer duistere plaatzen, uit op te samelen. Die dezelfde begrippen met
den Leeraar, over 't Christelyk leerstelsel, en de trapswyze voortgangen der
Goddelyke openbaaringen, vóór de geboorte van Christus, omtrent de verlossing
en zaliging van 't zondig menschdom, koesteren, zullen, inzonderheid, deze
weluitgewerkte en stichtelyke Overdenkingen met genoegen leezen.

Verhandelingen, bekroond met den Prys van het Legaat van den
Heere Johannes Monnikhoff. IIde Deels 3de Stuk, on IIIde Deels
1ste Stuk. Te Amsterdam, by L. van Es. In gr. 8vo. te zamen 218
bl.
Het eerste deezer Stukjes bevat de beantwoording der volgende Vraage: Naardien
onder de uitwendige hulpmiddelen tegen de Breuken, buiten den Breukband, de
meeste der overige geene aanpryzing verdienen, doch zommige derzelve van nut
zouden kunnen zyn, vooral ten platten lande, en by het gemis van breukbanden
voor onderscheiden ouderdom, inzonderheid voor jonge kinderen; zo wordt gevraagd:
Welke zyn de eenvoudigste, geschiktste en gereedste uit- en inwendige middelen,
en
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de beste levensregel, welke men tot het inbrengen van Breuken, en daarna tot
tegenhouding en geneezing deezer uitzakkingen, met hoop op goed gevolg, kan
aanwenden?
Tot beantwoording deezer Vraage waren twee Antwoorden ingekomen, en daar
van is, als het best voldoende, met den Gouden Eerepenning bekroond, dat van
den beroemden Heelkundigen G.J. VAN WY, te Arnhem. In dit Stukje vindt men eene
uitvoerige optelling van uit- en inwendige hulpmiddelen tegen Breuken, die in
aanmerking zouden kunnen komen, by gebrek van meerder voldoende, vooral van
breukbanden. Uit den aard der zaake en der Vraage volgt van zelven, dat in dit
Stukje veele zaaken moeten voorkomen, die weinig aanmerking verdienen, doch
die echter, om eene eenigzins volledige beantwoording der Vraage te leveren, niet
wel konden worden achtergelaaten. Dan daarentegen komen 'er ook veele dingen
in voor, die de aandagt van deskundigen verdienen.
Het tweede deezer Stukjes bevat de met den Gouden Eerepenning bekroonde
Verhandeling van COENRAAD KERBERT, Heel- en Vroedmeester te Koog aan den
Zaan, over de volgende Vraage: Welke is de algemeene Aanwyzing (Indicatio) by
de behandeling der Breuken; welke zyn de byzondere Aanwyzingen, in de
verschillende gevallen en derzelver onderscheiden tydperken; op welke
omstandigheden behoort de Breukmeester daar by oplettende te zyn; en hoe veel
lichts hebben de heelkundige Schriften en Waarneemingen over dezelve verspreid?
Deeze gewigtige Vraag is door den Schryver met veel bondigheid, in een beknopt
bestek, beantwoord; zynde het geheel gesplitst in de vier volgende Afdeelingen: I.
Over de algemeene Aanwyzing ter behandeling der Breuken. II. Over de byzondere
Aanwyzingen ter behandeling der Breuken, in de verschillende gevallen,
onderscheiden naar de plaats aan het lichaam, alwaar zy voorkomen. III. Over de
byzondere Aanwyzingen by de behandeling, in de verschillende gevallen, naar de
toevallige gesteldheid der deelen, welke het breukgezwel omringen. IV. Over de
byzondere Aanwyzingen by de behandeling, naar de verschillende ingewanden,
welke in het breukgezwel kunnen bevat zyn. - In dit Stukje zyn de verschillende
Aanwyzingen met eene voldoende naauwkeurigheid opgegeeven, en met passende
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voorbeelden bevestigd. Tot eene proeve diene de Aanwyzing by de Leverbreuk.
‘Zo men (zegt de Schryver, bl. 88) uit de dunheid der bekleedzelen, of door het
openbarsten des gezwels, bemerkt, dat de lever daarin bevat is, moet men dezelve,
op de wyze, als by de navel- en buikbreuk gezegd is, behandelen: men brengt
dezelve binnen, en verzekert ze door een geschikten band.
Dat de lever zoms in de breuk bevat kan zyn, bewyst het gezegde van POTT,
naamelyk, dat de Heeren GAY en NOURSSE de lever in den breukzak van eene
navelbreuk gezien hebben.
Wy zagen in het Jaar 1798, by een pas geboren kindjen, eene aanmerkelyk groote
navelbreuk - de uitwendige bekleedzelen waren daarvan verwyderd, welke zich,
rondom het gezwel, als een kring vertoonden; het was te laat, om aan de breuk iets
heelkundigs te onderneemen, dewyl het kindjen reeds stervende was. Na den dood,
begeerig zynde om te weeten wat in de breuk bevat was, openden wy voorzichtig
den breukzak, en vonden een gedeelte der maag en der dunne darmen, en ook de
lever, voor een gedeelte, daarin bevat.’

Bericht wegens de uitvinding, om de gewoonlyke
Olyverw-Couleuren zodanig te vermommen, dat zy met water
vermengbaar zyn, en men daarmede op papier niet alleen kunstig
kan tekenen, zonder dat zy doorslaan, maar dat men ook met deeze
verwen op allerhande zoort van stoffen kan werken, zonder dat
het water 'er eenige hinder aan kan toebrengen. Als mede een
Bericht, om met Oost-Indische Inkt en deeze vermomde Olyverw
zonder uitspaaren te kunnen wasschen. Aan de Nationaale
Nederlandsche Huishoudelyke Maatschappye te Haarlem
ingeleverd door J.P. van Horstok, Konstschilder te Alkmaar. Te
Haarlem, by C. Plaat en A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 30 bl.
Dit Stukje, hoewel klein van inhoud, schynt echter van groot gewigt te zyn, en is
dus de aandagt van alle Liefhebbers der Teken- en Schilderkunst overwaardig; te
meer, daar de Oeconomische Maatschappy de zaaken, daarin vervat, naauwkeurig
heeft doen on-
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derzoeken, en, nadat alles voldoende bevonden was, den Schryver eene Zilveren
Medaille en vyftig Gouden Ducaaten tot een geschenk heeft toegeweezen. De eerste
deezer uitvindingen bestaat in eene kunstige vermenging van Olieverf met geklopt
eywit, waardoor de kleuren de hoedanigheid verkrygen, om veel gemakkelyker, dan
voorheen, op veelerhande gronden, met dezelfde duurzaamheid, en met eene meer
voldoende uitwerking, gebruikt te worden. De tweede uitvinding is gelegen in het
konstmaatig gebruik van een mengzel, bestaande uit kryt, zwartzel en gomwater.
Meer zullen wy van dit Stukje niet zeggen, dewyl het voor geen uittrekzel vatbaar,
en voor elk, van wegen den geringen prys, ligt verkrygbaar is.

Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel,
Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden en
Regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten Vervolge op het Werk
van Jan Wagenaar, Historieschryver der Stad. 22 en 23ste Stuk.
Te Amsterdam en Harlingen, by P.E. Briët en V. van der Plaats,
1801. In gr. 8vo. 341 en 222 bl. met den Bladwyzer.
Met roem bekend, by het leezende gedeelte onzer Landgenooten, is de Beschryving
van Amsterdam, door den beroemden JAN WAGENAAR. Hy besloot de Geschiedenis
der Stad met het Jaar 1740, en de Regeeringslyst met het Jaar 1768. Veel
merkwaardigs gebeurde 'er zedert in die waereldvermaarde Stad. Nieuwe Stichtingen,
van meer dan éénen aart, wierden 'er, zints WAGENAAR zyn Werk ten einde bragt,
opgericht, verscheiden Openbaare Gebouwen getimmerd, of aan reeds aanweezigen
merkelyke Veranderingen en Verbeteringen gemaakt. Ook in verscheiden andere
opzigten, zoo de algemeene belangen als byzondere inrichtingen betreffende,
beraamde men nieuwe schikkingen, naar de plaats grypende orde der dingen
berekend, of die geoordeeld wierden, tot algemeenen of byzonderen welvaart te
zullen bydraagen. Jammer ware het, dat zoo veel weetenswaardigs voor het Publiek
onbekend, immers niet in een aaneengeschakeld verhaal byeengevoegd ware. Dit
alles in aanmerking neemende, wierden de
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bezitters van het Copyregt van WAGENAAR's Werk te raade, hetzelve tot op den
tegenwoordigen tyd te doen vervolgen, overeenkomstig het plan, welk de beroemde
Historieschryver zich ten leiddraad hadt voorgesteld. Niet ongelukkig zyn ze geslaagd
in de keuze van den persoon, wien zy de volvoering der taake toevertrouwden.
Gelykheids genoeg met dien van WAGENAAR heeft zyn schryfstyl, om 't een by het
andere, immers ten dien opzigte, niet aanstootelyk te doen afsteeken. Doch
inzonderheid laat zich, ten opzigte der behandelde onderwerpen, op den titel
aangekondigd, de gelykheid van ontwerp opmerken. Toen de Vervolgschryver hand
aan 't werk sloeg, hadt hy zich voorgesteld, met het Jaar 1787, en de Omwenteling,
toen voorgevallen, zyn Werk te besluiten. De gebeurtenissen, zedert voorgevallen,
deeden hem van oogmerk veranderen. Van nieuws vatte hy de pen op, onder andere
daartoe bewogen door de voorvallen, welke vóór, by en naa de Omwenteling van
den Jaare 1795, ter deezer Stede, gebeurden. Zeer uitvoerig, en, 't geen meer zegt,
naauwkeurig is hy in 't verhaalen van die zonderlinge en veel gerugts maakende
voorvallen. Hoedanige begrippen iemant ook aangaande de Omwenteling van den
Jaare 1795 moge voeden, zeker is het, dat dezelve, ten aanzien van deeze Stad,
althans in één opzigt, eene zeer gelukkige verandering ten gevolge heeft gehad.
Wy bedoelen de verbeterde inrichting van het openbaar Onderwys in de
Stads-Schoolen. Meermaalen bedroefden wy ons, in vroegere dagen, over de
geringe vorderingen der Jeugd van de laagere klassen, ondanks de kosten van
Stadswege aangewend, en door de ruime bydragen van weldaadige Ingezetenen
geschraagd. Welk een gunstige, en, 't en zy voor ooggetuigen, bykans ongelooflyke
wisselkeer in de vorderingen der Jeugd hebbe plaats gegreepen, zints de verbeterde
Schoolorde, daar van kan getuigenis draagen het jaarlyksch openbaar onderzoek,
't welk telkens, met een verbaazenden toeloop van aanschouweren, en niet zonder
zigtbaare blyken van goedkeuringe, wordt hervat. Wy maaken hier van gewag, om
de zulken onzer Leezeren, die, op eene of andere wyze, met het onderwys der
Jeugd zich bemoeien, uit te lokken, om het Reglement of de School-Orde, in dit
Werk voorhanden, te raadpleegen, ten einde om de daar in voorgedraagene
onderrichtingen, zoo veel
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doenlyk is, op hunne byzondere omstandigheden over te brengen. Van verscheiden
andere geheel nieuwe of verbeterde inrichtingen, het algemeene welzyn betreffende,
ontmoet men insgelyks in deeze Beschryving een uitvoerig verslag; tot welke wy,
onder verscheiden andere, wel mogen betrekken, het verslag wegens eene
Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt. Even als WAGENAAR de werkzaamheden
der onderscheidene deelen van het Stadsbestuur, onder het voormaalig Bewind,
uitvoerig hadt vermeld, zoo treedt de Vervolgschryver, ook ten deezen opzigte, in
zyne voetstappen; niet minder uitvoerig handelende van de onderscheidene
Committe's, zints de Omwenteling, ter bezorginge en waarneeminge van de
algemeene belangen, opgericht; tevens de naamen vermeldende der Burgeren,
die, van het gedenkwaardig tydstip af tot heden toe, in deeze of geene
hoedanigheden en betrekkingen de posten van het Stadsbewind bekleed hebben.
Daar het Werk voor geen doorloopend verslag vatbaar is, moeten wy ons met dit
algemeen berigt vergenoegen; alleenlyk 'er nog nevens voegende, dat de thans
afgegeevene Stukken mogen aangemerkt worden, eene zoo volledige opgave van
den tegenwoordigen staat van Amsterdam te bevatten, als met reden kan verlangd
worden. Eindelyk pronkt nog dit Werk met drie weluitgevoerde Plaaten; vertoonende
de eerste den Brand in het Admiraliteitshuis te Amsterdam, in den nacht tusschen
5 en 6 July 1791; de tweede, den Vryheidsboom, op den Dam opgericht, op den 4
Maart 1795; de derde, de Gewelddaadigheden van eenige Artilleristen, in de
Raadzaal der Municipaliteit, in den nacht tusschen den 10 en 11 May 1796.

Reize in Hongaryen, met een kort berigt van de Stad Weenen; door
Robert Townson, L.L.D. Medelid van het Koninglyk Genootschap
te Edinburg, enz. Met Plaaten en eene Kaart van Hongaryen. Uit
het Engelsch vertaald. In twee Deelen. Iste Deel. In den Haage, by
J.C. Leeuwestyn, 1800. In gr. 8vo. 355 bl.
Veele Landen en Ryken van Europa zyn, bovenal in deeze laatste jaaren, druk
bezogt, en de beschryvin-
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gen van dezelve verdringen, als 't ware, elkander. Het meer uit den algemeenen
weg liggend Hongaryen deelde gewis niet in dit lot; terwyl de bepaalde
Handelgemeenschap van 't zelve ook zeker tot de schaarschheid der Reisberigten
medewerkte. Niemand zal egter twyfelen, of de Staatsgesteldheid, de natuurlyke
voortbrengzelen, de aart en zeden der Inwoonderen verdienen onze opmerking.
Welkom moet deswegen eene Reisbeschryving weezen door dien oord, bovenal
wanneer dezelve komt uit eene pen, zo wel in staat ter berigtgeeving als die van
den bereisden Heere TOWNSON, die zo laat als het Jaar 1794 deeze Reis gedaan,
en zich vyf maanden daar opgehouden heeft. Welkom eene Vertaaling van dezelve
voor onze Landgenooten, die, gelyk de Vertaaler opmerkt, geene Reis door dat
Land in hunne taal bezitten, dan het geen men deswegen vindt in de Reizen van E.
BROWN, waarvan eene Nederduitsche Vertaaling in den Jaare 1680 het licht zag.
De Wintertyd, waarin TOWNSON zich te Weenen bevondt om de Reis na Hongaryen
aan te vangen, deedt het geraaden worden, eenigen tyd zich te Weenen op te
houden; 't geen hem gelegenheid geeft, om van Weenen en zyne ontmoetingen te
dier Stede iets te zeggen, waartoe hy het I Hoofdd. besteedt; bovenal zich
bepaalende tot een verslag van de Geleerde Inrigtingen; openbaare Boekeryen;
Kabinet van Gedenkpenningen; Keizerlyke en andere kostbaare Verzamelingen
van Delfstoffen en natuurlyke zeldzaamheden; de Marktplaatzen; openbaare
Vermaaklykheden; de Keizerlyke Kruidtuin en Diergaarde. Hoe kort dit is, als in 34
bladzyden begreepen, zal het met genoegen geleezen worden.
Het II Hoofdd. bevat de Reis van Weenen na Oedinburg. Men vindt 'er berigten
wegens eene Myn van Steenkoolen; wegens den Graaf SZECHINY, den Prins
ESTERHAZY, den Graaf FESTITICH; Persoonsbeschryvingen, die veel lichts in 't
voorbygaan byzetten aan het Character der Hongaaren. Het brengt ons in de Steden
Raab, Dotis en Komorra. Wy schryven af, wat de Heer TOWNSON van het reizen in
dit Land vermeldt. Naa een verblyf by den verpligtenden Hongaarschen aanzienlyken
SZECHINY, ‘kwam zyn rydtuig 's morgens, een boeren hooiwagen met vier wielen,
en een paar kleine maagere paarden. Dit is zulk een ver-
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achtelyk voertuig niet, als de Engelsche Leezer zich verbeelden zal. In Hongaryen
ziet men dikwyls welgekleede menschen op deze wyze reizen; en voor my, die in
Zweeden, Deenemarken en het noordlyk gedeelte van Duitschland gereisd had,
waar open rydtuigen, ten naasten by gelyk deze, maar netter bewerkt, in algemeen
gebruik zyn, was dit niets nieuws. Maar zoo dit in Engeland geweest ware, dan zou
het gemeenste denkbeeld geweest zyn, dat ik een misdaadige ware, die naar de
gevangenis gebragt werd, en dat myn knegt, die myn schietgeweer hield en myn
sabel droeg, de bewaarder ware. Naa dat ik drie of vier uuren op een hollenden draf
voortgereisd was, kwam ik in het dorp, waar ik van paarden moest verwisselen.
Vermids in deze plaatzen geene herbergen zyn, is het de gewoonte om voor het
huis van den Richter stil te houden, en hem het voorspanbevel te toonen, en hy is
dan verpligt om zelf heenen te gaan, of zynen afgevaardigden te zenden, naar den
boer, wiens beurt het is om dienst te doen. Indien het geval wil, dat hy verre af
woont, en de paarden in de weide zyn, dan wordt men dikwyls een uur of twee
opgehouden, en zelfs langer, voor dat men die krygen kan: want de paarden worden
nooit in gereedheid gehouden, zonder voorafgaande kennisgeeving, zoo als in
Zweeden geschiedt, waar geene andere postpaarden dan die der boeren zyn.
De Richters zyn slechts gemeene Boeren; zy hebben alleen gezag over de andere
boeren, en worden derhalven judices plebeii genoemd. Somtyds worden zy
aangesteld door den Heer van het Dorp, somtyds door de boeren zelve verkooren,
en somtyds door de samenwerkende verkiezing der boeren en hunnen Landheer;
dit zyn plaatslyke verscheidenheden, welke door de gewoonte ingesteld zyn. Zy
hebben geene vaste bezolding, maar genieten eenige sooitjens; en zy toonen zich
zeer dankbaar voor twee of drie stuivers, als een klein geschenk, het welk hun
gewoonlyk door de reizigers gegeeven wordt, als zy veel spoed gemaakt hebben,
om paarden aan hun te bezorgen; en zy worden zoo weinig geacht, dat zy gevaar
loopen om afgerost te worden, voornaamlyk door de militairen, als zy hun best niet
doen. Zy worden zeer ligt onderkend, doordien zy een stok in de hand hebben; het
gewoonste, meestbetekenende, en nuttigste kenmerk van gezag onder
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een onbeschaafd Volk.’ - Veelvuldig zyn de ontmoetingen op de Reis door dit Land,
welke niet strekken om het uitlokkend te maaken. Gebrek aan goede Herbergen en
Nagtverblyven is vry algemeen.
Met het III Hoofdd. komt de Reiziger te Gran, waar hy een Landgenoot, daar
woonagtig, den Major DORMER, aantrof, die hem ten Ciceroni aldaar verstrekte. Een
bron van laauw water strekte daar ten verblyve voor de Kikvorschen, die 'er
geduurende den winter niet verstyven. Het Mineraal-water, de aart der Rotzen
worden beschreeven, alsmede Vissegrade, Bogdon en St. Andreas. Met genoegen
zal men hier leezen de beschryving van het oude Kasteel te Vissegrade, 't welk
thans in puinhoopen ligt, en in vroegeren tyde het Windsor was van verscheide
Hongaarsche Koningen, thans een woonplaats van uilen en vledermuizen.
Het IV Hoofdd. is aan Buda gewyd. Wy hebben reeds in den Jaare 1797 dit
(*)
gedeelte onzen Leezeren geschonken , doch moeten hier, het daar niet vermelde,
wegens zeker Gebouw aan den oever van den Donau, optekenen. ‘Dit gebouw
wordt verschillend genoemd, en men spreekt zeer onderscheiden van 't zelve, naar
maate de edele gloed voor de vryheid, of eene yskoude onverschilligheid, gevoeld
wordt, en naar maate de verkleefdheid of ontevredenheid nopens het Hof van
Weenen het hoogste gebied voert. Deszelfs gewoone benaaming is de Bastille; een
haatelyke klank, die byna genoeg is, om een werk- of tuchthuis te verdoemen. Het
werd opgericht onder de gehaate Regeering van JOSEPH den Hervormer: dus
ongelukkig voor de Hongaarsche Vryheid, in deszelfs oprichting, en wyl het gebouwd
is onder een byzonder opzicht, is het des te meer haatelyk, en dan, het geene
deszelfs bestemming te minder twyfelachtig maakt, is, dat de vertrekken in hetzelve
zoo klein zyn, dat die in het minste niet geschikt zyn voor een Ziekenhuis, Werkhuis,
of iets anders van een soortgelyken aart; zoo denken althans de Vaderlandsgezinden
hier. Het is nooit volbouwd geworden, en LEOPOLD gaf bevel om het te verkoopen.
Of JOSEPH vreesde, dat de nieuwe inrichtingen, welke

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor dat Jaar, Mengelwerk, bl. 549-558.
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hy voorhad in de Rechten zyner Hongaarsche Onderdaanen te maaken, zulke
misnoegdheden zouden te weeg brengen, die eene Staatsgevangenis noodzaaklyk
maaken zouden, of dat hy zulk een gebouw liet oprichten, alleen om hun bevreesd
te maaken, of dat hy het tot een geheel ander oogmerk geschikt hadt, is niet bekend;
maar indien hy niet met éénen trek zyner pen, op zyn sterfbed, de werkzaamheden
tot hervorming van negen of tien jaaren vernietigd hadt, dan zou hy het misschien
met wederspannige onderdaanen volgemaakt hebben.’
Wy vermelden dit, daar het ten voeglyken overgang dient tot het V Hoofdd., 't
welk zeer breedspraakig is in het ontvouwen van den Volkshaat en afkeer der
Hongaaren van de Oostenrykers; de Staatsgesteldheid van het Koningryk Hongaryen
ontvouwt; den toestand der Edellieden, Burgers en Boeren schetst. Ten opzigte van
den Boerenstand merkt onze Reiziger aan: ‘De Landlieden in Hongaryen zyn vooruit
boven hunne noordlyke nabuuren, de Poolen en Russen. Die zwaarste van alle
standen, aan den grond als een eigendom verbonden te zyn, en nogthans door de
willekeurige beschikking van den Landheer verplaatst te kunnen worden, met een
nooit geëindigd werk en verpligting aan denzelven, is voorby; en het levert eenig
genoegen op, wanneer men begrypt, dat menigmaal, eer nog de wet paalen gesteld
hadt aan de knevelzucht der Landheeren, door het bepaalen der pligten des
Landmans omtrend zynen Heer, de gewoonte dit reeds eenigermaate gedaan heeft.
Dus waren, geloof ik, deze dingen door de gewoonte reeds eenigzins in Hongaryen
beteugeld, eer nog de Keizerin THERESIA, in het Jaar 1764, haar Urbarium hadt
bekend gemaakt, het welk, schoon het buiten kennis der Landstenden te voorschyn
kwam, als eene wet aangenomen is.’ - Van dit Urbarium, of Overeenkomst tusschen
den Landheer en den Boer, zo als het door de Wet vastgesteld is, vinden wy hier
eene Overzetting van bl. 154 tot 186. De Heer TOWNSON laat 'er eenige aanmerkingen
op volgen, waardig om geleezen te worden.
Het Jaar 1785 maakt een tydvak uit, niet min gunstig voor den Boerenstand dan
1764, daar JOSEPH DE II dien zo zeer begunstigde; en schoon die Keizer vóór zynen
dood verpligt werd, om aan de Edellieden de oude regten
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en voorregten weder te geeven, welke hy hun ontnomen hadt, en dus zyne eigene
handelingen te herroepen, werd nogthans de Wet der Glebae adscriptio uitgezonderd.
Onze Reiziger doet een breed verslag van de handelingen diens Keizers, ten opzigte
van de Hongaaren, strekkende om deezen tegen hem te verbitteren.
JOSEPH's herroeping, op den 4 Feb. 1790, op den twintigsten van welke maand
hy stierf, is hier te leezen. TOWNSON voegt 'er by: ‘Zoo werd dan eene Regeering
van negen jaaren, die in het eerst beloofde een schitterend tydvak in de Geschiedenis
van Europa te zullen zyn, ten grooten deele uit dezelve gewischt. Echter moet deze
aangetekend worden, als eene les voor andere Regeerders, om hen te leeren, dat
de gevoelens en begeerten van een Volk niet moeten verwaarloosd worden, noch
dat eene natie niet als een landgoed bestuurd moet worden, en dat men zelfs goede
schikkingen en instellingen niet met gestrengheid, noch al te overhaastig, moet
invoeren. Goede Vorsten worden dikwyls, by wyze van beeldspraak, de Vaders van
hun Volk genoemd. JOSEPH regeerde zyne heerschappyen als het hoofd van een
huisgezin; hy wenschte het welzyn zyner kinderen, en hy maakte ontwerpen tot hun
geluk, en begeerde dat zy die met onderwerping zouden aanneemen, daar hy
dezelve oogenbliklyk wilde ten uitvoer gebragt hebben. Zyn Leevensbeschryver
PEZZEL zegt, dat, toen zyne Staatsdienaars hem den raad gaven, dat hy niet zo
haastig in zyne verbeteringen moest zyn, hy ten antwoord gaf: ‘Van alles, wat ik
onderneem, wil ik aanstonds de uitwerkzelen zien; toen ik den Prater en den
(*)
Augarten in orde bragt, nam ik geene jonge spruiten, die alleen voor het volgende
geslacht van dienst konden zyn, maar boomen, onder wier schaduw ik zelf en myne
tydgenooten vermaak en voordeel zouden kunnen vinden.’
LEOPOLD's gedrag in 't bestuur van Hongaryen wordt geschetst; de zaaken, op
de Ryksvergadering verhandeld, ontvouwd, met de gevolgen daarvan. Met vollen
regt weidt de Schryver uit in den lof van de Verdraagzaamheid, hier thans
heerschende, als hy vermeldt, ‘dat, toen op den Ryksdag des Jaars 1791 de regten
der Pro-

(*)

Twee openbaare Wandelplaatzen by de Stad Weenen.
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testanten bevestigd werden, behalven de Geestlykheid, slegts vier-en-tachtig Leden
waren, die tegen hun stemden; daar in tegendeel tweehonderd een-en-negentig
voor dezelve hunne stem gaven, van welken honderd een-entachtig Magnaaten,
en het grootste gedeelte Roomschgezinden waren.’ - Uit het bygebragte Artikel uit
de Ryksvergadering, hiertoe behoorende, blykt, dat de Protestanten eene volkomene
vryheid hebben van openbaare Godsdienst-oefening, met kerken en klokken, hunne
eigene schoolen en oefenplaatzen tot vordering in kennis, en het regt om alle
openbaare bedieningen te bekleeden, tevens met zitting in de wetgeevende
Raadsvergaderingen. - De Protestanten moeten ook niet als eene kleine
nietsbetekenende Secte aangezien worden. In het algemeen gelooft men, dat de
Protestanten, dat is de Lutheraanen en Calvinisten zamengenomen, met de
Roomschgezinden in getal gelyk staan; en vóór twee eeuwen waren zy talryker, en
uitgezonderd drie geslachten in 't jaar 1559, waren alle de aanzienlyke geslachten
Protestanten.
Het VI Hoofdd. spreekt van de Bevolking, de Inwoonders, de Inkomsten, den
Koophandel en de Krygsmagt. Wegens de Bevolking zyn de gevoelens
wydverschillend. In de grootste uitgebreidheid genomen, mag men het op omstreeks
negen Millioenen stellen. Deeze Inwoonders zyn van zeer verschillende Natien. De
oorzaaken van geringe werkzaamheid en weinigen koophandel worden opgespeurd
in een Land, van 't welk de Reiziger zegt: ‘Waar heen ik my ook begaf, leidde men
my in Kelders vol Wyn, en in Koornschuuren die vol Graanen waren, en men toonde
my Weilanden vol Vee. Als ik de eigenaars gelukkig rekende om hunnen ryken
voorraad, en wel van Waaren, die nooit buiten gebruik konden komen, dan hoorde
ik eene algemeene klagt - het gebrek van eene markt, het ontbreeken van koopers!’
Voorts toont de Schryver, hoe de plaatslyke ligging van Hongaryen hiertoe
medewerkt.
De Krygsmagt bestondt toen in 87,400 man, en één Bataillon Tschaikisten, eene
soort van Rivierwagten of Landtroepen. In de Landen aan de Turken grenzende
heeft eene foort van Krygsgebied plaats.
De Reis van Buda na Gyongyes - de Gebergten van Matra en derzelver Delfstoffen
- Aluinwerken -
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de gewaande opening van eenen Vuurberg - zeldzaame Piksteen, en vuurbergagtige
Tufa, worden in het VII Hoofdd. voorgesteld.
Zo aangenaam als hy, op zyne Reis na Erlau, in het VIII Hoofdd. zich verrukt
vondt door eene bevallige plaats, Fëlcho-Tarkan, waar de laatst overledene Bisschop
een fraai Landhuis bouwde, zo zeer is hy op den tegenwoordigen, die 't zelve
verdelgde, gebeten; en waarlyk, de beschryving, die hy van deezen geeft, en van
diens dweepagtige en slegter daaden, geregtigt hem, om niet gunstig te spreeken
van deezen dommen Yveraar, die een tegenbeeld oplevert van de hooggeroemde
Verdraagzaamheid in Hongaryen. Men zal de staaltjes daarvan met verbaazing in
het Werk leezen; wy hadden gemeend, ze by te brengen; dan ons blad roept ons
om te bekorten.
In het IX Hoofdd., handelende van de Salpeterwerken, de Paardenstoetery en
Koehoudery van den Bisschop van ERLAU, krygt die veragtlyke man weder eene
beurt. Voorts vinden wy hier het Zoutmagazyn, alsmede de groote Puszta, of
gemeene Weide, beschreeven.
Dit Deel is opgecierd en verrykt met eene nieuwe Kaart van Hongaryen, in 't
byzonder van deszelfs Stroomen en natuurlyke voortbrengzelen, door J.M.
KORABINSKY, met byvoeging der Steensoorten en Postwegen, door R. TOWNSON.
Hoe veel werks dezelve aan den Engelschen Schryver en den Nederduitschen
Vertaaler gekost hebbe, kan men in beider Voorberigt leezen. - Ook vindt men in
dit Deel afgebeeld, een Hongaarsch Edelman en een Boer, in hunne nationaale
Kleeding; alsmede het oude Kasteel te Vissegrade.
De Vertaaler heeft zich doorgaande wel gekweeten: alleen heeft hy, in de
benaamingen van voorwerpen der Natuurkunde, Delfstofkennis, Kruidkunde en
Natuurlyke Historie, wat veel ruimte genomen om derzelver Benaamingen onvertaald
te laaten: niet weinige zouden, met de Nederduitsche benaamingen 'er by te voegen,
meer klaarheids gekreegen hebben; zo ook zal het onvertaald laaten van een en
ander Latynsch gezegde den Nederduitschen Leezer, dier taale onkundig, om den
zin verlegen laaten. Wy zien het Tweede Deel, ter volmaaking van dit Werk, te
gemoete.
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Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana;
door den Capitain John Gabriël Steoman. Met Plaaten en Kaarten.
Naar het Engelsch. IIIde Deel. Te Amsterdam, by J. Allart. In gr.
8vo 350 bl.
STEDMAN's Reisverhaal gaat op den eigensten trant in dit Deel voort, als wy ten
(*)
aanziene der twee voorgaande vermeld hebben ; wy vervolgen dus het opgeeven
van den vermengden Hoofd-inhoud. Het XX Hoofdst. vangt aan met de Beschryving
van eenen oproerigen Neger, en wordt gevolgd van die eener vuurige Mier; van het
wandelend Blad; Doornhaag-Spinnekop; Duivenboonen of Erwten van Angola, en
nadruklyke benaamingen, door de Negers gebezigd: het behelst voorts een zeer
moeilyken en gevaarlyken Tocht ter bestryding der Negeren.
Het XXI Hoofdst. vervolgt dien Tocht, in 't voorbygaan de Wilde Porselyn, den
Calebassen-boom beschryvende, en stelt, onder andere gevallen, voor, hoe de
Legerplaats was ingerigt; veele onaangenaame ontmoetingen met den Colonel
FOURGEOUD wisselen de tooneelen af: terwyl de steek van een kleine Slang, op
Suriname den naam van Orou coukou draagende, aanleiding geeft tot eene
beschryving van dezelve, en der middelen ter geneezinge van wonden, door dezelve
toegebragt.
Met de beschryving van een byzonder soort van Mieren vangt het XXII Hoofdst.
aan; en iets van de Acajou-Nooten, den Eta-Appel vermeld hebbende, vaart de
Schryver voort met de opgave van den Krygstocht, en de ontmoetingen hem
byzonder bejegend, waaronder leezenswaardig is de uitzuiging des bloeds, hem
overgekomen door den steek van een verschriklyke Vledermuis. Een byzonder soort
van Oppossum verdient de aandagt der Dierbeschryveren, zo ook de Agouli en de
Paca; STEDMAN wederspreekt, in een en ander opzigt, verscheide voornaame
Dierbeschryvers. Het zenden van eenige Dadels doet hem van den Dadelboom
spreeken.
Een tweede Tocht vangt met het XXIII Hoofdst. aan, en is vol van zeldzaame
ontmoetingen, doormengd met een berigt van den Landschildpad; van verscheide
soorten van Hout, Plantgewassen, Honderd-pooten, Springhaanen, verschillende
soorten van Visschen. Hier ook laat de Schryver zich uit over de Zeekoe, het
Zeepaard, en geeft zyne gedagten op omtrent het aanweezen der Meerminnen. Wy
schryven

(*)

Zie wegens het Iste Deel onze Vaderl. Letteroef. voor 1799, bl. 580, en over het IIde, hier
boven, bl. 24.
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dezelve af. ‘De Major ABERCOMBIE zeide my onlangs, in de Rivier van Suriname een
Meermin te hebben aangetroffen. Lord MONBODDO houdt ook zeer stellig staande
(*)
het aanweezen van Zee-mannen en Zee-vrouwen , en verzekert, dat men ze in 't
Jaar 1720 gezien heeft. Maar hoe agtenswaardig op andere punten het oordeel en
gezag van deezen Lord moge voorkomen, is het my niet mogelyk, om met hem in
te stemmen, dat 'er mannen en vrouwen met vinnen en schubben, laat staan met
staarten, zyn zouden. - Ik geloof, zo het my geoorlofd is myne gedachten op dit stuk
te zeggen, dat men nu en dan in de rivieren, onder den zonnekeerkring gelegen,
zoo op de kust van Africa als van Zuid-America, een zoort van Visch ziet, die met
het halve lyf boven het water uitsteekt, zeer veel gelykheid heeft met een menschlyk
schepzel, maar veel kleinder is, en ten naasten by als die geen, welke men in 't Jaar
1794 te Londen zag. Deszelfs kleur is zwartachtig groen; de kop is rond, met een
zoort van mismaakt aangezicht. Eene zwaare vinne vertoont zich by de oogen van
het Dier, loopt tot het midden van den rug, en gelykt veel naar hoofdhair. Zyne twee
armen en handen zyn twee vleesachtige en gevingerde vinnen. Het Wyfje, als zynde
een dier dat haare jongen levendig werpt, heeft borsten, even eens gemaakt als
die van eene Vrouw. De staart is volmaakt als die van een visch. In veele opzigten
gelykt hy naar het Zee-kalf, behalven dat de laatstgemelde geene vinnen op den
rug heeft. Dezelve is ook veel dikker, en verheft zich nooit boven het water, zoo als
het dier zoo even door my beschreeven. Ik heb deeze berigten ontfangen van
verscheiden bejaarde Negers, en van verscheiden Indiaanen, die alle in hunne
beschryvingen overeenstemden. Zommigen voegden 'er by, dat deeze dieren zingen;
maar ik denke, dat het is een klaagend geschrey, zoo als men wel van andere
visschen of halfslachtige Dieren onder den zonnekeerkring hoort. Zy verzekerden
my, dat zy, schoon zeldzaam voorkomende, ten hoogsten gevreesd zyn by hunne
vrouwen en kinderen, die hen Watra-mama, of Moeder der wateren, noemen; en,
't geen vreemd is, met dien naam bestempelen zy ook hunne Profetessen.’ - In dit
Hoofdstuk, waarin niet weinig zeldzaams voorkomt, ontmoeten wy een verslag van
den Mataky-

(*)

De Vertaaler, veele Aanmerkingen van den Franschen Vertaaler overneemende, gewaagt
van de Tritons, Nereïden, Sirenen, enz. en byzonder van de Meerminne, die te Haarlem, ten
Jaare 1430, zou gevangen weezen. Het heeft ons eenigzins bevreemd, dat de Nederduitsche
Vertaaler te dier gelegenheid geene melding maakt van A. VOSMAER's Beschryving deswegen,
in de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem,
XXIII D. bl. 85, enz waarin men, ten aanziene van dit betwiste onderwerp, veel keurlyks vindt.
Wy konden niet nalaaten, dit, te deezer gelegenheid, te herinneren.
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boom; wy geeven dit zo als wy het vinden. ‘De Mataky-boom is merkwaardig uit
hoofde van zyne wortels, die zoodanig boven den grond uitsteeken, dat een groot
aantal menschen zig daaronder zou kunnen verschuilen, zonder elkander te zien;
zomtyds zelfs staan zy zoo wyd vaneen, dat men te paard tusschen beiden zou
kunnen doorryden; en derzelver dikte is zoo groot, dat men niet meer dan één plank
of deel noodig heeft, om 'er een tafel voor twaalf menschen van te maaken.’ Op den
voorgrond van Plaat XXXIII ontmoet men eene aftekening van dien verbaazenden
Boom. Dan de kleinheid der afbeelding van een zo groot voorwerp geeft de verlangde
opheldering niet.
Het XXIV Hoofdst. levert, behalven de berigten den Krygstocht betreffende, de
door STEDMAN voorheen beloofde beschryving van de Arvowoukas-Indiaanen, en
een breed verslag van een Meisje, dat als een Venus by het zwemmen uit het water
opkwam. De Schryver is met haar en haare Volkgenooten zeer ingenomen. Slangen,
Kapellen, Gewassen komen hier voor, by een verslag van den Koophandel in de
Volkplanting van Suriname, en de Beschryving van een Cacao-Plantagie; met veele
andere byzonderheden.
Veelal vergezellen wy eenen met ramp op ramp worstelenden Reiziger; dan in
het XXV Hoofdst. vinden wy hem gelukkiger, op den wagtpost de Hoop, met zyne
JOANNA, waar hy zich beschouwt als de Vorst van Commewyne. Op Plaat XXXIX
vindt men eene Afbeelding van de wooning, in welke hy daar huisvestte en de
gelukkigste dagen doorbragt. De beschryvingen, hier voorkomende, deelen in de
opgeruimdheid van geest, en vloeit dit Hoofdstuk over van aartigheden en zeldzaame
voorvallen; Dier-, Visch- en Plantbeschryvingen, te veelvuldig om hier op te tellen.
Van het veel zonderlings kunnen wy niet onvermeld laaten, 't geen hy schryft van
het zonderling verstand der Dieren. ‘Ik ontfing,’ verhaalt hy, ‘een bezoek van een
myner buuren, wien ik myn trap deed opklimmen; maar hy hadt nog naauwlyks den
voet in myne luchtwooning gezet, of hy sprong van boven naar beneden,
schreeuwende van de verschriklykste pynen; en hy dompelde zig daadlyk in de
Rivier, met het hoofd vooruit. Boven my heen kykende, ontdekte ik weldra, dat dit
voorval veroorzaakt was door een zeer groot nest van wilde byën, of Wassy-wassy,
het welk zig geplaatst hadt in het rieten dak, recht boven myn hoofd, wanneer ik
myne kamer intrad. Ik liep dus op myne beurt weg, en gelastte de slaaven om dit
nest onverwyld uit te roeijen. Zy gingen aan het werk, toen een oude Neger hen
tegenhieldt, en zig onderwierp tot het ondergaan van alle straffen, die ik hem wilde
aandoen, indien eene enkele van deeze byën my ooit of ooit steeken zoude.
“Massera, zeide hy my, deeze dieren zouden u reeds lang mishandeld
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hebben, indien gy hun vreemd geweest waart; maar zy zyn uwe huisgenooten; gy
hebt hun stilzwygend toegestaan om alhier hunne woonplaats te houden; zy kennen
u zekerlyk, en nooit zullen zy u noch de uwen kwetzen.” Ik stemde daadlyk in het
voorstel van deezen man toe; en hem aan een boom hebbende doen vastbinden,
gelastte ik QUACO, de trap op te klimmen, byna naakt, het geen hy deedt zonder
gestooken te worden. Toen waagde ik het, hem te volgen; en ik verklaar op myn
woord van eer, dat zelss na aan het nest geschud te hebben, waarop de byën 'er
al brommende uitvloogen, en rondsom myn aangezigt heen draaiden, geene
derzelven my trachtte te steeken. Ik stelde dus den ouden Neger weder in vryheid,
en gaf hem een glas rhum en vyf schellingen tot zyne belooning. Ik behield
vervolgens deeze kleine byënkorf, zonder eenig gevaar voor my zelf, en ik maakte
'er myne lyfwagt van. Tot myn groot vermaak deeden zy eenige Opzichters, welken
ik onder een of ander voorwendzel de trap deed opklimmen, wanneer ik hunne
onrechtvaardigheid en wreedheid straffen wilde, verscheiden maalen aartige
sprongen doen.’
Het vertrek der Krygsbende, als op handen, wordt in het XXVI Hoofdst.
beschreeven, en tevens, hoe 'er tegenbevel kwam om te blyven, met de uitwerkzelen
daarvan op het Krygsvolk. Tusschen beide komt de beschryving van de Zurzaca
en Sabatille, van de Papaija en de Gember; en wordt dit Hoofdstuk beslooten met
nieuwe byzonderheden betrekkelyk de Negers. Hy hadt reeds eenige byzonderheden
opgegeeven omtrent de manier, op welke de Slaaven in dit Land verkogt en
behandeld worden; dan hy gevoelde, dit onderwerp niet uitgebreid genoeg behandeld
te hebben, en deelt hier alle de berigten, die hy betreffende de Negers bekomen
heeft, mede, en vleit zich, zaaken te zullen vermelden, waarop men geen aandagt
genoeg gevestigd heeft, of die tot hiertoe slegts onvolkomen zyn verhaald geworden.
Hy vangt aan met zyne gedagten over de Kleur der Negers mede te deelen, die hy
oordeelt dat geheelenal moet toegeschreeven worden aan de brandende lugtstreek,
waarin zy leeven, en aan den verhitten dampkring door de regelmaatige winden,
die over eindelooze Zandwoestynen heen waaijen, alvoorens zy tot eenig bewoond
land komen. Hy laat zich uit over hunne gedaante, sterkte, gezondheid,
vrugtbaarheid; dan ook gewaagt hy van Negers, Accorys of Tweevingerigen
genaamd; maar hy hadt slegts twee van deezen gezien, en op een te verren afstand
om ze te kunnen uittekenen. Hy geeft eenig berigt van hunne Taal, van hunne
Verstandsvermogens, Godsdienstbegrippen, Bygeloovigheden, verregaande
Wraakzugt, doch laat niet na, ook hunne goede hoedanigheden te vermelden. Dit
alles is doorvlogten met gebeurtenissen, die tot staaving dienen van zyne opgave.
De
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Ziekten, aan welke zy onderworpen zyn, en die hier beschreeven worden, zyn
allerafzigtigst; en zal men niet zonder afgryzen leezen, wat hun door mishandeling
overkomt: eenigzins wordt dit vergoed door het daar bygevoegd tafereel van
welbehandelde Negers. Voorts gewaagt by van hunne vermaaken, van hunne
speeltuigen, enz. Dit hebben wy met genoegen geleezen.
Minder voldeedt ons het XXVII Hoofdst., waarvan de inhoud, schoon 'er veel meer
in voorkomt, dus wordt opgegeeven: De Muitelingen voeren verscheide Negerinnen
weg; aanstootelyke Strafoefening; Onverschrokkenheid der Negers; verscheide
soorten van Giervogels; Gekuifde Arenden; Beschryving van een Indigo - Plantagie;
Kaneel - appelen. Deeze hoofd-inhoud is zonderling genoeg, en als men het geheel
leest, wordt het nog vreemder.
Het laatste Hoofdst. van dit Boekdeel, het XXVIII, behelst den derden Tocht na
Gado-Saby, en vermeldt den Vrede, aan de Volkplanting bezorgd. Boom-, Plant-,
Insect- en Vogel-beschryvingen mengen zich onder het verhaal van deezen zevenden
en laatsten Veldtocht in de Bosschen van Guiana. Veelvuldige maalen hebben wy
reden te over gehad, om de derwaards gezondene Krygslieden te beklaagen; en
met hoe veel gronds, kan, om van andere moeilykheden en gevaaren niet te reppen,
blyken uit hetgeen STEDMAN vermeldt van het Hospitaal in zyne laatste Legerplaats,
waar meer dan honderd mannen ziek lagen. ‘Men hoorde niets, dan zuchten en
kermen, en daarby alle nagten het geschreeuw der Guiaansche Steenuilen. De
kramp, een ongemak in Suriname zeer gemeen, kwelde de geenen, die anderzins
nog in staat waren om dienst te doen. Elk was in de grootste droefheid gedompeld.
Hier zag men iemand, van het hoofd tot de voeten, met bloedende zweeren bedekt;
daar weder een ander, die door twee van zyne medgezellen gedraagen werd, en,
in eenen diepen slaap bedolven, den eeuwigen slaap inging, in weerwil van alle de
schuddingen en beweegingen, die men te werk stelde om hem te doen ontwaaken.
Een derde, door de waterzucht opgezwollen, stierf, door het water verstikkende, na
den Heelmeester (die doorgaans antwoordde dat het te laat was) vrugtloos gebeden
te hebben om hem hetzelve af te tappen. Zommigen, zich in het Hospitaal
bevindende, baden God, met gevouwen handen, om hun te hulp te komen.
Verscheidene, door eene heete koorts aangetast, trokken zich de hairen uit, braakten
lasteringen uit tegen de Voorzienigheid, en vervloekten den dag hunner geboorte.’
Met grond mogt STEDMAN, by zyne wederkomst van dien Tocht, ten slot van dit
Boekdeel, schryven: ‘Myne Vrienden te Paramaribo wenschten my geluk, dat ik nog
leefde,
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na aan zoo veele gevaaren blootgesteld te zyn geweest; na van alle hulp ontzet,
door distelen en doornen vaneen gereeten, door insecten gestooken te zyn; na
uitgehongerd, afgemat, en op alle manieren gefolterd te zyn; na dikwyls gebrek aan
kleederen, geld, ververschingen, of geneesmiddelen, gehad te hebben; en, eindelyk,
na het verliezen van zoo veele braave medemakkers, die in dit Land hun graf
gevonden hadden.’
Daar dit de laatste Tocht was, zien wy het einde deezer Reize welhaast te
gemoete; en wordt het ons opgegeeven in het IVde Deel, reeds door ons ontvangen,
en waarvan wy eerlang verslag zullen doen.

Brief aan de Leezers der Vaderlandsche Letteroeffening, ter
gelegenheid eener Recensie van Gaspari's Geographie, vertaald
door de Eerw. Heer S. van Emdre; gedrukt by J. Allart, te
Amsterdam, voorkomende in No. 2 van het Jaar 1801. Waar in
wordt aangetoont, dat niets dan diepe onkunde, ongegronde vittery
en haatlyke partydigheid in die Recensie doorstraalt. Te
Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 15 bl.
Welk een vreeslyke misdaad hebben wy begaan, een Werk, door den grooten ALLART
in het licht gegeeven, in deszelfs wezenlyke waarde aan onze Leezers te doen
kennen, en door eene vrymoedige en geheel onpartydige beoordeeling van het
Eerste Deel van GASPARI's Geographie, vertaald door S. VAN EMDRE, het eigenbelang
van dien Boekverkooper zoo rechtstreeks tegen te werken! Moesten wy dan niet
voorzien, dat die man, die zoo veel sidutie stelt in de kunde en bekwaamheden van
meest allen die geleerde mannen, welke zyne pers met hunnen arbeid wel gelieven
te vereeren - (het zyn zyne eigene woorden, voorkomende in zyn Voorbericht aan
de Leezers der Vaderlandsche Letteroeffening, voor deezen Brief geplaatst) geheel
boos zoude worden, wanneer wy ons durfden vermeeten om de waarheid rond uit
van een zyner persproducten te zeggen, en daar door zyne onderneemingen eenig
nadeel toe te brengen? - Ja, wy konden en moesten dit daadelyk voorzien; maar
wy waren onpartydig en stout genoeg, om te toonen, dat wy zelfs een J. ALLART niet
ontzagen, nadien wy altyd in het denkbeeld stonden, dat de gunst, welke veele
beroemde mannen in ons Vaderland hem beweezen, door hunne Werken by hem
te laaten drukken, hem zelfs geen oogenblik vrywaarde, om Werken uit te geeven,
die veel minder waarde bezaten, dan hy, als Boekverkooper, zich verbeeldde. Hoe
toch kan een Trechter oordeelen over de veele en geheel onderscheidene vogten,
die door denzelven naar beneden gestort worden? De Brief zelve is van een ongenoemd Schryver; wie zich
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dus agter denzelven schuil houdt, is ons en elken Leezer onverschillig. Niet zoo is
het gesteld met deszelfs waarde; deeze toch moest tot zulk eene hoogte gebragt
zyn, dat men in denzelven wezenlyk bewees, dat onze beoordeeling van GASPARI's
Leerboek ongegrond. en daar door partydig of haatelyk was. Dan, dit geschiedt in
geenen deele; in tegendeel: de steller van denzelven bewyst op de meeste plaatsen,
dat wy zeer juist geoordeeld hebben. Het volgende strekke ten proeve.
Wy hebben gezegd, dat wy het thans een ongeschikten tyd vonden, om een Werk
over de Aardrykskunde in het licht te geeven. Neen, zegt de Briefschryver, dat is
zo niet; uwe aanmerking is geheel ongegrond - uwe redenen wederspreeken
elkander. - Maar, ja, het is waar, men zou kunnen denken, dat de uitgave bekwamer
had kunnen geschieden na den vrede van het Duitsche Ryk met de Fransche
Republiek; doch uit de artikelen der vrede blykt nu, dat de verdeeling genoegzaam
dus is, als GASPARI die heeft opgegeven: eene of andere kleine byzonderheid kan
de Vertaaler agter het tweede Deel plaatsen. Maar wy vraagen, of de Vertaaler dan
zelve niet zal toonen, dat hy te vroeg vertaald heeft? terwyl het enkel toevallig is,
wanneer GASPARI's verdeeling, in sommige opzichten, met de artykelen van den
onlangs gesloten Vreede overeenstemt. Immers was hy geen Profeet, of eens
Profeeten zoon, die zulk eene verdeeling voor het toekomstige zeker konde
(*)
maaken ?
In een Leerboek over de Aardrykskunde, hadden wy gezegd, dat de zaaken met
eene zekere uitgebreidheid voorgedraagen moesten worden, en zulks met het
zeggen van HORATIUS: Brevis esse laboro, obscurus fio, bevestigd: Neen, zegt de
Briefschryver, ‘dit is geen algemeene waarheid, anders diende men alle Compendia
of Kortbegrippen van eenige wetenschap weg te werpen.’ - Maar is GASPARI's Werk
over de Aardrykskunde dan een Kort Begrip? Hoe strookt dit dan, met den voor
hetzelve geplaatsten, meer grootschen tytel, Leerboek der Aardrykskunde? - Of zyn
Leerboek en Kort Begrip reeds woorden van eene zelfde betekenis geworden? Wy voor ons geloofden, dat het Werk niet voldeed aan den tytel van Leerboek; wy
toonden dit in onze beoordeeling; maar wy hadden niet gedacht, dat men, om ons
tegen te spreeken, tot dat uiterste zoude gekomen zyn, om het Werk nu zelve, door
de verdeediging der Compendia's, schynbaar te noemen, zo als het is; namenlyk
een Kort Be-

(*)

GASPARI zelve dacht geheel anders dan ALLART of zijn Briefschryver, immers hy zegt in zyne
en F.J. BERTUCH, Allgemeine Gengraphische Ephemeriden, van December 1800, dat hy met
de uitgave van BUSCH nagelaatene geschriften over de Geographie wachten zal tot na den
algemeenen Vreede, welke laatste de Aardrykskunde met zulke groote veranderingen dreigt!
Hy begeerde dus geen Profeet te zyn. En hy had gelyk!
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grip. Wy laaten dus onze Leezers zelve oordeelen, wat men nu van den veel
betekenenden tytel: LEERBOEK der Aardrykskunde, voor dit Werk geplaatst, moet
denken.
Wy hebben geen oogmerk, om den Briefschryver by elken tred te volgen, nadien
dit wezenlyk een verlooren arbeid zoude zyn, daar eene enkele leezing al het
gewrongene oplost: dus maakten wy, by voorb. geene aanmerkingen op het
Hoogduitsche Werk van GASPARI, maar op het vertaalde, zoo als het voor ons lag,
en in het welk VAN EMDRE zoo duidelyk had doen zien, wat van hem, en wat van
GASPARI was, dat wy niet konden mistasten. Zo spraken wy niet van des Vertaalers
oogmerk, by het opgeeven zyner aantekening, betreffende Entre Minho e Douro;
om dat wy dat oogmerk niet wisten; maar wy waren zoo getrouw, dat wy zyne eigene
woorden opgaven. Ook had de Vertaaler toen nog niet gemeld, dat hy mogelyk
eene lyst van Muntspetien agter het tweede Deel van dit zogenaamde Leerboek
zoude plaatsen, en daar door als dan weder bevestigen, dat onze aanmerking, ten
opzichte van dezelven, zeer gegrond is geweest. Even zoo getrouw handelden wy,
door te doen zien, dat GASPARI de Winden en Windstreeken met elkanderen verwart;
terwyl het geenszins de zaak was, of hy door Winden en Windstreeken hetzelfde
verstond, maar wel wat hy zeide. Een Schryver moet verstaan worden uit zyne
woorden, en kan niet verstaan worden uit zyne bedoelingen, wanneer zyne woorden
zo beurtwisselend en onbepaald genomen zyn, als in deeze Vertaaling geschied
is.
Eindelyk, - want de verwarde taal, betreffende de verdeeling van het Compas,
met byvoeging van ¼; zo als veele gezegden, op bl. 25 van GASPARI's Inleiding
voorkomende, zouden ons te lang ophouden, - tracht de Briefschryver dien Duitschen
Autheur te verdeedigen, dat hy het Duitsche Ryk veel breeder behandelt dan andere
Landen van Europa; door te melden, dat hem dit niet alleen eigen is, daar hy dit
met alle Duitschers gemeen heeft. Maar zedert wanneer is het algemeen gebrek
eener Natie als een voorbeeld van navolging voor andere Natien erkend? - Waarom
heeft BACHIENE het Werk van HUBNER, ten opzichte van ons Vaderland, zo
aanmerkelyk veranderd en uitgebreid -? Zekerlyk, om dat het geenszins oneigen
is, zyn eigen Vaderland het omstandigst te beschryven. Maar Duitschland is ons
Vaderland niet.
Wy hebben deeze korte aanwyzing, betreffende deezen Brief, nodig geoordeeld,
en laaten verder onze Leezers beslissen, aan welke zyde de Onpartydigheid of het
Eigenbelang doorstraalt: zeker is het, dat de toon van het laatste, in het bericht van
J. ALLART zoo sterk doorstraalende, geheel ongeschikt is, om iemand te overtuigen,
dat hy, of zyn Briefschryver, in deezen de onpartydige lieden zouden kunnen wezen.
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Character-Schets der Vrouwen, door Carl Friedrich Pockels,
Geheimraad van den Hertog van Brunswyk-Lunenburg. Naar het
Hoogduitsch: door Mr. Joannes van der Linden, Advocaat te
Amsteldam. Iste Deel. Te Leyden, by A en J. Honkoop, 1800. In gr.
8vo. 146 bl., behalven de Voorreden van XVIII bl.
Een aangenaam geschenk, in ons oog, voor de vrouw zo wel als voor den man,
voor gehuwden en ongehuwden, voor den wysgeer, den opvoeder, met één woord
voor iedereen, dien het om menschkunde te doen is; een Werk, derhalven, dat wy
aan alle onze Lezers met vrymoedigheid aanpryzen. Op iedere bladzyde vinden wy
den diepdenkenden wysgeer en den naauwkeurigen waarnemer. De Schryver schept
zich zyne voorwerpen zelve niet, maar zy worden hem gegeven; hy beschouwt de
vrouwen niet, zo als zy zyn konden, zyn moesten naar zyn denkbeeld, maar zo als
zy in de menschen-wereld dadelyk aanwezig zyn.
Dit is reeds veel gezegd tot lof van dit boek; 'er zyn indedaad niet zeer vele
wysgerige opstellen, welke deze verdiensten bezitten; daarom zyn 'er ook vele zo
weinig bruikbaar. Het vrouwelyk character wordt hier beschouwd naar deszelfs
naturelyke gesteldheid en de byzondere inrichting der natuur; daarenboven naar
der vrouwen tegenwoordige zeden en levenswys; en te recht noemt de Schryver
zyn boek een zedekundig tafereel van den mensch in 't algemeen, en van het gezellig
leven in 't byzonder. Na deze Characterschets der Vrouwen, welke hy in verscheidene
Stukken zal voordzetten, belooft hy ons ene gelyke, reeds ontworpene,
Characterschets der Mannen; indien, namentlyk, dit Stuk de goedkeuring van het
Publiek wegdraagt; waaraan wy voor ons geenzins twyfelen.
Het Werk is geen systhematisch opstel, maar behelst een reeks zielkundige
waarnemingen; en, daar, om met den Schryver te spreken, de zuivere tydrekenkunde
van den wasdom der ziele nog niet is uitgevonden, en het kind toch over het
algemeen niets anders is, dan de beeltenis van den volwassen mensch in miniatuur,
behoefde 'er by de zedelyke ontleding der vrouwe, ook met opzicht tot de jaren,
gene naauwkeurige grensscheiding afgeperkt te worden; doch ten aanzien der
opvoeding neemt de Schryver het onderscheid tusschen volwassene en kinderen
naauwkeuriger waar. - Wanneer wy onze jonge dochters, zegt hy, reeds als huwbare
vrouwen, en niet als kinderen, behandelen, - zo geven wy niet onduidelyk te kennen,
dat wy de menschen
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even min, als de grote kunst van hare vorming, onderzocht hebben.
Dit eerste Deel bevat vier Afdelingen; wy willen de opschriften hier afschryven.
Dezelve geven evenwel slechts een algemeen en oppervlakkig denkbeeld van den
inhoud, ja nu en dan wyzen zy alleenlyk rustpunten aan tot nadenken en lezing; dit
zegt de Schryver zelve; wy zullen dus den Lezer geen ondienst doen, met 'er nog
een enkel woord by te voegen; hoewel het niet wel doenlyk is, alles aan te wyzen,
wat men hier min of meer ontwikkeld vindt.
I. MAN EN VROUW. Onderscheid tusschen derzelver lichamelyke vermogens. Oogmerken der Natuur in dit onderscheid. - Deszelfs invloed op de wederkeerige
betrekkelykheid van het eene geslacht tot het ander, op de vorming en richting van
het vrouwelyk character in 't algemeen, op de levenswyze der vrouwen, en in 't
byzonder op derzelver zachtmoedigheid en geduld. Schoon en duidelyk wordt hier
aangewezen, hoe de man door de natuur beschermer en bestuurder van het gezin
worden moet, en niet maar door de natuurdrift tot het huisgezin telkens wordt te rug
gevoerd, maar door bezef zyner sterkte, zich te sterk gevoelende, om een hem
gelykvormig, maar zwakker schepsel te verlaten; en de vrouw, van hare zyde, ook
zonder den man niet leven kan, al kon hy ook leven zonder haar; hoe dit alles
eindelyk uitloopt op een nog krachtiger en zedelyk grondbeginsel, liefde en
vriendschap: - hoe deze onderscheidene bestemming en werking reeds zichtbaar
is in de spelen der kindsheid; hoe onnaturelyk de vrouw ons voorkomt, en hoe zy
ons tegenstaat, indien zy de eigenschappen heeft van den man; en hoe uit haren
gehelen aanleg neiging geboren wordt tot ene stille en zittende levenswys. Dan
tekent de Schryver ene onrust beminnende vrouw; voords de goede huishoudelyke
achtingswaardige vrouw; en toont, hoe deze naturelyk voor den man worden moet
de toegevende vriendin en zyne vertrouwde; hoe zeker tederheid en zachtheid op
het hart der mannen werken moet; hoe de vrouw door de natuur tot zachtmoedigheid
en lydzaamheid gestemd is, en dat evenwel dit vrouwelyk geduld (zeer
onderscheiden van hetgeen hy lydelykheid noemt, en dat alleen het gevolg is van
een zwak werktuigelyk gestel) tot het ryk der deugden behoort; en hoe de brave
man in de armen ener brave en geduldige vrouw in tegenspoed zo sterk wordt als
een reus.
II. KINDSHEID DER VROUWE, IN VERGELYKING MET DIE DES MANS. Eenvoudige eerste
grondtrekken van het vrouwelyk hart, zachtheid, buigzaamheid en weekheid van
haar ge-
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voel. - Voorlopige aanmerkingen over de vrouwelyke opvoeding, en eenige van
derzelver heerschende gebreken. - Afschetzing en gevaaren van zekere
kinder-danssen, en van het dansen in 't algemeen. Hier wordt ontwikkeld, hoe het
meisje van de wieg af aan tot huisselyke ingetogenheid en huisselyke afhangelykheid
wordt bestemd en opgeleid. De Natuur, niet de mannen hebben deze onderwerping
van het vrouwelyk geslacht verordend; het meisje draagt, in weerwil harer
eigenzinnigheid, haren last met meer toegevendheid, bidt weemoedig en
schroomvallig om vergiffenis; haar moedwil is meer listig dan dapper en
ondernemend; zy is uit haren aard vreesachtig, enz. Daarom is de vrouw zo zacht,
omdat zy den man beschaven moet; doch zal zy dit kunnen doen, dan moet zy hem
behagen, en trachten te behagen; de aanleg daartoe ligt niet alleen in hare
lichamelyke schoonheid, maar in de gehele vorming en het wezen harer ziel; in het
kleine meisje is het reeds zichtbaar, dat zy harten wil en zal vermeesteren. Hare
opvoeding mag niet al te streng zyn; zy moet niet achterhoudend worden; ook prikkelt
men door te grote gestrengheid de begeerlykheid slechts te sterker; doch zeer
onvoorzichtig is het, een jong meisje te vroeg in de gezelschappen der grote wereld
te brengen. Nopens zekere danspartyen voor kinderen is de Schryver vry
breedvoerig; en, ofschoon zyne zedeleer zo streng niet is, dat hy aan een meisje
het dansen volstrekt verbiedt, zo waarschuwt hy ons toch, dat een meisje, dat zo
veel dansen mag als zy wil, gevaar loopt om een ligtzinnig schepsel te worden, dat
nergens meer gelukkig zyn zal dan in de danszaal, en eindelyk enen goeden danser
den voorrang geven boven enen braven huisvader en echtgenoot.
III. YDELHEID DER VROUWE, EEN GEVOLG VAN HAAR NATUURLYK GESTEL, VAN DE WYZE
HAARER OPVOEDING, EN VAN DE BESTEMMING VAN HAAR LEVEN. Neiging der vrouwe
tot cieraad en klederpracht. - Derzelver beheersching van het vrouwelyk hart,
buitenspoorigheden en nadeelen. - Gedwongenheid en gemaaktheid. Ongedwongenheid; schets van deze beiden. - Verkeerd begrip van dezelven. Ondraaglykheid van eene gemaakte schoonheid. Dat zy behagen wil, is voor de
vrouw een soort van plicht; deze zucht, zy ontaarde maar niet in coquettery, is
beminnenswaardig. De zorg voor welvoegelykheid en zindelykheid baant den weg
tot oppronking; de neiging daartoe moet voorzichtig geleid en geregeld worden; zy
vervoert anders tot ene onbetamelyke kleding, en tot verkwisting. De neiging tot
klederpracht vindt men ook by de lelykste vrouwen, en tot in den hoogsten ouderdom.
Ene te prachtig gekleede vrouw behaagt alleen aan een saletjonker. Alles wat
gedwongen en gemaakt
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is, in houding, spraak, kortom in alles, is gedrochtelyk; schoonheid door enig soort
van gemaaktheid te willen verhogen, heet het goud met lood omzetten, enz.
IV. VROUWELYKE BESCHAAMDHEID DE BESCHERM-GODIN DER VROUWELYKE DEUGD.
Zuiverheid van het hart; derzelver noodzakelykste en zekerste grondbeginzels. Derzelver gevaaren, en middelen om die te behouden. - Zyn de vrouwen gevoeliger
dan wy? - Gedachten van Rousseau, aangaande de beschaamdheid der Vrouwen.
- Verkeerde begrippen daaromtrend. - Gewaande kuischheid onder schyn van
Godvruchtigheid. De schaamachtigheid der vrouwen is wankelende en wordt
coquettery, zo zuiverheid van hart en character derzelver grondslag niet is; - zy
vordert ene dubbele waakzaamheid, zo wel op de gevaren van buiten, als om alle
verdenking van ene besmette ziel van zich af te keren. De redenen, waarom de
vrouwen schaamachtiger en kuischer dan de mannen zyn, vindt de Schryver in hare
naauwgezettere opvoeding, voords in haar fyner gevoel van het welvoegelyke en
betamelyke, en eindelyk in den minderen graad van hare zinnelykheid. Met de jaren
verdwynen zo vele aandoeningen, en schynt ook de schaamachtigheid der vrouwen
af te nemen; zommige willen hare afnemende bevalligheden door een los gedrag
vergoeden; hoe nodig daarom, dat ook deze hoedanigheid door zedelyke
grondstellingen bevestigd en verzekerd worde. 'Er is ook ene valsche, ene vermomde
schaamte; en alle overspanning in de opvoeding der meisjes is hoogst gevaarlyk.
Zedelyk bedrog of zedenbedrog, opgesmukte vroomheid en Godsdienst, is het
gordyn, waar achter al van ouds de onbeschaamdste misdryven begaan werden,
enz.
Gaarne gaven wy den Lezer nu nog ene proeve van den schryftrant; maar wy
zyn reeds breder geweest, dan ons bestek gedoogt; dus stellen wy dit uit, tot ons
het tweede Deel in handen komt. Dit éne nog, eer wy de pen nederleggen: Menige
Lezeres zegt welligt: ‘dit boek over de Vrouwen is toch al wederom door een Man
geschreven!’ Dan zy stelle zich gerust. Zyne vooroordelen, zo hy 'er enige, by het
stellen van dit stuk althands, werken liet, zyn indedaad op de zyde der Sexe; en,
als Man, zouden wy byna wenschen, dat ene lieve, zachte Vrouw zyn opstel alvorens
eens in handen had, wanneer hy, naar zyne belofte, ook ene Characterschets der
Mannen zal leveren. - De Vertaling is ons mede wel bevallen.
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Over de Verkeering van Vrouwen met Mannen. Uit het Hoogduitsch.
Te Amsterdam, by de Wed. J. Dóll, 1800. In 8vo. 107 bl.
Ik ben, zegt de ongenoemde Schryver, Vrouwen myne vorming schuldig; mogt myn
boek haar vertrouwde worden! En dus eindigt hy: Ik neem dan asscheid van u, myne
Vriendinnen, die myn werkje wel hebt willen doorbladeren; hebt gy 'er raad en troost
in gevonden, dan ben ik ten vollen beloond, enz. Dit boekje is dus eigentlyk alleen
voor Vrouwen geschreven, en de Lezer voelt nu reeds den geest van hetzelve. Aan
jonge Meisjes, getrouwde Vrouwen, bejaarde Vrysters, Weduwen, kortom aan al
wat vrouwlyk is, wordt hier troost en onderricht toegediend. Maar zal het wel
algemeen bevallen aan onze Jufferschap? Wy willen enige uitdrukkingen, die zich
de Schryver veroorlooft, afschryven, die hy zelve by haar mag verandwoorden; wy
althands nemen die verandwoording niet op ons. Indien zy (de Vrouwen namentlyk)
niet door liefde en het huwlyk bezield worden, is de bron van ALLE haare deugden
verstopt. - Een jong meisje ziet in elk man den haaren, ja, om recht zeker te gaan,
zou zy ze alle gaarne veroveren. - De vrouwen gevoelen, dat de liefde der mannen
haar EENIGSTE geluk is. - De EENIGSTE wensch van haar leven is, hem (den man) te
bezitten. - De echte Libertin is een ten uitersten gevaarlyk mensch: hy heeft niets
dan de wetten der overeenkomst te bestryden, tegen welke de Natuur zelve zich
verzet. - Een gehuwd man is ongehuwde meisjes in den regel onverschillig of gehaat:
haare aanspraak is verlooren of bedroogen geworden; in 't eerste geval heeft hy
geene waarde voor haar, in 't laatste heeft hy haar op 't hoogst beledigd. - Het hart
van een meisje kent geene plichten der samenleving. - Als jonge meisjes van mannen
spreken, heeft 'er geen tusschengevoel plaats. Zy mogen zich misleiden, of met
woorden spelen, haare liefde is vriendschap, en haare vriendschap liefde, enz. De
volgende regels uit het Fabelboek van GELLERT vielen ons in by het lezen van dit
boekje, en wy konde ze maar niet uit de gedachten zetten; de Schryver schynt in
ernst te denken, dat zy by ieder vrouwelyk wezen, zonder enige uitzondering,
waarheid zyn:
‘Twee meisjes toonden beide blyken
Van hoop. Waarop? Wel op een man;
Want wat 's hier by te vergelyken,
Waar op een meisje hopen kan?’

Wy hopen evenwel, dat onze Lezeressen daarom niet al te zeer tegen dezen
Schryver zullen vooringenomen worden; wy verzekeren haar, een vrouwenhater is
hy niet, maar in tegen-
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deel een warm vriend der Sexe; en dit zyn Werkje is indedaad lezenswaardig.
Zedekundige geschriften (dit is het korte Voorbericht) moeten naar geestryke
aftreksels of Essentien gelyken, en in een klein bestek veel geest bevatten; maar
de meesten zyn als de Pompoenen, die veel vertooning maaken, en weinig krachts
bezitten. Tot welk eene klasse dit Werkje behoore, moet de inhoud beslissen.
Ofschoon wy nu juist iedere uitdrukking in dit boekje niet voor goede munt aannemen,
zo is het er toch zeer ver van daan, dat wy het onder de pompoenen zouden
rangschikken; in tegendeel, het bevat in een kort bestek zeer veel goeds; en om
den Lezer daarvan te overtuigen, willen wy het een en ander tot ene proeve
afschryven, hetgeen aangenamer wezen zal, en beter ook voldoen aan dat oogmerk,
dan dat wy de tytels opgaven van de agttien Hoofdstukken, waarin het Werkje is
afgedeeld. Ziet hier dan iets uit het zesde Hoofdstuk: over de verkeering van jonge
meisjes met mannen in 't byzonder.
‘- Het algemeene lot der menschelyke Natuur is zwakheid, en één oogenblik kan
het werk van jaaren vernietigen. Mogten daarom de vrouwen nimmer ophouden
zichzelve te wantrouwen! ô, Dat zy zelfs de vluchtigste aanprikkeling van zinnelykheid
zochten te onderdrukken! In onze organisatie is het eene gevoel aan het andere
gehecht; de eene zenuw zet de andere in beweeging; zy hangen allen door eene
wondervolle speeling aan elkanderen. Hoe menig eene viel eer zy 'er aan dacht!
Hoe menig eene bezweek zonder het immer te willen!
Van den eersten stap kunt gy byna altyd meester zyn, niet van de volgende. Hebt
gy eenmaal recht op uw persoon vergund, houdt gy op dezelve machtig te zyn. Gy
wordt onwillekeurig, dikwils onweetende, voortgesleept, en ontdekt den afgrond,
waar in gy ligt, niet eerder, dan wanneer gy zonder redding verlooren zyt.
Nimmer kunnen jonge Meisjes te voorzichtig zyn. Ontwykt de eerste, ontwykt alle
lieskoozingen, die gy niet openlyk vergunnen kunt. Geen geheime betrekkingen,
geen stille verkeering! Zodra gy 't geheim zoekt, wordt uwe deugd twyselachtig!
Vertrouwt geen Man, die vleiëryen aan u verspilt, al schynen ze u nog zo
onverschillig; de verleider bespiedt u in zyne laage. De eene gunst brengt de andere
voort, elke vermindert de achting der Mannen, en alle eindigen in uw eigen verderf.
De grootste waarschynlykheid eener Echtverbintenis kan hier geene uitzondering
maaken; de verleiding vertoont zich in alle gedaanten. Hoe dikwils werden
verwachtingen door even dezelfde middelen vernietigd, die haar begunstigen
moesten! Het onrechtmaatig genot maakt het rechtmaatige overtollig, en de hartstocht
houdt met de bezitting op. ô Hoe veele arme bedroogene weezens, welke door de
te-
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derste overgave een' man zochten te kluisteren, dien zy even juist daarom voor
eeuwig verlooren!
Weest des op uwe hoede, jonge Meisjes: gy kunt uwe deugd maar éénmaal
verliezen! Weet, dat waare tederheid de beminde acht, en echte liefde altyd
bescheiden is. Hartstocht zonder kieschheid onteert de waarde der Mannen, en
een groote ziel kan nimmer voor zichzelve bloozen.’
Het slot van het agtste Hoofdstuk voegen wy hier nog by:
‘Ik eindig dit Hoofdstuk met eenige algemeene regelen, de verkeering met
getrouwde Mannen betreffende.
Laat u niet door de gewoonlyke vryheid van hun gedrag en gesprekken, tot
navolging van hunne manieren, verleiden! Hen zoekt men te verontschuldigen, u
zal men het nimmer vergeeven. Uwe jongvrouwelyke zedigheid, maatigheid, en
kieschheid moeten zich altoos gelyk blyven. Gy wordt veellicht nagegaan, en uw
gedrag kan uw geluk bestemmen.
Behandeld getrouwde Mannen met achting en welleevendheid; vereenigt synheid
van manieren met wezenlyke waarde; maar wacht u wel, de jaloerschheid hunner
Vrouwen op te wekken. Vermyd den schyn van vertrouwlykheid! Ontdekt geen vuur
of drift, geene meerderheid van vermogen in uwe gedragingen; toont geen byzonder
aandeel, geen belang voor kleinigheden. Ontwykt een byzonder onderhoud; de
beste Vrouwen hebben zomwylen haare zwakheden, zy leggen alles tot haar nadeel
uit, houden zich immer voor versmaad, en zien elk meisje voor haar medevryster
aan. Vuurige liefde maakt jaloersch; hebt toegeevendheid met haar. Dikwils zyn de
mannen ook zelve schuld daaraan; want hun gedrag is niet altyd 't voorzichtigste.
Vrouwelyke kieschheid wordt door dingen beleedigd, waaraan de mannen niet eens
denken. Eindelyk kan vrouwelyke jalousie zich op daadelyke ontrouw gronden. Hoe
't dan ook zy, vermyd ten minsten elke natuurlyke gelegenheid daartoe. Gy zyt het
u zelve, gy zyt het uw eigen Geslacht verschuldigd. Weet gy of uwe toekoomstige
betrekkingen niet dezelfde zyn kunnen? Doet gy uwen plicht, en wanneer dan nog
een boosaartig of dwaas schepzel zich kwellen wil, zo zal het zeker uwe schuld niet
zyn.’

De Lotgevallen myns Vaders, of hoe het kwam, dat ik gebooren
wierd; door A. van Kotzebue. Uit het Hoogduitsch in 't Fransch,
en uit het Fransch in het Nederduitsch vertaald. Te Amsterdam,
by G. Roos, 1800. In 8vo. 138 bl.
Ene Vertaling van ene Vertaling, ofschoon het stukje zelve wel geheel onvertaald
had kunnen blyven, zonder veel
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verlies voor het publiek. De naam van KOTZEBUE, en de zonderlinge inval, waaraan
het zynen oorsprong te danken heeft, wekken toch opmerkzaamheid. KOTZEBUE
sprak eens met zekeren vriend over eindrymen, en wilde meer uitgestrektheid geven
aan dat geestig spel; en uit twaalf woorden, die zyn vriend hem opgaf, is deze Roman
geboren. De samenhang der denkbeelden is doorgaans wel gevonden, en het opstel
geestig genoeg; dan, dit is ook de enige waarde van dit stukje, waaruit waarlyk niets
te leren is. Wy zullen het beloop der geschiedenis opgeven: de twaalf opgegevene
woorden zullen onzen Lezer duidelyk genoeg in 't oog vallen; het zyn de tytels van
even zo vele Hoofdstukken.
De Grootmoeder van den man, die ons hier bericht doet, hoe het kwam dat hy
geboren werd, bewoog haren man tot ene reis naar Italien; zy had de zotheid van
den Vesuvius te beklimmen, schoon zy hoog zwanger was, - deed een mistred, en
beviel op den VUURSPUWENDEN BERG van zynen vader. Het kind moet gedoopt
worden; dus wordt DE PRIESTER geroepen, en aan dezen wordt het ook ter opvoeding
toevertrouwd. De jonge knaap speelde eens in 't veld; EEN GONZENDE KEVERVLIEG,
die hy naloopt, helpt hem aan het dwalen; en zo raakt hy in de handen van enen
rover. Twee jaren daarna bekwam hy zyne vryheid weder; toevallig ontmoet hem
een man, die met vreemde dieren rondreisde, en by deze werd hy oppasser van
een STRUISVOGEL. Hy ontliep zyn meester, en HET ONWEDER deed hem een
schuilplaats zoeken in ene jagers-hut; hier vond hy enen opzichter van DE MYNEN,
die hem met zich nam. Deze Heer, die zyne moeder zeer van naby gekend had,
hield den jongeling by zich; doch zyne huishoudster zag voor haar daar weinig
voordeel in, en bewerkte, dat hy, omdat hy aan gene spoken geloofde, weder
optrekken moest. Een gedicht: DE OCEäAN, maakte hem bekend aan het Hof; en hy
werd opzichter van 's Prinsen Diergaarde. Dan twee Hosdames hielden zich door
hem beledigd; en toen dus EEN WOLF eens een paar Spaansche schapen had
opgegeten, geraakte hy achter de grendels. Hy brak HET LOOD uit het raam van den
kerker, schreef daarmede op deze Dames een lofdicht, en dit bezorgde hem zyne
vryheid wederom. Kort daarop had hy het geluk van den opzichter der Mynen te
redden uit de handen van de zoons van bovengemelde huishoudster, die DE
LAFHARTIGHEID hadden, van den ouden man aan te vallen; en deze man ontdekt
hem nu, dat hy eigentlyk zyn vader is. Deze wordt ziek; en een gesprek over DE
HEL, waardoor de zieke gramstorig wordt, bespoedigt zyn dood. Nu was hy ryk; en
de dochter van den Priester, die hem had opgevoed, ontbrak alleen nog maar aan
zyn geluk. Haar vader, onschuldig gevangen gezet, had
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een van zyne rechters omgekocht, door de opoffering der eer van zyne dochter te
beloven, maar was, zonder woord te houden, met haar gevlucht: DE OMKOPING
veroorzaakte alzo, dat deze gelieven elkanderen onverwacht wedervonden. ‘Het is
aldus, (zo eindigt dit boekje) dat in het menschelyk leeven, het eene voorval het
andere opvolgd; het is dikwyls van eene zaak, in oogenschyn het
alleronbetekenendst, dat onze geheele bestemming afhangt. Had myne grootmoeder
niet op den top van eene vuurspuwende berg gebaard, myn vader zou het geluk
niet gehad hebben, van door eenen wyzen en onbesproken priester opgevoed te
zyn. Had de overwinnaar der Persen (hy speelde toen voor Alexander, en de distels
waren de Persen) geen gonzende kevervlieg, met zo veel drift vervolgt, nooit zou
hy de moordenaar van een' Struisvogel geworden, noch genoodzaakt geweest zyn,
in een' jagers hut een' schuilplaats tegen het onweder te zoeken. Zoo hy in de Mynen
met de nachtgeest niet gespot had, de honger zou hem niet gedwongen hebben,
den Oceaan te zingen. Een Wolf moest de spaansche schaapen opslokken, en een
gedicht, met loot uit een vengster getrokken, geschreeven, redde myn' vader uit de
gevangenis, op dat hy gelegenheid had, zyn geluk op de lafhartigheid van twee
schelmen te vestigen. De hel stelde hem in het bezit van een heerlyk landgoed, en
het allerslechtste zoort van omkooping bragt WILHELMINA met de zwarte oogen in
zyne armen; en zoo dat alles niet gebeurd was, ik zou niet gebooren zyn.’
Op de spelling en de gehele vertaling (dit ziet de Lezer uit dit weinige reeds) zou
niet weinig aan te merken zyn; dan dit over het hoofd gezien, het Werkje zelve wordt
door het elfde Hoofdstuk: de Hel, in ons oog, zeer ontsierd. Hoewel wy den lagen
Pastoor GEWOONTE, noch zyne hel, noch de eeuwigheid der straffen willen
verdedigen, zo heeft de toon, waarop daarvan gesproken wordt, ons toch geërgerd;
en dat een man, die onder anderen aan overspel schuldig is, zyn geweten met gene
éne zware misdaad zou bezwaard hebben, en wat meer van dien aard is, kan by
ons niet door den beugel. Een trek op Moses, al mede in dit Hoofdstuk, doet ook
weinig eer aan den Heer VAN KOTZEBUE. - Wy kunnen het den Schryver ook geenzins
toegeven, dat zulk geestig spel, als deze gehele Roman toch is, voor jonge
Schryvers, in de letterbaan tredende, zeer nuttig zoude kunnen worden. Onze ogen
zien nu, by het doorbladeren van zo menigen Roman, reeds armoede genoeg. Wat
zou het zyn, indien het mode werd, om dezelve op deze wys te ontwerpen?
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Algemeene Kerkelyke Geschiedenis der Christenen, door Ysbrand
van Hamelsveld. IIde Deel. Met Plaaten. Te Haarlem, by F. Bohn,
1800. In gr. 8vo. 448 bl.
Naa onze Leezers overgeweezen te hebben tot onze Beoordeeling van den aanvang
(*)
deezes Werks , mogen wy zeggen, dat de Schryver den eigensten pryzenswaardigen
voet houdt. Schoot ons toen geene plaatsruimte over, om uit de Geschiedenis zelve
iets mede te deelen, thans zullen wy dit kunnen doen, naa de opgave van den
hoofdinhoud deezes Tweeden Deels.
Hetzelve vangt aan met het Tweede Boek, bevattende het Tweede Tydperk, van
den dood van JOANNES, den laatsten der Apostelen, tot aan de Regeering van den
Keizer KONSTANTYN, in het begin der vierde Eeuwe. Het is in zeven Hoofdstukken
onderscheiden, waarvan de Opschriften zyn: (I) Geschiedenis der Christenen, onder
de Regeering van Keizer TRAJANUS - (II) Onder de Regeering van den Keizer AELIUS
ADRIANUS - (III) Onder de Regeering van den Keizer ANTONINUS PIUS - (IV) Onder
de Regeering van Keizer MARCUS AURELIUS, den Wysgeer - (V) Onder de Regeering
van COMMODUS tot aan die van SEVERUS - (VI) Onder den Keizer SEVERUS en zyne
Opvolgers tot ALEXANDER. - Het (VII) brengt de Geschiedenis der Christenen, van
de Vervolging door MAXIMINUS, tot de Vervolging onder DECIUS, en deszelfs dood.
Het blykt uit deeze opgave des laatsten Hoofdstuks, dat dit Tydperk met dit Deel
niet is afgewerkt. Nog veel meldenswaardigs in 't zelve valt 'er te vermelden; ‘doch,
opdat de dikte der Boekdeelen van onze Ge-

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1800, bl. 353.
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schiedenis geëvenredigd blyve, maake het verhaal der Vervolginge onder den Keizer
DECIUS ook een einde aan dit Deel,’ schryft onze Geschiedboeker.
Hoe kort VAN HAMELSVELD de Leerstellingen der Gnostiken ook behandele, zal dit
gedeelte zommigen verveelen; dan was het noodig, 'er dit van te melden, om tot
het besluit te komen: ‘Hoe zeer de door ons tot hier toe beschreeven Dwaalleeraars
zich den naam van Christenen aanmaatigden, echter is het, uit vergelyking van
hunne gevoelens met de Heilige Schriften der Christenen, openbaar, dat zy eigenlyk
met de Christenen niets gemeen hadden, maar als op zichzelven staande
Gezindheden moeten worden aangemerkt.’
Ten aanziene van de Verweerschriften der Christenen vinden wy deeze welgepaste
algemeene aanmerking: ‘Deeze (de Verweerschriften van QUADRATUS en ARISTIDES)
waren de eerste, ons bekende, proeven van Verweerschriften der Christenen, welke
van nu af aan vermenigvuldigden, gelyk wy zien zullen, en, aan de Keizers en
aanzienlyke lieden aangeboden, dienden om hun een beter denkbeeld te geeven
van het Christendom. De kundige opstellers derzelven legden zich byzonder toe,
om de lasteringen der Heidenen te wederleggen, en de deugdzaamheid der
Christenen aan te wyzen, benevens de voortreflykheid van derzelver Godsdienst
boven den Heidenschen. Die, welke onze tyden bereikt hebben, zyn voor ons
dierbaare stukken, uit welke wy de gesteldheid van de Christenen dier vroege tyden,
in veele byzonderheden, kunnen opmaaken: het is waar, dat deeze verdeedigers
van het Christendom zich, doorgaans, sterker betoonen in hunne tegenwerpingen
tegen de Heidenen, dan in opgeklaarde denkbeelden omtrent den inhoud der Leere
van JESUS en zyne Apostelen; ook zyn hunne uitdrukkingen, nopens de Zeden der
Christenen, nu en dan niet vry van grootspraak, maar nogthans niet tegen de
waarheid, gelyk uit de overeenstemming der Geschiedenis blykt; zo als zy dan ook
ongemeenen dienst aan de Christenen beweezen, en de waarheid van hunnen
Godsdienst in het licht gesteld hebben.’
VAN HAMELSVELD betoont zich zeer omzigtig, in de bewyzen voor het Christendom,
schoon ten eenigen tyde gangbaare munt, als geldig aan te neemen: 't geen hy zeer
juist omtrent de veel gerugts gemaakt heb-
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bende Sibillynsche Verzen aanmerkt, kan 'er, onder veele andere, ten bewyze van
strekken.
Ongemeen breedvoerig is onze Geschiedboeker over IRENEUS; dan hy beschouwt
deezen Kerkvader, gelyk ook de anderen, niet alleen van zyne voordeeligste, maar
ook van zyne zwakste zyde. 's Mans duistere schryfwyze heeft aanleiding gegeeven
tot het denkbeeld, dat men by dien Kerkvader het gebruik des Kinderdoops vermeld
vindt; doch VAN HAMELSVELD toont, de plaats, daarvoor bygebragt, aanhaalende,
hoe 'er dit niet in gelegen is; besluitende: ‘Men moet, derhalven, erkennen, dat 'er,
vóór TERTULLIANUS, geene duidelyke geschiedkundige berigten zyn van het gebruik,
om ook Kinderen te doopen, onder de Christenen.’
Ter gelegenheid van den Twist over het Paaschfeest vermeldt onze
Geschiedschryver: ‘Deeze gebeurtenis is daarom ook merkwaardig, om dat zy ons
een recht denkbeeld geeft van de byeenkomsten der onderscheidene Christelyke
Gemeenten, in Kerkelyke Vergaderingen, die zy met een Grieksch woord συνοδος,
Synode, noemden, om over haare algemeene belangen te raadpleegen; welke ten
deezen tyde gehouden werden, en kort daar na zoo sterk vermenigvuldigden. Zo
lang de Christenen nog weinig in getal waren, hadden de byzondere Gemeenten
weinige, ten minsten geene geregelde gemeenschap met malkanderen; doch in
getal en aanzien toeneemende, werd het noodzaaklyk, dat zy, daar zy toch dezelfde
belangen hadden, en door het zelfde Geloof vereenigd waren, door afgevaardigden
samen kwamen, en onderling beraadslaagden. Wy hebben, behalven de Vergadering
te Jerusalem ten tyde der Apostelen gehouden, 'er geene voorbeelden van ontmoet,
dan één in het Jaar 125, in Sicilie, in de zaak van HERACLEON, en vervolgens anderen,
by gelegenheid van de scheuring der Montanisten; maar by gelegenheid van den
twist over het Pascha zien wy 'er verscheiden, in verscheiden gewesten,
byeenkomen. Voorbeelden van algemeene Kerkvergaderingen (Concilien) heeft
men niet, voor dat de Keizers van het Romeinsche Ryk den Christelyken Godsdienst
omhelsd hadden. Evenwel, deeze Gewestelyke Kerkvergaderingen deelden, door
brieven, aan malkanderen den uitslag hunner raadpleegingen mede. Men vaardigde
naa dezelve de Bisschoppen der byzondere Gemeenten af, nu en dan echter ook
eenen of an-
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deren uit de Oudsten, of Ouderlingen; doch wy vinden niet, dat andere Leden der
Gemeenten daar toe gebruikt werden. Deeze byzonderheid deed het aanzien der
Bisschoppen spoedig ryzen, welke, in deeze Vergaderingen, in naam van hunne
Gemeenten spraken en handelden; en dewyl de Bisschoppen uit één Gewest in de
Hoofdstad van dat Gewest (Metropolis) byeen kwamen, werd somtyds aan den
Oudsten deezer Bisschoppen, maar doorgaans aan den Bisschop dier Hoofdstad,
de eere toegestaan om in de vergadering voor te zitten; waar door soortgelyke
Bisschoppen (Metropolitaanen) spoedig zekere soort van waardigheid boven de
andere Bisschoppen, die tot hier toe gelyk gestaan hadden, bekwamen, of zich
aanmaatigden, die ook, in 't vervolg, door de benaaming van Aartsbisschop is
uitgedrukt. - Op deeze wyze vormde zich, allengs, in de Christelyke Kerk, een stelzel
van Hiërarchie, of Geestelyke Regeering, uit in het eerst nuttige en goede
inrichtingen; doch by welke men zich al te veel verliet op de Godsvrucht en kunde
der Bisschoppen, welke zich echter spoedig door menschlyke driften van hoogmoed,
partyschap, en onverdraagzaamheid lieten vervoeren; terwyl zy zich aanmaatigden,
om de uitspraken van deeze hunne Vergaderingen, en derzelver Besluiten, die zy
Canones (Regels of Voorschriften) noemden, aan de Christenen op te dringen, als
in den naam van God, en onder den invloed van den Heiligen Geest, genomen, en
dus onfeilbaar en geweeten-verbindend, en zulks niet alleen met betrekking tot
zaaken, betreffende den uitwendigen Eerdienst, en het geen men in zynen handel
en wandel hadt waar te neemen; maar ook met betrekking tot de Leere, wanneer
daaromtrent twisten ontstonden, wat men te gelooven hadt.’
Te eigenaartig hier by voegende, om het niet te vermelden, is, 't geen onze
Kerklyke Geschiedschryver aantekent, over de benaaming van Ordo, de Orde der
Leeraaren, en die van Plebs, of het Volk, aan de overige gegeeven; dan wy moeten,
als zeer toelichtende, geheel overneemen, wat hy van eene andere benaaming van
onderscheiding, by TERTULLIANUS het eerst voorkomende, en waarschynlyk in diens
tyd eerst opgekomen, vermeldt; eene benaaming, die nog grooter misbruiken in 't
vervolg voortbragt, ‘te weeten de benaaming van Clerus en Clerici, om de Leeraaren,
Opzienders en Bedienaaren der Gemeen-
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te, die men ook Geestelykheid of Geestelyken genoemd heeft, en Laici, om de
overige Christenen, naderhand ook Wereldlyken genoemd, te betekenen. - Clerus
betekent, in het Grieksch, een erfdeel, erfbezitting, eene benaaming, met welke in
het Oude Testament, in de vertaaling der LXX, dikwyls het Israëlitische Volk als een
eigendomlyk Volk van God werd aangeduid, in welken zin PETRUS de Apostel ze op
de Christenen toepast (1 PETR. V:3); byzonder werden de Priesters en Leviten, als
aan God gewyd, Gods Erfdeel, gelyk God hun erfdeel of bezitting, genoemd. En in
deezen zin is de Christelyke Geestelykheid, misschien wel op hun eigen voorgang,
(*)
Clerus en Clerici genoemd. - Tegen hun worden dan de overige Christenen, onder
den naam van Laici, het Volk, naderhand Leeken, overgesteld, welk woord Leeken
vervolgens eene zeer vernederende en veragtelyke betekenis gekregen heeft. - Uit
zodanige beginselen is de magt en het gezag der Geestelykheid allengs opgewassen,
en de waare natuur van het Christendom meer en meer verbasterd geworden.
Deeze Geestelykheid matigde zich spoedig aan, alleen de Kerk te verbeelden, en
zich alle eere, die men aan de Kerk toekende, toe te eigenen; welke eere der Kerke
niet weinig vergrootte, nadat men haar onder het denkbeeld eener Moeder
voorstelde, die, tevens Maagd, haare kinderen met de heilige melk, dat is het
(†)
Kinderlyk woord, voedt , maar ook de Kerk nevens den Vader, den Zoon en Heiligen
(‡)
Geest, noemde, gelyk TERTULLIANUS , by gelegenheid zyner verklaaring van de
aanspraak in het gebed des Heeren, Onze Vader, enz. “Insgelyks wordt hier in den
Vader de Zoon aangeroepen. Zoo zegt hy: Ik en de Vader zyn één. Zelfs wordt de
Moeder, de Kerk, niet voorbygegaan, nademaal de Moeder in den Vader en den
Zoon herkend wordt,

(*)

(†)
(‡)

‘Dat van dit woord ons woord Klerken afstamt, is bekend; doch in eene geheel andere
betekenis, welke haaren oorsprong vindt in die tyden, in welke alle weetenschap, zelfs de
schryfkunst, genoegzaam alleen by de Geestelyken gevonden werd.’
CLEMENS ALEXANDR. Padaeg. Lib. I.C. 6.
De Oratore, C. 2.
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(*)

over welke ook de naam des Vaders en des Zoons bestaat .” Is het wel te
verwonderen, dat zulke verwarde en duistere begrippen en taal, in vervolg van tyd,
zoo veel verwarring in het Leerstuk, aangaande de Kerk, gebracht hebben?’
Onze Geschiedschryver toont alzins, niet blind te weezen omtrent de Gebreken
der Kerkvaderen; hy brengt ze den Leezeren zo wel als hunne goede hoedanigheden
onder 't ooge; 't welk wy, liet ons bestek zulks toe, met zyne welgepaste
aanmerkingen over de Zedeleer der Kerkvaderen zouden kunnen staaven.
Wy ontmoeten in deeze Kerkelyke Geschiedenis, gelyk zulks onvermydelyk is,
veele kleinigheden en beuzelingen; doch ze worden als zodanig behandeld, en
zomtyds op eene leerzaame wyze toegelicht; gelyk wy zouden kunnen toonen, met
de Historie van URSULA met elfduizend Maagden, alsmede die der Zeven Slaapers,
en dergelyke.
VAN HAMELSVELD maakt Aantekeningen, haalt Getuigenissen aan, doch doet het
beide met eene spaarzaamheid en beknoptheid, welke te pryzen zyn. Met genoegen
hebben wy gezien het veelvuldig gebruik, door hem gemaakt van de Noodige
Ophelderingen tot MOSHEIM's Kerklyke Geschiedenis.

Het Genootschap Christo Sacrum binnen Delft. Te Leyden, by J.
van Thoir, 1801. In gr. 8vo. 30 bl.
Een geheel nieuw verschynsel aan den Nederlandschen Kerkhemel! Eenige
Godsdienstige menschen, welmeenende aankleevers van het Christendom, doch
niet te vreede, zoo 't schynt, met de wyze van openbaaren en gemeenschappelyken
eerdienst onder de Christenen, hebben zich, binnen Delft, tot een afzonderlyk
gezelschap, dat zy Het Genootschap Christo Sacrum noemen, vereenigd.
Hieromtrent wordt ons, in dit Stukjen, een leezenswaardig Bericht, op een
inneemenden toon, medegedeeld. Vooraf gaat eene lieftaalige, en, zo men uit
woorden oordeelen mag, in den echten geest van het Christendom gestemde
Aanspraak van de Bestuur-

(*)

‘De qua constat et patris et silii nomen. Ik beken, geen zin aan deeze woorden te kunnen
hechten.’
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ders van het Genootschap aan hunne Medechristenen, waarin zy ook, tot voorkoming
of wegneeming van nadeelige vermoedens, ronduit verklaaren, geene de minste
betrekking te hebben tot eenige Gezelschappen, Verzamelingen van Christenen,
Societeiten, Kruisgenootschappen, enz. daar of elders plaats hebbende, en elk
waarschouwen, om niets, hoe ook genaamd, dat op den naam van 't Genootschap
mogt uitgegeeven zyn, of nog uitgegeeven worden, voor echt te erkennen, ten zy
(*)
het door bekende handteekeningen gestaafd is .
Dit nieuwe Genootschap (welk deszelfs aanvang van den Jaare zeventienhonderd
zeven-en-negentig rekent) houdt zich aan geene byzondere Gezindte verbonden,
maar zou gaarne zien, dat alle scheuringen en verdeeldheden onder de Christenen
ophielden. Het heeft ten oogmerke, om, zoo wel uit de verschillende
Kerkgenootschappen, als uit zoo veele schuilhoeken en plaatzen, waar menschen
zich bevinden, die nooit in de Kerk van Christus zyn ingelyfd, of, ingelyfd zynde,
anders den openbaaren Godsdienst veronachtzaamen, alle diegeenen uit te nodigen
en te verzamelen, die, onder de baniere van Jesus, en Jesus alleen, op de vaste
belydenis der grondwaarheden, en inlyving in het Christendom, eenen plechtstatigen
Eerdienst, onder de tederste liefde des naasten, begeerig zyn te vieren, en wenscht
alzoo nayvrig mede te werken tot de vereeniging dier Belyders van het Christendom,
die het in de hoofdzaak eens zyn, maar onderscheidene uitéénloopende wegen
inslaan, om met hun, tot één algemeen Genootschap verzameld, in kracht, de
gemeenschap der Heiligen uit te oesenen, en alle, ééns Broods en ééns Wyns, aan
dezelfde Tafel des Heeren, deelachtig te worden.
Echter schynen zy van hun, aan welken zy de hand van Broederschap aanbieden,
zeker soort van Geloofsbelydenis te verlangen, die wy, om ons verslag des te
vollediger te maaken, wel de moeite willen neemen hier ter neder te schryven. Zy
is deze: ‘Men moet waarachtig gelooven, dat ieder mensch zondig is en bedorven,
geheel onbekwaam, om zich uit dien toe-

(*)

En wel door J.H. ONDERDEWYNGAART CANZIUS, of L.J. VAN DER COLFF.
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stand te redden; dat God, hoezeer alle hoogstmogelyke goedheid en barmhartigheid
bezittende, om zyner Rechtvaardigheids wille, de straf der zonde eischt; dat, het
gansche bedorven Menschdom ontoereikend zynde hier aan te voldoen, de Verlosser
JESUS CHRISTUS éénmaal tusschen trad, om deze verdiende straffen op zich te
nemen, ene daad, welke Hy alléén vermogt, als zynde God en Mensch; dat zy, die,
zodanig, in Hem, en zyne genoegdoening, gelovende, boetvaardig zyne
tusschenkomst inroepen en aannemen, daadlyk verlost worden; terwyl, door de
verhoging van dien Middelaar, de H. Geest in hun werkt het geloof en de bekering,
zodat zondaars, alléén door de omhelzing dezer tusschenkomst, en de bewerking
van den H. Geest, om de verdiensten van JESUS CHRISTUS, van hunne elende verlost,
en tot heiligheid en heerlykheid opgevoerd worden.’
't Geen verder aan dit Genootschap byzonder eigen is, komt voornaamelyk hier
op neder: Het stelt Leeraars en Opzieners aan, in zynen boezem, en bedient den
Doop aan een iegelyk, die, op de erkentenis der Euangelie-waarheden, in het
Christendom begeert te worden ingelyfd, of zyn kind daarin wil doen inlyven, terwyl
de keuze tusschen den Kinderdoop en den Doop der Bejaarden aan de eigen
denkwyze der Leden wordt overgelaaten; by de viering van 't Avondmaal, welke
groote plechtigheid men voor waardige Avondmaalgangers regt dierbaar poogt te
maaken, houdt het ook de verschillende Leerbegrippen der Christenen, die daar
ook Broeders zyn moeten, omtrent dit punt onder het oog; de gebeden geschieden
onder eerbiedig knielen, de lofzangen staande; de Eerdienst geschiedt van een
eenvoudig Altaar, de Leerdienst van den Kanzel. Dit Altaar is eene verhevene plaats,
waarop de Gebeden geschieden, in den smaak van de Altaaren der Lutherschen
in Duitschland. Het is voorzien van een zinnebeeldig stuk, waarvan de afbeelding
voor den titel geplaatst is met de verklaaring.
Met dit alles moet men evenwel aan dit Genootschap geenzins de bedoeling
toeschryven, om zich, als eene byzondere Gezindte onder de Christenen, op te
werpen. Het bedoelt, zeggen zy, alleen te bestaan als eene Gemeenschap, welke
het te doen is, om haare Leden, als deelgenooten van hetzelfde geluk, hun in het
Euangelie,
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door den weg des heils, van God voorgesteld, te vereenigen, de waare
Godsvereering te bevorderen, en zuivere Euangelische deugden en plichten te
leeren. Het vraagt dus aan niemand der Leden naar eenige byzondere Godgeleerde
begrippen, of naar het samenstel zynes Kerkgenootschaps, omdat het Genootschap
niemand der Leden, als Lid eener Gezindte, erkent. Het vergt dus niemand de
aflegging zyner gevoelens omtrent deze of gene leerstellige geschillen, die meer
tot de Schoolsche Godgeleerdheid, dan tot den Godsdienst behooren, af. Het vordert
alleen, dat zy in de Goddelykheid en heilleer des Bybels gelooven, zoo als die,
voornaamelyk door Jesus Christus en zyne Apostelen, is geöpenbaard, en door
geene spitsvindige menschelyke Wysgeerte vervormd, gewyzigd of verdraaid is.
Wy rekenen ons niet bevoegd, om ons oordeel over deze, in haar soort, geheel
nieuwe onderneeming te zeggen. Wat men ook, of op de byzondere leerbegrippen,
die de Leden van 't Genootschap Christo Sacrum voor grondwaarheden van 't
Christendom schynen te houden, of op de wyze van eerdienst, door hun vastgesteld,
moge aan te merken hebben; aan 't goed oogmerk van deze lieden, om Godsdienst,
en wel Christelyken Godsdienst, op de eerbiedigste en gemeennuttigste wyze, ter
bereiking van 't doel hunner bestemming, met warme harten onderling te beöefenen,
valt, dunkt ons, niet te twyfelen. Voorts willen wy driftige yveraars tegen al wat nieuw
en vreemd is, aan 't gezegde van Gamaliël erinneren: Houdt af van deze menschen,
en laat ze gaan: want indien deze raad, of dit werk, uit menschen is, zoo zal het
gebroken worden. Maar indien het uit God is, zoo kunt gy dat niet breeken, opdat
gy niet misschien gevonden wordt, ook tegen God te stryden. Handel. der App.
V:38, 39.

Het Leer- en Troostryke van Jesus Lyden. Eene Leerreden over
Hebr. II:17, 18, door Dr. W.F. Hufnagel. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te Utrecht, by de Wed. J. van Terveen en Zoon, 1801. In
gr. 8vo. 31 bl.
De beroemde HUFNAGEL, voormaals Hoogleeraar te Erlangen, beschouwt, in deze
weldoordachte Leerrede, waarby de woorden uit Hebr. II:17, 18, (Jesus
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moest, in alles, den broederen gelyk worden, opdat Hy een barmhartig en getrouw
Hoogepriester zou zyn, in de dingen, die by God te doen waren, om de zonden des
Volks te verzoenen. Want in het geen Hy, zelf verzocht zynde, geleden heeft, kan
Hy den genen, die verzocht worden, te hulp komen,) ten grondslage gelegd worden,
het lyden onzes Heeren uit een zeer belangryk oogpunt, als vol leering en troost
voor lydenden.
Wy kunnen 'er uit leeren, dat lyden en smarten behooren tot de welvaart van het
geheele menschelyke geslacht, en tot het geluk van ieder byzonder mensch, hoezeer
dan ook ons zinlyk gevoel daarvan een afkeer hebben, daartegen zich verzetten
moge. Ook hebben zyne smarten de heerschende vooroordeelen, tegen het lyden
en de smarten, het krachtdidgst wederlegd. Deze vooroordeelen zyn, dat men lydt,
wanneer men de gevolgen van tegen de wet strydige handelingen zwaar gevoelt
en ondervindt; dat God de lydenden wel, door minder smartlyke middelen, tot hun
geluk leiden, of, ten minsten, hun lyden van eene andere natuur kon opleggen; dat
slechts zy alleen dezen last des lydens draagen moeten, en dat 'er eene ongelyke
en onbillyke uitdeeling van het lyden plaats heeft. Voorts kunnen lydenden uit het
lyden van Jesus leeren, zich betaamlyk te gedraagen, in hun eigen lyden. De
hoofdtrekken van het hoogst betaamlyk gedrag van Jesus in zyn lyden zyn,
volkomene onderwerping onder de Goddelyke beschikkingen, zyne eigene sterkte
in het lyden, of zyne groote deugd in alleen te lyden, en zyne voorzichtigheid in het
lyden te ontwyken, en heldenmoed, wanneer zyn plicht 'er hem toe riep.
Dit leerryke van Jesus lyden is reeds, uit deszelfs eigen aart, geschikt voor
lydenden, om 'er zich mede te troosten. De Redenaar leert hen echter nog
daarenboven eenen tweevoudigen troost, welken het lyden van Jesus aanwyst,
behartigen, te weeten het gebed tot God, en de ondervinding, dat het lyden dan
spoedig eindigt, wanneer het op het hoogste is.
Wy besluiten deze aankondiging met den wensch van den Nederlandschen
Vertaaler, dien wy den onzen maaken: dat de Leeraars van den schoonen
Godsdienst van Jesus zich meer naar dezen nuttigen leertrant mogen schikken, en
dat, door de uitgave dezer Leerrede, het weezenlyk heil van veele Christenen
nadrukkelyk bevorderd worde.
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Lykreden, gehouden Zondag den 4den January 1801 in de St.
Pieters Kerk, te Zurich, door Salomon Hesz, Diakonus; over
Openbaaringen XIV:13, ter gedachtenis van J.C. Lavater. Benevens
de Dichtstukken, door Lavater, op zyn Sterfbed gedicteerd. Uit het
Hoogduitsch. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. 1801. In gr. 8vo. 40
bl.
S. HESZ, de Lykredenaar over LAVATER, die, op den tweeden dag des eersten Jaars
deezer Eeuwe gestorven, den vyfden begraaven werd, mogt slegts één dag tot het
opstellen deezer Lykreden, 's daags vóór 's Overleedenen Begraafnis uitgesprooken,
besteeden. - Hy hadt de onverpligte vriendlykheid, om dezelve aan den Uitgeever
van deeze Nederduitsche Vertaaling te doen toekomen, die ook niet verwyld heeft
met dezelve zynen Landgenooten ter hand te stellen; - zynen Landgenooten, onder
welken zo veele bewonderaars van den hier gedagten Zurichschen Leeraar gevonden
worden, en die zeker deeze korte Lykreden met genoegen zullen ontvangen. Dezelve
draagt, te midden van alle blyken der verhaasting in het opstellen, bewys van 's
Predikers hartlyke deelneeming in de Naagedagtenis des door hem geschetsten
Mans: treffend zyn de gedeelten, waarin hy, als 't ware, LAVATER zelve tot de
Gemeente doet spreeken; sterk zyn de Charactertrekken deezes zonderling vuurigen,
arbeidzaamen, Vaderlandlievenden en Godsdienstigen Mans. - De Vertaaler belooft,
in het Voorbericht, binnen weinige weeken, BURKLY's Bloemen op het Graf van
LAVATER, hem door HESZ toegeschikt, in het licht te zullen zenden. - Zo als wy dit
schryven, ontvangen wy opgemelde Stukje, en geeven 'er daarom onverwyld berigt
van.

Bloemen op het Graf van J.C. Lavater, door J.H. Burkly. Te
Haarlem, by A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 74 bl.
De schakeering deezer Bloemen bestaat uit LAVATER's Ziekbed. - Verslag van de
drie laatste Leevensweeken, door 's Mans Schoonzoon GEORG GESZ-
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NER.

- Kleine Gedichten van LAVATER: Aan eene lang lydende Zuster, den 13 Nov.
1800. Op het einde van een zwaare Lydensweek, den 15 Dec. diens jaars.
Gedichten, door hem voorgezegd, op den 28 en 31 Dec. 1800. - LAVATER's
Zwaanenzang, of, Zurich by den aanvang der Negentiende Eeuw, gewyd aan de
Zurichsche Jeugd, door het Gezelschap der Muzykzaal. - LAVATER's Dood. Ontleeding van LAVATER. - LAVATER's Profetie aan zyn Vaderland; een Dichtstuk,
door hem dertig jaaren geleden gemaakt. - Begraavenis van LAVATER. - LIPS
Gedenkteken voor LAVATER. - Gedachten onder het Beeld van LAVATER. - Aanspraak,
aan de Gemeente van de St. Pieters Kerk, voor de keuze van eenen Leeraar, door
J.K. NUSCHELER. - Aanspraak aan de St. Pieters Kerkgemeente te Zurich, by de
bevordering van den Diaconus S. HESZ tot de Leeraarsplaats, van Doctor HIRZEL,
Jr. - Liefde van LAVATER voor zyne Gemeente. - Schets van zyne Werkzaamheid,
Welspreekendheid, Hulpvaardigheid en Patriotismus.
Deeze afzonderlyke Stukjes, deels van LAVATER zelven, deels van zyne Hoogagters
en Vrienden, zyn van zeer onderscheiden aart, doch strekken alle om ons LAVATER
te doen kennen, te doen bewonderen. Niet vreemd, dat de toon zomwylen zo hoog
klinkt; niet vreemd, dat elk der geenen, die zich, in meer algemeene of byzondere
gevallen, over hem uitlaaten, als 't ware verlegen staat, om, met woordenkleuren,
een Character, zo zonderling als uitsteekend, te schetzen.
Veel zou 'er uit over te neemen vallen; doch wy bepaalen ons tot het vermelden
van eene byzonderheid, vooreerst 's Mans leevenseinde betreffende. Bekend is de
(*)
wonde, hem door een Franschen Grenadier, op den 26 Sept. 1799, toegebragt .
De vierhonderd drie-enzestig dagen, meest dagen van smert en lyden, door hem
zints beleefd, bragt hy door in onvermoeide werkzaamheden, tot hy den ouderdom
van negen-en-vyftig jaaren bereikte. De berigtgeever der Ontleeding van LAVATER
merkt op: ‘De algemeene goedwillige Mee-

(*)

Zie, wegens het Verhaal deswegen, en de eerste Leerrede van LAVATER naa die Gebeurtenis,
onze Letteroef. voor 't Jaar 1800, I D. bl. 363.
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ning; Ach! onze lieve LAVATER hadt nog veele Jaarenen zo veel Goeds kunnen
stichten, indien hem niet dat ongeluk getroffen hadt, is, helaas! ongegrond. Het is
een bedroefde Troost, maar egter een Troost, dat de algemeen beminde LAVATER,
ook zonder dat Ongeluk, zynen Ouderdom niet veel hooger gebragt zou hebben.’
Niemand, deeze beschryving leezende, zal des twyfelen.
Voorts kunnen wy niet onvermeld laaten het Gedenkteken voor LAVATER door
LIPS, die zints een geruimen tyd bedagt geweest was, om zyne dankbaarheid aan
de Gedagtenisse van zynen Vriend te betoonen, als Zurich en gansch Duitschland
den dood van dien grooten Man beweenen zou. Hy vervaardigde eene Tekening,
voor de Weduwe van LAVATER geschikt; en zyn Graveeryzer maakte dit Gedenkteken,
op den dag van 's Mans begraafenisse, voor allen verkrygbaar; gelyk ook dit
kunststuk met algemeene dankbaarheid werd aangenomen. LIPS zelve geeft 'er ons
deeze Verklaaring van; en het stuk wyst uit, dat hy een kweekeling was van LAVATER,
den Vriend der Kunsten en Kunstenaaren. Deeze Verklaaring komt hier op neder:
‘De Grafzuil verheft zich uit een donker, den Weemoed geheiligd, Cypressenbosch.
Het hoofdvoorwerp is het Beeld van LAVATER, met eenen Laurierkrans bedekt, die
hem als Dichter toekomt. Boven hem zweeft een Eikenkrans, als het Teken der
belooning van eenen verdienstlyken Burger, en Vriend des Vaderlands. Uit denzelven
komt een Licht voort, zinspeelende op LAVATER's groot voorlichtend Voorbeeld. De
aan den voet van de Grafzuil zittende Vrouwlyke figuur verbeeldt de Stad Zurich,
welke met haare Kinderen, in stilzwygend nadenken verlooren, het verlies van
LAVATER beweent. De tegen haar overstaande gevleugelde Jongeling is de Genius
des Doods, die op een omgekeerde sakkel leunt, waarmede hy het uitgebluschte
aardsche Leevenslicht aanduidt. Hy wendt zich tot den met verwondering opzienden
Knaap, die in den schoot der Moeder ligt, en wyst op de troostende Zinnebeelden
van Herleeven, en van Eeuwigheid. Deeze aangeduid door een Rups, die uit haar
hulsel, als een Vlinder, te voorschyn komt; gene door een Slang, die een cirkel
vormt. De boven de Gedenkzuil uit de wolken nederdaalende twee He-
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melsche Geniën wyzen derwaards, waar de opgeklaarde Geest in het aanschouwen
van God leeft. Zy houden eene Sterrenkroon na den Hemel, om den blymoedigen
Belyder van den Christlyken Godsdienst te beloonen, die nu niet meer de Waereld,
maar den Hemel toebehoort. De piramidaale spits der Grafzuil betekent in Allegorie
den eeuwigen Duur en Onverwoestbaarheid.’
Eindelyk vermelden wy, met hartlyke toestemming, eenige Dichtregelen ten slotte,
die niet van Zwitzerschen, maar, zo wy gelooven, van Bataafschen oorsprong zyn.
Elk eedle, nooit voor 't groote en goede stomp of koel,
Stort by deez' heilige asch een traan van rein gevoel.
Groot Sterfling, aan deeze aarde en aardschen ramp ontheven,
LAVATER! zo bereid tot een verheerlykt leeven,
Onsterflyk - zalig thans in uitgebreider kring,
Uw graf ontvange een bloempje ook van een' Vreemdeling,
Die in uw' grootheid durft op de eer der menschheid roemen,
Jaa juicht, dat hy een mensch, als u, mag broeder noemen;
Een mensch, aan eigenbaat noch laage drift verknocht,
Die voor zichzelven niets, voor andren alles zocht,
Een edel Christen, jaa, een Engel op deeze aarde;
In zyne zwakheên zelfs, als broeder, ons van waarde;
Nu wacht hy ons om hoog, vol reine broedermin;
Zyn geest, die ons nog troost, voere ons dien heilstaat in.

Onderzoek en Beantwoording der Vrage; of het raadzaam is, om
Misdadigers door Geestelyken tot den Dood te laaten voorbereiden,
en naar de Strafplaats vergezellen? Naar het Hoogduitsch van
G.S. Steinbart. Te Amsteldam, by J.R. Poster, 1801. In gr. 8vo. 56
bl.
De Francforter Hoogleeraar STEINBART, wien 't, sedert lang, geenzins aan
vrymoedigheid heeft ontbroken, om verjaarde en vry algemeen aangenomene
begrippen tegen te spreeken, is van oordeel, dat het oud gebruik, om misdaadigers
door Geestelyken naar de strasplaats te doen vergezellen, van geen het minste nut
voor de ziel van den misdaadiger zyn kan. 't Is nu te laat, om hem, zo hy 'er buiten
dat niet toe voorbereid is,
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door zoodanige hulpmiddelen, tot waare verbetering te brengen. Hem door een
aanhoudend toespreeken meer moed tegen den dood in te boezemen, dit behoort,
zynes erachtens, niet te geschieden. Hy moet thans ondergaan, 't geen zyne daaden
verdienen, en, door zynen verbroken en beangsten geest, eenen heilzaamen schrik
in anderen verwekken. Hierby komt, dat het onvoegzaam is, om Geestelyken onder
de beulsknechten en dienaaren op het schavot te zien; zoo als dan ook verscheiden
hunner meer doodsangst daarby uitstaan, dan de veroordeelde zelf, en niet zelden,
door schrik en ontsteltenis, hunne gezondheid voor een gedeelte 'er by kwyt raaken.
De waardy der schielyke bekeeringen van misdaadigers, waarvan men soms zoo
veel opgeeft, is ook, naar de juiste aanmerking van den Schryver, zeer onzeker.
Men grondt dezelve veelal op eene willekeurige uitlegging van het geval van den
moordenaar aan 't kruis. Intusschen gaat, door den ophef, dien men dikwyls van
het zalig afsterven van de grootste booswichten maakt, en door de vertooning van
gerustheid en kalmte, waarmode men de zoodanigen, op grond van de
zaligspreekingen der Geestelyken, wel eens de doodstraf ziet ondergaan, de geheele
indruk, welken openbaare strafoefeningen, tot afschrik der misdadigers, en tot
instandhouding der algemeene veiligheid, op het volk hebben moesten, verloren.
Elk Richter, die het onmiddelyk opzicht over de gevangenissen heeft, behoorde,
in allen gevalle, de Geestelyken, wanneer zy tot gevangenen toegelaaten worden,
te laaten belooven, dat zy in de gevangenis aan de misdaadigen geene
weltevreedenheid, by het ondergaan der straffe, zullen inboezemen. Met die
bepaaling wil STEINBART de bezoeken der Leeraars by kwaaddoenders, in de
gevangenissen, niet afgeschaft hebben. Hy zondert alleen eenige gevallen uit,
waarin hy meent, dat de Overigheid, om grootere onheilen voor te komen, beter
doet, wanneer zy, door onverwylde strafoefeningen, en het weigeren van alle
vertroostende toespraak der Leeraars, aanwassende wanorders of dweeperyen
stuit. In andere en gewoone gevallen pryst hy integendeel zoodanige bezoeken
aan, op aanneemelyke grouden, die wy aan de overweeging van allen, die over dit
onderwerp nog eenige inlichting begeeren, aanbeveelen.
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Proeve van dagelyksche Betragtingen, uit het Ryk der Natuur, en
der Voorzienigheid. Ten nutte van ieder Christen Huisgezin. Te
Leyden, by J. van Thoir, 1800. In gr. 8vo. 58 bl.
De Schryver van deze Proeve van dagelyksche Betrachtingen, voor eenigen tyd
afgezonderd van de moeielykste bezigheden, kon niet besluiten, een volslagen niets
te worden. En, ondertusschen, voegt hy 'er, dit gezegd hebbende, in 't Voorbericht,
by, wat ben ik meer? Het is Gods goedheid, 's Vaders welbehagen, die my lust gaf,
om het hoogste goed te zoeken. Hy doet een pooging, om by de Christen
huisgezinnen zyner Landgenooten nuttig te weezen, en is gereed, om, zo deze
eersteling bevalt, voort te gaan met de uitgave, en wel geregeld met de eerste
maand in het aanstaande jaar te beginnen, wanneer hy ons ook zyn naam zal
melden.
Hy ziet evenwel niet hoog by deze zyne lettervrucht op. Myne beste werken, zegt
hy, ô liefdevolle Genade! zyn niets, maar gy kunt zegen en wasdom geeven aan
het hout des wynstoks. Amen.
Deze Proeve behelst elf Betrachtingen, geschikt voor de elf eerste dagen van
(*)
Augustus . De eerste bevat een zeker soort van Inleiding. De overige onderwerpen
zyn: de Oogst, de Hondsdagen, de Slaap, de Deelbaarheid der Stoffe, de
Hoedanigheid der Insecten, Vergelyking der Zintuigen, het Onweder, de Grasvelden,
de Nadeelen door het Gedierte veroorzaakt, de Verscheidenheid der Couleuren.
Wy wilden niet gaarne, door onze berisping van de wyze van bewerking van deze
voor eene eerste proeve gekozene stoffen, (die welligt sommigen wat schraal en
oppervlakkig zal toeschynen) aan de bereiking van 't welmeenend oogmerk van
den Schryver eenige hindernis toebrengen, en liever ons oordeel zoo lang
opschorten, tot dat deze ons nog niet genoeg bekende Wynstok, eens regt aan 't
wassen geraakt zynde, goed hout zal geschoten, en rype vruchten voortgebragt
hebben.

(*)

Hoe komt het toch, dat in den vooraan geplaatsten Inhoud maar van tien gemeld wordt?

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

269

Proeven en Waarneemingen over de Inenting der Koepokken,
(Cowpox) (Vaccine) tot heden in onderscheidene Landen van
Europa in het werk gesteld. Byeengebragt en met Aanmerkingen
vermeerderd door R. Dibbetz en C.G. Ontyd, Practizeerende
Geneesheeren in den Haag. In den Haage, by J.C. Leeuwestyn,
1800. In gr. 8vo. 62 bl.
Dit stukje, in 't laatst des voorleden jaars in het licht gegeeven, bevat een kort verslag
der tot dien tyd toe genomene proeven over de Inenting der Koepokken, vergezeld
en gevolgd door gegronde en oordeelkundige aanmerkingen. De meeste in dit stukje
voorkomende proeven strekken niet weinig tot aanpryzing deezer heilzaame en niet
gevaarlyke konstbewerking; terwyl de weinige minder gunstige uitkomsten
ongetwyffeld zyn toe te schryven aan de toen nog niet genoegzaam bekende valsche
Koepokken, wier eigenschappen en kenmerken door den beroemden Groninger
Hoogleeraar THOMASSEN A THUESSINK onlangs zo keurlyk zyn beschreeven. Treffende
is een ten slotte dienend uittrekzel uit een brief van den Geneesheer MAGIMEL,
geplaatst in den Moniteur van den 20 November 1800, van den volgenden inhoud:
‘Een onzer Landgenooten, die de Kinderziekte nog niet gehad had, wilde zich de
Koepokken doen inenten: Ongelukkig valt hem een blad van den Moniteur in handen,
't welk een Brief bevatte tegen dit behoedmiddel. Hy wierd 'er afkeerig van, krygt
de natuurlyke Kinderpokjes, en sterft. Het was een Jongman, ongemeen sterk van
lichaam, van een zeer goed zedelyk gedrag, en zeer geacht: meer dan tweeduizend
persoonen hebben zyne lykstatie gevolgd.
Dit voorval heeft alle twyffelachtigen bewoogen, om zich de Koepokken te laaten
inenten: wy zyn reeds meer dan agthonderd; de toevallen zyn altoos dezelfde; de
uitkomst is altoos dezelfde, enz.’
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Waarneming van drie met Koepok-stoffe ingeënte en naderhand
door de natuurlyke Kinderpokjes besmette Kinderen, door P.J.
van Maanen, M.D. Hoogleeraar in de Genees-, Ontleed-, Heel- en
Vroedkunde aan de Bataafsche Academie te Harderwyck. Te
Harderwyck, by J. van Kasteel, 1801. In gr. 8vo. 36 bl.
Deeze kleine Verhandeling bevat het verhaal van drie Inentingen van Koepokken,
met dit gevolg in het werk gesteld, dat 'er geen volkomen echte Koepokken gebooren
wierden, en de Kinderen, welke deeze konstbewerking hadden ondergaan,
naderhand door de natuurlyke Kinderziekte wierden aangetast. Zo het schynt, had
de stoffe, waarmede deeze Inentingen gedaan waren, alle goede vereischten, en
geene dier gebreken, welke doorgaans valsche Koepokken voortbrengen. Daar
intusschen uit het geheel beloop genoegzaam blykt, dat deeze Koepokken geenzins
de echte, maar valsche zyn geweest, die geen de minste voorbehoedende kragt
tegen de waare Kinderpokjes bezitten, zo spreekt van zelven, dat uit deeze
gebeurtenissen geen het minst gevolg tegen het nut der waare Koepoksinenting
kan worden afgeleid. Voorts is het onverklaarbaare, 't geen de Hoogleeraar in deeze
gevallen, voornaamelyk in dat van No. 3, meent te vinden, mogelyk minder, dan
zyn Ed. schynt te oordeelen, dewyl hy den Patient, van wien de stoffe ter inenting
genomen was, zelve niet gezien heeft, en de zekerheid van de echtheid der
Koepokken van dien Lyder, en der goede behandeling der stoffe zelve, alleen steunt
op het getuigenis van een nog zeer jongen Geneesheer. Eindelyk zou de Hoogleeraar
wél gedaan hebben, met den titel van zyn geschrift eenigzins anders in te richten,
dewyl men uit denzelven niet kan zien, dat de hier beschreevene Koepokken geen
waare Koepokken zyn geweest; 't geen denzelven zeer geschikt maakt tot het
geeven van een geheel verkeerden indruk by den oppervlakkigen Leezer.
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Verzameling van Brieven en Waarneemingen, betreffende de
Vaccine, of Koepokken. No. 1, 2 en 3. Te Haarlem, by A. Loosjes
Pz. 1801. In gr. 8vo. Te zamen 76 bl.
Deeze drie tot hier toe in het licht gegeevene Stukjes over de Koepokken bevatten
een aantal van buiten- en binnenlandsche waarneemingen, tot bevestiging van het
gewigtig nut, 't geen men uit het algemeen in gebruik brengen van de inenting der
van gevaar ontblootte Koepokken te wagten hebbe, tot de volkomene uitroeijing
der zo gevaarlyke en verderflyke Kinderziekte. Voorts vindt men hier de oplossing
van een aantal tegenwerpingen, gelyk ook de bondige wederlegging van een onlangs
uitgegeeven stukje, in 't welk beweerd wordt, dat de Koepokziekte dezelfde is met
die, welke hier te lande bekend is onder den naam van de Blaar; eene ongesteldheid,
wier mededeeling niet genoegzaam is tot weering der echte Kinderziekte. Onder
anderen komt ook in het tweede stukje een naauwkeurig bericht voor, aangaande
den dood van een Kind van den Burger GOUPRIL BUSONI, in de Amsterdamsche
Courant van den 26 Maart laatstleden aangekondigd, als aan de Vaccine overleeden,
van den volgenden inhoud:

Extract uit een Brief van Parys, 10 April 1801.
Myn Heer en Waarde Vriend!
‘Op den ontvangst van UEd. zeer geëerden Brief heb ik my direct begeeven ten
huize van den Heer GOUPRIL BUSONI, en aldaar vernomen, dat die Heer effectief een
kind had verlooren, eenige dagen na dat hy hetzelve had laaten vaccineeren, maar
teffens, dat men verre af was, van dat toeval aan de Vaccine toe te schryven: want
het kind is niet gestorven aan eene allerkwaadaartigste Kinderziekte, door de inenting
veroorzaakt, gelyk de Courant zegt, maar aan de gevolgen van een kwaadaartig
humeur, welke het zedert deszelfs geboorte in het hoofd had, en welk dan op een
gedeelte, dan op een ander viel. Het schynt, men
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dit humeur had moeten asleiden, alvoorens tot de Inenting over te gaan; en het is
mogelyk, dat door de Inenting dit humeur aan het gesten geraakt zynde, het kind
daar door verstikt is. Dit is ten minsten de opinie van de Ouders, Doctor, enz. Men
trekt daar uit alleen de consequentie, dat men geene zieke kinderen moet laaten
vaccineeren. Ter zelver tyd, als het overleden kind de Inenting heeft ondergaan,
heeft de Heer GOUPRIL BUSONI zyn ander kind, en nog drie kinderen van zyne
vrienden, ten zynen huize laaten inenten, en de vier laatstgenoemde zyn daar alle
zeer wel van afgekomen.
Het toeval van het kind van den Heer GOUPRIL BUSONI is het eenigste, waar van
men kennis heeft. De Vaccine neemt hier dagelyks meer aan; in alle wyken zyn
Etablissementen, waar men zich voor niet kan laaten Vaccineeren. Dezelfde
Etablissementen zyn in onze Provincie Steden; en indien dit voortgaat, zal binnen
weinig jaaren de Kinderziekte in het vergeetboek geraaken.’
Wy hoopen, dat een genoegzaame aftrek, en eene verdere uitbreiding der zo
heilzaame inenting der Koepokken ook hier te lande, de kundige Verzamelaars
deezer leezenswaardige Stukjes zal aanmoedigen, om hunnen nuttigen arbeid
verder voort te zetten.

Brieven over Italie, in het Jaar 1785, door den Heer Du Paty, in
leeven Voorzitter van het Parlement te Bourdeaux, benevens eene
Lofreden op den Schryver; uit het Fransch vertaald, door Jan ten
Brink, Rector der Latynsche Schoole te Harderwyk. II Deelen. Te
Leyden, by D. du Mortier en Zoon. In 12mo. Te samen 591 bl.
Hebben de Burgers FEITH en KANTELAAR zich in den lof des opgemelden Werks
(*)
uitgelaaten , wy hebben desgelyks, door een en ander uit hetzelve in ons
Mengelwerk over te neemen, 't zelve zydelings aangepreezen.
Wel te recht merkt de Vertaaler van het geheel, TEN

(*)

Bydragen ter bevordering der schoone Kunsten en Weetenschappen, uitgegeeven door R.
FEITH en J. KANTE AAR, II St. bl. 331-393.
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aan, dat het vertaalen deezer Brieven aller Vertaaleren werk niet is; en hoe
menig een Werk zien wy, heden ten dage, door jammerhartige Vertaalingen, voor
den Nederlander bedorven!
DU PATY is zonderling van Styl, en, schoon wy zyn Styl, als een Brievenstyl, geheel
wraaken, is 'er iets klemmends in; dezelve mag kragtig, kort, sterk figuurlyk, geheel
oorspronglyk, doch teffens ook onregelmaatig heeten, gelyk de bekwaame Vertaaler
zich uitdrukt. Ja, zyn Styl is dikwyls stout, volgens de waardeering des Lofredenaars,
en hy is, zo als deeze 'er byvoegt, kwistig met zyn vernuft: ‘dan hy is,’ laat hy volgen,
‘een man van Letteren, die eene eigene manier heeft, die schildert al het geen hy
ziet, en bezielt al het geen hy schildert;’ en laat daarop, hem verder schetzende,
zich dus hooren: ‘Welk een rang verdient een reiziger, die den invloed aanwyst,
welken de wetten en de regeeringsvormen op de volken, door hem bezogt, hebben,
die geduldig genoeg is om alles te onderzoeken, verlicht genoeg om de
verschynzelen naar geen vooraf gevormd stelzel te plooien, wysgeerig genoeg om
niets te overdryven? Welk een rang verdient de regtsgeleerde, die de wetten aan
het onderzoek der rede onderwerpt, die de gebreken onzer crimineele wetten ontdekt,
die eene groote omwenteling bewerkt, door eene byzondere zaak tot eene
algemeene te maaken, die het volk dwingt om hem te leezen, en zich aangaande
één zyner gewigtigste belangen te onderrichten, door de gegrondste redeneering
met alle de vervoeringen der welspreekenheid te vereenigen? Welk een rang verdient
de regter, die als een wyze de wetten bestudeert, die de onvervreemdbaare rechten
van den mensch verdeedigt, en die, gedwongen om zyn post te verlaaten, zyne
bezittingen en het overige van zyn leeven aan eenen belangryken arbeid ten aanzien
der wetten, aan het beschermen der ongelukkigen, aan het ontrukken der
onschuldigen aan de straf toewydt? - Bevoegde Oordeelaars,’ dus besluit hy, ‘tellen
hem ongetwyfeld onder die Mannen, welken door hun character, hunne wysbegeerte,
hunne begaafdheden, hunne kunde en deugd, de letteren, het rechter-ampt, en de
menschheid tot eere gestrekt hebben.’
Ten aanziene van dit Werk in 't byzonder laat de Losredenaar zich in deezer
voege hooren: ‘De Heer
BRINK,
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DU PATY heeft Italie bestudeerd, dat land, waar de rechtsgeleerdheid beoefend wordt,

waar men een groot aantal van Staaten telt, wier inrichting en wetten verschillend
zyn, en waar de Wysgeer vrylyk de Vorsten, de bestuurders, de rechters en de
volken ondervraagen kan. - Italie beloofde hem eene menigte van belangryke
stukken; hy heeft dezelve verzameld, en publiek gemaakt in zyne Brieven over Italie.
Hy heeft noch de gedenkstukken der kunst, noch de schoonheden der natuur
voorbygezien. Doch ik moet den wysgeerigen rechter schetzen, die de deugden en
gebreken der wetten bespiedt; zulk een is de waarlyk nuttige reiziger; in die
aanmerkingen van den Heer DU PATY vind ik volkomen zyne wysheid, zyn vernuft,
zyne kunde; en dan giet zyn Styl, rein als de zon op eenen schoonen lentedag,
stroomen van licht uit, die aanvuuren en niet vermoeien, die altyd verlichten en
nimmer verblinden.’
Een schets van de Reis gegeeven hebbende, vaart hy voort: ‘DU PATY heeft
gezien, 't geen zyne voorgangers niet hadden bemerkt; hy heeft alles bestudeerd;
de wysbegeerte maatigde zyne vuurige ziel; en deze zo welspreekende, zo
gevoelvolle man klimt bedaard van uitwerkzelen tot oorzaaken op, om bedaard van
oorzaaken tot gevolgen neêr te daalen, verheft zich met kragt tegen misbruiken,
pleit met warmte voor ongelukkigen, roemt met geestvervoering het goede: men is
overtuigd, dat hy zyne geestvervoering in bedwang hieldt, toen hy de verkeerdheden
van Genua, Lucca, Rome, en Napels onderzocht, en zyne bewondering, toen hy
de wyze veranderingen van LEOPOLD beschouwde. Met koelen bloede verzamelt
hy de byzonderheden, proeft derzelver echtheid, en vergelykt ze met elkanderen;
en wanneer hy zich op eenen vasten grond vestigen kan, dan geeft hy zich aan de
onderscheiden beweegingen zyner ziele over; en zo men uit zyne reis opmaaken
moet, dat de barbaarsche edelen Lucca en Genua moeten beminnen, dat de
ongelukkigen, die alleen wenschen het leeven te behouden, te Rome en te Napels
kunnen blyven, dat de verlichte, de nyvere, de werkzaame man Toscanen zal
verkiezen, zo is dit de slotsom der aangevoerde byzonderheden.’
Zo spreekt de Lofredenaar, en goeddeels naar waarheid; dan het is die eigenste
byzonderheid van styl en
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voordragt, welke den kundigen Vertaaler, overeenkomstig met zyne des
opgegeevene aanmerkingen in het Voorberigt, bepaald heeft, om in de overzetting
het oorspronglyke, in alle byzonderheden, zo naauwkeurig by te blyven, als de aart
der onderscheide taalen toeliet, en hem buiten het duistere deedt blyven.
Zien wy het Werk zelve in; brengen wy 'er een en ander voorbeeld uit by, om
daardoor, 't geen Lofredenaar, Vertaaler en wy aangemerkt hebben, te staaven.
Een Inhoud, agter het IIde Deel gevoegd, doet den loop en de hoofdbyzonderheden
van elken Brief kennen; derzelver getal is niet minder dan 115. Van Genua de
ongunstigste beschryving, ten aanziene van de Zeden, gegeeven hebbende, luidt
het slot: ‘Het Bygeloof is in Genua op het hoogst. De straaten zyn zwart van Priesters
en Monniken, en worden overvloedig door Madones verlicht. - De Stad vertoont de
zonderlingste tegenstrydigheden. 'Er heerscht zo vele onkuischheid, dat 'er geen
openbaare hoeren zyn; 'er zyn zo vele Priesters, dat 'er geen Godsdienst is; 'er zyn
zo vele menschen die regeeren, dat 'er geen regeering is; 'er worden zo vele
aalmoessen gegeeven, dat het 'er van armen krielt.’
Kunstverrukking is onzen Reiziger eigen; en drukt hy, by voorbeeld, dezelve, in
eenen Brieve uit Florence, in deezer voege uit: ‘Zie daar de vierde maal dat ik haar
zie, en ik heb haar nog niet gezien - Sedert twee uuren beschouw ik haar, en ik kan
my niet moede maaken haar te beschouwen - Ik wenschte haar te kunnen schilderen,
en ik kan haar zelfs niet beschryven - zy zal altyd aan het penseel, aan den beitel,
en aan de woorden ontslippen; 'er bestaat gene taal op de waereld, die zo vele
bekoorelykheden zou kunnen nabootzen. Gy ziet dat ik van de Mediceïsche VENUS
spreek.
Ik zit voor haar met de pen in de hand. Verbeeld u iets duizendmaal schooner,
dan al het schoone, dat gy immer gezien hebt; duizendmaal roerender, dan alles,
wat u heeft kunnen roeren; duizendmaal verrukkender, dan alles, dat u heeft kunnen
verrukken: dat is de Mediceïsche VENUS. In deeze VENUS is werklyk alles VENUS.
Alles, wat gy in haar gewaar wordt, is ene bevalligheid.
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De geheele oppervlakte van dit bekoorelyk beeld bloeit van jeugd, en schittert van
Godlykheid.
Geloof niet dat ik overdryve; ik spreek niet met geestvervoering: beschouw zelve
dit hoofd! Ademt niet elk dezer trekken wellust, gelyk ieder blad van ene roos de
roos waassemt?
In welk een doolhof van schoonheden verliest het oog zich en verdwaalt? Het
klimt af, of liever het glydt van schoonheid tot schoonheid, van bevalligheid tot
bevalligheid, van bekoorelykheid tot bekoorelykheid, van den kruin van dit Godlyk
voorhoofd tot aan het uiterste van den Godlyken voet, zonder aan iets de voorkeur
te kunnen geeven, zonder ergens te kunnen stilstaan: het durst op deze vingers
niet blyven rusten; het durft zich op dezen boezem niet gevestigd houden, hy is zo
rein!’
Veelvuldige gelegenheden komen DU PATY voor, om met het Bygeloof te spotten.
Te Rome langzaam zynen weg na het Capitool gaande, ‘reedt 'er, schryft hy, op het
oogenblik ene koets voorby, waarin twee Franciscaners waren, de een agter-, de
ander voor-in, die iets tusschen hunne benen hielden, 't geen ik niet kon
onderscheiden.
Alle menschen stonden stil, en groeteden met een diepen eerbied.
Ik vroeg, aan wien die groet gericht was. Aan den bambino, antwoordde men my,
welke deeze goede Vaders aan een' prelaat gaan brengen, die erg ziek is, en aan
wien de Geneesheeren wanhoopen.
Ik liet my vervolgens dien ganschen bambino uitleggen.
De bambino is een kleine houten JESUS, ryk gekleed.
Het klooster, 't welk het geluk heeft 'er bezitter van te zyn, heeft gene andere
inkomsten.
Zo dra iemand ernstig ziek is, gaat men den bambino haalen, en wel in ene koets,
want hy gaat nooit te voet. Twee Franciscaners geleiden en plaatzen hem naast
den zieken, en blyven daar op deszelfs kosten, tot dat hy dood of hersteld is.
De bambino is altyd in beweeging; men vecht somtyds aan de deur van het
klooster om hem te hebben; men scheurt hem uit de handen van anderen, vooral
in den zomer; hoewel hy zich dan durer laat betaalen, om de drokte en de hitte. Dit
is billyk.’
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Een Heer van zo veel gevoels als onze Reiziger kon te Rome niet nalaaten het oog
op de Romeininnen te laaten vallen; een Brief beschryft deezer uitwendig voorkomen,
een andere derzelver zedelyke gesteltenisse, en geeft ons deeze trekken: ‘Wat is
de liefde by de Romeinsche Vrouwen? Het geen zy zyn kan in ene luchtstreek en
onder zeden, alwaar zy byna nimmer hinderpaalen ontmoet, die haar versterken,
of vooroordeelen, die haar waarde byzetten, of zedelyke beginzelen, die haar
versieren, of dwang, die haar onderhoudt, of, met één woord, omstandigheden, die
'er, gelyk zeer dikwyls by onze zeden, een geluk, ene zegepraal, en ene deugd van
maaken.
De liefde is by de Romeinsche Vrouwen of een tydverdryf, of ene bezigheid, of
ene gril; en geduurende een zeer korten tyd ene behoefte: want zy voldoen dezelve
zeer snel; haar hart bemint, zo dra het huwbaar is.
Van liefde te spreeken, behoorde een der geheimen van de liefde te zyn; de liefde
is hier een der gewone onderwerpen in de gesprekken, even gelyk dat van den
regen en van het schoone weêr, van de aankomst van een Vreemdeling, van de
bevordering van dezen of genen tot een ampt, van ene processie.
Men spreekt 'er over met de dochters in tegenwoordigheid der moeders; de
moeders zelve spreeken 'er over in tegenwoordigheid harer dochters.
Een moeder zegt zeer openhartig, “myne dochter eet niet, slaapt niet; zy is
verliefd.” Even als of zy zeide, “zy heeft de koorts.”
Ik heb priesters met jonge juffers zien dansen, en het was gene schande; wat
meer is, het werd niet als belagchlyk aangezien: want hier heeft noch kunne, noch
waardigheid, noch ouderdom, eenige onderscheidende welvoeglykheid of
eerbewyzingen.
Een grysaart, een krygsman en kardinaal praat met een jong meisjen, in een
hoek, in het donker, en wel over - liesde.
De taal is even ongebonden als het luchtgestel: zo dra men iets aan ene vrouw
kan zeggen, zegt men haar alles. Evenwel zyn de meisjens over het algemeen vry
verstandig: byna allen behouden zy tot voor het altaar den maagdom, niet van hun
hart, maar van hun lighaam, waarvan de Italiänen veel werks maaken.
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De meisjens besteden hare eerste jeugd, om onder de oogen harer moeders de
lessen in werking te brengen, welke zy van dezelven ontvangen hebben in de kunst
om een' man te vangen. Doch daar de mannen op hunne hoede zyn, spannen zy
wel twintigmaalen hare strikken, voor dat zy 'er één kunnen vangen. Zy verwaarlozen
niets om 'er in te slaagen, behalven dit, dat zy niets verwaarlozen.
De openlykste minnehandel bezwalkt hier den goeden naam niet; afkeerigheid
van denzelven wordt in ene Vrouw als lelykheid, en galanterie als schoonheid
aangezien. Wel nu? zy bemint.
De Vrouwen verlaaten de liefde, dat is de mannen niet, dan wanneer zy dezelve
niet langer kunnen betaalen.’
Behalven veele aanmerkingen van dien aart op de Volkszeden te Rome, waar
de Reiziger zich lang onthoudt, en in de ommestreeken van welke Stad hy rondzwerft,
mag hy ten opzigte van zyne veelvuldige waarneemingen te recht schryven: ‘Andere
zullen van Rome schilderstukken, marmer, medailles, voortbrengzelen van de
natuurlyke historie medebrengen: ik voor my zal aandoeningen, gevoelens en
denkbeelden medebrengen, en vooral denkbeelden, gevoelens en aandoeningen,
die aan den voet van antique zuilen, op den top van triumphbogen, diep in verwoeste
graf-gestichten, en op den bemoschten rand van fonteinen gebooren worden.’ Een
aantal Brieven bewyzen, dat hy woord houdt. Zy maaken het laatste van het Eerste,
en het begin des Tweeden Deels uit. Zy spreeken vaak in den toon der
kunstverrukking.
Laaten wy hooren, wat hy van den Paus, in den Jaare 1785, schryft, byzonder
wat diens magt betreft. ‘Verkeerdlyk zou men waanen, dat het geestelyk gezag van
den Paus van zyn waereldlyk gezag zou kunnen afgescheiden worden.
Het is onbetwistbaar, dat de kroon des Konings den myter des Priesters
ondersteunt: dezelve vaneen te scheiden, zou zyn, dezelve te verbreeken.
De natuurlyke sterkte is de noodzaaklyke grondslag van alle de zedelyke magten,
die, om eigenlyk te spreeken, zelve ook niets anders zyn dan natuurlyke magten,
doch samengesteld en verborgen.
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Het waereldlyk gezag van den Paus zal waarschynlyk niet ophouden, dan wanneer
'er niets dan Godsdienst zonder bygeloof zyn zal.
Hoe lang een bestaan vergunt deze bedreiging nog! Want het zal voor den
Godsdienst en de Wysbegeerte misschien onmogelyk zyn, het catholicismus van
alle bygeloof te zuiveren.
De natuurlyke zwakheid van den menschlyken geest, de onverwinnelyke onkunde
der laagste standen van de maatschappy, de kragt der gewoonte, het belang der
veelvuldige driften, zullen altyd beletten, dat de Christlyke Godsdienst volmaakt
gezuiverd worde; dat hy zich weder naar den hemel verheffe, van waar hy is
nedergedaald, en tot die eenvoudige en verheven denkbeelden terugkeere, welken
de gewoone menschen niet bereiken kunnen.
Maar, zal men zeggen, de kerklyke staat is thands zo zwak! Hy is nimmer zo
bestendig geweest, dan sedert hy zo zwak is. Hy heeft in het vervolg niets meer te
vreezen: want hy is in het vervolg niet meer te vreezen.’ - Vergelyken wy hiermede
het zints dien tyd, vóór het einde der toen loopende Eeuwe, gebeurde omtrent dien
Zetel, wy ontdekken, hoe tegenstellingen, waarvan onze Schryver tot overloopens
vol is, niet altoos proeve houden.
Hoe veel, hoe zeer veel, vindt DU PATY niet te Rome te berispen, en de
Godsdienst-verbastering aldaar met welverdiende afzigtige trekken af te maalen!
Napels en de Omtrek is mede ryk voor zynen bespiegelenden geest. Welk een
tafereel van Salerne! ‘'Er zyn in Salerne tien monniken-kloosters, vyf gemeenten,
één bisschop, twee kweekscholen, één kapittel en tien duizend zielen. 'Er zyn zo
vele kloosters in de Stad, dat 'er geen schip in de haven is. Rampzalige Stad, die
door witte, zwarte, roode, graauwe en nog andere Insecten verslonden wordt! Alle
de huizen zyn 'er vol van. De tyd zal komen, waarin de Italiänen, by hunne algemeene
reiniging, ook dit ongedierte zullen afschudden.’
In Napels vindt onze Regtsgeleerde ruime stoffe, om de verkeerdheden, in dit
vak heerschende, met gloeiende kleuren te maalen. ‘Alleen voor het Koningryk
Napels, buiten Sicilie, dat is voor byna vier millioen in-
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woonders, telt men omtrent dertig duizend advocaaten of procureurs!’ Deezer handel
wordt in 't breede ontvouwd.
Treffend is de beschryving der uitbarsting van den Vesuvius. De Brief, deeze
behelzende, is op den top van dien Berg, by het licht eener uitbarstinge te
middernagt, aangevangen. - De lugts- en landsgesteldheid schetst hy met deeze
trekken: ‘Wonderbaare vereeniging der helderste, levendigste en schoonste kleuren,
waarmede de natuur het aardryk beschildert! Het meest schitterend goud der sterren,
het levendigst blaauw der bloemen, de meest flonkerende vlam der vulkanen, de
blaauwste golven der zee, het somberst blaauw der lucht, de zuiverste straalen der
zon! Voeg by dit tafereel alles, wat de uuren 'er by doen toe- en afneemen, wanneer
zy in haren snellen loop dit schoon oord doortrekken, alle die schaduwen, al dat
licht, met één woord alle die onmerkbare overgangen van licht tot schaduw,
waarmede ieder uur, op hare beurt het penseel der natuur neemende, de oppervlakte
wyzigt. Welke koele morgens! welke schitterende middagen! welke kalme en stille
avonden! eindelyk welke verliefde nachten!’
De Vertaaler heeft hier en daar eene ophelderende aantekening aan den voet
der bladzyden geplaatst. Jammer dat de proeven niet beter nagezien zyn: want de
meeste taal- en spelfouten, de ongelykheden in de spelling, schryven wy daar aan
toe. - De Uitgeever zal zyne reden gehad hebben, om dit kleine formaat te kiezen;
het groot 8vo. formaat, waarin wy zo veel over Italie hebben, behaagt ons beter; en
zou hetzelve deeze Reis eene geschikter plaats geeven by de veelvuldige Reizen
door Italie, hier te lande zints eenigen tyd in 't licht gezonden. Waarin deeze zich
onderscheidt, zal het opgegeevene genoegzaam uitwyzen.
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Gesner, of het Zwitzersch Huisgezin, Tooneelspel. Door Ambrosius
Justus Zubli. Te Amsterdam, by A. Mars, 1801. In 8vo. 98 bl.
LIESBETH, de Dochter van een gegoed Landman by Zurich, komt in dit Tooneelspel
voor, als een minnehandel gehad hebbende met zekeren Officier DERSON, van
welken haare zwangerheid het gevolg was. Zy ontweek, om die reden, den toorn
haars Vaders, in het huis van haaren blinden Oom, alwaar zy de vrucht haarer liefde
ter waereld bragt. Door tusschenkomst van GESNER wordt zy weder met haaren
Vader verzoend, met haaren Minnaar vereenigd, en haar kind door deeze vereeniging
gewettigd.
Uit dit kort beloop der Geschiedenisse ziet men reeds, dat GESNER eigenlyk de
lydende, of Hoofdpersoon in dit Stuk niet is, maar wel LIESBETH, welke hy, door zyne
tusschenkomst, in de armen haars Vaders terug brenge. Wy vinden ook, om die
reden, den naam van LIESBETH, welken de Fransche Dichter aan het Zangspel
gegeeven heeft, waarvan dit Tooneelspel eene naarvolging is, veel eigenaartiger,
ofschoon de naam van GESNER veel meer bekend is; welke laatste omstandigheid
misschien aanleiding gegeeven heeft tot deeze naamsherschepping.
De Dichter ZUBLI, bekend door eenige goede Tooneelstukken en Versen, heeft
aan het hoofd van dit Stukjen een omstandig Voorbericht geplaatst, aan zyne
Medebestuurers van den Amsteldamschen Schouwburg, JAN BROUWER JOACHIMSZ.,
HENDRIK ZIELKENS, PIETER VAN DEN BROEKE, en Mr. RYKLOF CORNELIO VAN GOENS,
gericht. In dit bericht geeft hy de reden op, waarom hy geene letterlyke Vertaaling
van het Zangspel Liesbeth, maar eene vryë Naarvolging in Versen, gegeeven heeft.
‘De Zedeleer, in dit Stuk, (zegt hy) scheen my veel te belangryk, om die in eene
Opera uit te drukken; waarin veelal meer op de voortreffelykheid der muziek, dan
op de kragt der zamenspraaken en de uitdrukking der hartstogten gelet wordt.’
Wanneer men intusschen zodanige ooren heeft, die de Muziek in al haar kragt
verstaan kunnen, dan oordeelt men hier geheel anders, en dan gelooft men dat 'er
geene Zedeleer te belangryk is, om die niet in Zangmaat uit te drukken; nadien men
weet. dat juist de Muziek het best geschikt is, om woorden en hartstochten op het
welluidendst uit te boezemen. Het verwondert ons, derhalven, dat de Burger ZUBLI
de Choorzangen, op bl. 29 en 30 voorkomende, en waarin zelfs de oude LISIMON
zingende voorkomt, nog geplaatst heeft. Wy kunnen niet denken dat dit geschied
is om de fraaije Tooneelsieradien te behouden,
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die op gemelde blz. voorkomen: want ook die Choorzangen hadden, by die Sieradien,
in gewoone Versmaat kunnen doorloopen.
De Burger ZUBLI geeft verder reden, waarom hy de dialogue van het Fransche
Stuk, niet in prosa, zo als dezelve oorspronglyk was, maar in Versen heeft
overgebragt. ‘Sints eenige jaaren (zegt hy) schynt men in het algemeen te denken,
vooral in Duitschland, dat gebonden maat, het zy dan met of zonder rym, in Tooneelof Treurspellen niet alleen onnodig is, maar zelfs meer schade dan nut doet, en de
natuurlykheid van de daad wegneemt. Van daar, en misschien ook van de onmagt
der Autheurs, om zich in versen uit te drukken, dat thans alle Duitsche Dramas,
Treurspellen of Kluchten, in prosa geschreeven worden; hebbende de algemeene
graagte, waarmede de Duitsche Tooneelstukken thans door geheel Europa
ontvangen worden, byna het hooge Treurspel van alle tooneelen verbannen. RACINE
en VOLTAIRE zwichten thans in Parys voor VON KOTSEBUE en SCHILLER; en geheel
Londen ziet met genoegen SHERIDAN de voortbrengzelen van VON KOTSEBUE voor
het Engelsch tooneel veranderen of verbeteren. Indien dit zo voortgaat, zal men
wel ras de poëzy geheel op het tooneel doen zwygen. Daar ik het kunstelooze met
geene mogelykheid kan begunstigen, heb ik niet willen medewerken, om het getal
der prozaische stukken te vermeerderen. Ik zie met huivering vooruit, dat door
derzelver toeneeming, binnen weinig jaaren, het wezendlyk doel der stichting van
den Schouwburg, namentlyk aankweeking en volmaaking van taal- en dichtkunde,
geheel zal verlooren gaan, en met hetzelve het waarachtig Schoone, edele en
verhevene der mimiek, of de kunst, om door gebaaren, stand, houding, stem, enz.
de gemoedsbeweegingen, natuurlyk, kragtig en verheven uit te drukken.’
Uit deeze woorden schynt men te mogen opmaaken, dat de Burger ZUBLI van
gevoelen is, dat de versen eigenlyk het dichterlyke of waar poëtische van een Stuk
uitmaaken; en dat men, door in ongebonden maat te vertaalen, het kunstelooze
bevordert, en daarmede voortgaande wel ras de poëzy geheel op het Tooneel zal
doen zwygen. Maar is het dan reeds uitgemaakt, dat het rym het wezen van de
Dichtkunst is? of dat versen eigenlyk een Stuk tot poëzy maaken? Wy gelooven
neen - en meenen dat de Burger ZUBLI zeer wel zal weeten, dat GESNER, dien hy tot
Hoofdpersoon in de Liesbeth verheven heeft, overal voor een zeer goed Dichter
doorgaat, doch dat die man nimmer in versen heeft geschreeven. En wat het
uitdrukken door gebaarden, of de Mimiek, aanbelangt, deeze laat zich wel aan
verhevene gevoelens en treffende hartstochten, maar geenszins aan Versen
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bepaalen; daar men genoegzaam weet, dat goede Tooneelspeelers zeer dikmaals
den klank en de maat der versen onderdrukken, om hunne redenen met hunne
gebaarden te doen overeenstemmen.
De Burger ZUBLI, meenende eene Verhandeling te zullen moeten schryven,
wanneer hy de aanmerking zoude wederleggen, dat de Poëzy in de Dramaturgie
niet noodig, ja zelfs schadelyk is, toont door dit gezegde reeds, dat zulk eene
wederlegging niet zo gemakkelyk gaat, als een Versjen aan Kunstvrienden te
schryven, en andersdenkenden daarin als kunsteloozen, die den glans van Febus
heiligdommen bezwalken, voor te stellen. Verder merkt hy by deeze gelegenheid
aan, dat het de Natuur niet is, die men op het Tooneel voorstelt, maar de schoone
Natuur. Wanneer men intusschen het grondbeginzel van BATTEUX nagaat, 't welk
de Dichter door deeze redenen omhelst, dan weeten wy niet, hoedanig men het
met eenige Koeijen van POTTER zal stellen, die zeer dikmaals in een morssige huid
vertoond worden; en ook niet met eenige Karakters, die men ten Tooneele voert,
en die geenszins, door hunne aszichtelykheid, tot de schoone Natuur gerekend
kunnen worden. - Dan het zy eens zo: het edele, het kragtige, het welluidende, dat
de Natuur op het schoonst verhoogt en verzinnelykt, is de schoone Natuur, die men
op het Tooneel moet daarstellen; moet dan de Muziek niet even zo goed, en met
meer recht, op het Tooneel behouden worden, dan de Versen? En evenwel speelt
men zeer schoone Stukken, zonder beiden.
Ondanks deeze bedenkingen, moeten wy zeggen, dat de Burger ZUBLI den
Schouwburg eenen wezenlyken dienst gedaan heeft, met deezen Gesner naar de
Liesbeth te volgen. Eenige versen in dezelve zyn echter zwak; en onder deeze, is
het afgebroken gezegde van GESNER: zy wederkeert naar 't Dorp, zelfs beneden
prosa. By een Herdruk zal dit ligtelyk, door zy keert terug naar 't Dorp, verholpen
kunnen worden. - Ook het yveren van den Burger ZUBLI tegen het veelvuldig noemen,
en misbruiken van GODS naam, op het Tooneel, verdient de erkentenis van braave
lieden; al ware het zelfs, dat men zyn gevoelen, omtrend het minder krachtige en
minder aanstotelyke van het Fransche woord Dieu, ongerymd vond.
Voor het overige hoopen wy niet, dat de uitgave en het ten tooneele voeren van
deezen Gesner eenige oorzaak zal zyn, om, wanneer eene goede Vertaaling van
Liesbeth, als Zangspel, met deszelfs treffende Muziek, in het licht verscheen, hetzelve
niet op het Amsteldamsch Tooneel te vertoonen; want dan waarlyk zou de Burger
ZUBLI, den liefnebbers der Zang- en Speelkunst, meer ondienst dan dienst gedaan
hebben; dat toch zyn oogmerk geenszins schynt te wezen.
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De Geestenziener; eene Geschiedenis, getrokken uit de
Gedenkschriften van den Graaf van O**, door Friedrich Schiller.
Uit het Hoogduitsch. In II Deelen. In den Haage, by J.C. Leeuwestyn,
1800. In gr. 8vo. Te zamen 688 bl.
Niet weinig kunnen wy zeggen tot aanpryzing van dezen kunstig zamengeslelden
Roman, die zo uitnemend wel geschreven is, dat wy, by al het wonderbare en
ongelooflyke van het verhaal, toch gedurig meenden dat wy ene ware gebeurenis
lazen, en den sleutel zochten, tot een of andere gewichtige Staatsverändering, in
dit of dat Europisch Ryk; gedurig toepassingen maakten, en telkens vergaten, dat
alles verdicht was. Wy maken de woorden des Vertalers, die voor zyne taak
berekend, en te gelyk een bevoegd rechter was, de onze: Wy vonden by al het
wonderbare en duistere, by de levendigheid en het ajwisselende des verhaals, by
den fraaijen styl, diepe menschenkennis, schrandere opmerkingen, ten aanzien van
Staat-, Zeden-kunde en Godsdienst, en heilzame waarschuwingen voor het ongeloof
en bygeloof, terwyl klaarblyklyk getoond wordt, hoe die beiden niet alleen hand aan
hand gepaard gaan, maar zelfs moeder en dochter zyn; voor de bedriegeryen der
menschen, hoogmoed, verkwisting, ja alle losheid van zeden. Wy leerden 'er
behoedzaamheid omtrent zichzelven in die twee voorname opzichten uit, om
namentlyk zichzelven voor den eersten misstap te wachten, - en om over andere
gevallenen geen te streng en voorbarig oordeel te vellen, daar men zelden met alle
de geheime listen, lagen en strikken bekend is, die der onschuld en deugd gelegd
worden, enz. Trouwens, de naam van SCHILLER alleen is alreeds genoegzame
waarborg voor de verdiensten van dezen zonderlingen Roman; en de Lezer zal
zyne verwachting niet bedrogen vinden. Evenwel, de eerste 212 bladzyden van het
eerste Deel zyn alleen van SCHILLER; hy liet dit werk steken, en was niet te bewegen
om deze taak af te doen. Men loofde ene aanzienlyke praemie uit voor hem, die het
werk, SCHILLER waardig, afwerken, en een alzins bevredigend geheel daarstellen
zou. Dit deed een ongenoemde. De taak was niet gemaklyk, maar is meesterlyk
uitgevoerd. Gaarne zouden wy de Voorrede van dien ongenoemden afschryven,
maar ons bestek gedoogt dit niet; ziet hier den geest 'er van: ‘Een groot kunstenaar
begon een meesterstuk. Nooit had nog iemand soortgelyk ene schildery geleverd.
Hy liet het varen; waarom, weet men niet. Het viel zekeren Schilder in 't oog. Hy
beschouwde het lang met de ingespannenste opmerkzaamheid. ô! Riep hy uit, mogt
ik het voleindigen! Men vergunde hem, 'er zyne
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krachten aan te beproeven; en was ook over hem voldaan: men begreep, dat,
ofschoon de eerste meester het een en ander nog anders en beter gemaakt zou
hebben, het toch ook zo wezen kon. De Schilder gaf de eer alleen aan zynen groten
voorganger, wiens meestertrekken zyn penseel bezield hadden.’
Een booswicht van den eersten rang bedoelt niets minder dan de Kroon van een
of ander machtig Ryk. Eindelyk bepaalt hy zich tot Venetië, zyn Vaderland. Hier
moet hy eenmaal alleenheerscher worden. Dit kan niet, ook niet door het geweldigst
oproer, zonder hulp van vreemde Hoven. Hy weet (de wyze hoe moet men in het
Werk zelve lezen) in byna alle Kabinetten invloed te krygen, heeft overal mannen,
die van zyne wenken vliegen, en tot vorstenmoord, en tot alles, bereid zyn. Hy is
een groot natuurkenner, de schranderste menschenkenner, en de afschuwlykste
booswicht. Door zyne onmeetlyke schatten, door zyne gewaande wonderen, door
ieder op zyn zwak aan te tasten en te verplichten, door zekere geheime Orde, die
hy geheel aan zyn oogmerk dienstbaar maakt, door onbegrypelyke, duivelsche list,
gelukt hem ieder gruwelstuk. De Prins van ** was in het strengst incognito te Venetië;
heeft een uitmuntend hart; was Protestantsch, maar juist niet na en uit een behoorlyk
onderzoek; hy was volstrekt niet eerzuchtig; hy had geen uitzicht op den Troon, en
alle zyne wenschen bepaalden zich tot een ambteloos leven. Op dezen Prins heeft
de booswicht het oog. Hy wil hem op den Troon plaatsen, maar op dien van een
naburig Ryk; daartoe moet hy den Roomschen Godsdienst omhelzen. Door hem
wil hy zyn doel bereiken; dus moet hy geheelenal zyn werktuig worden, en hem in
alles blindelings volgen. Natuurlyk doorziet men dit plan eerst aan het einde der
Geschiedenis. De Lezer voelt wel, dat men den Prins tot een groot, maar verborgen,
oogmerk gebruiken wil, en dat hy, in den volstrektsten zin, het werktuig wordt van
enige onbekende schelmen: ook dit voelden zyne vrienden; dan zy kunnen den
draad van het kluwen maar niet vinden, noch hunnen vriend redden. Toen zy enigzins
op het spoor geraken, is de Prins reeds al te zeer in den strik verward; zy hebben
zyn vertrouwen verloren, en men maakt van hem, en doet door hem, wat men wil.
Wensch u geluk, Prins! te negen uuren is hy gestorven, zegt een onbekend Masker
in Armenische kleding; en toen het bericht komt, dat de Kroonprins juist op dat
ogenblik overleden was, is het Masker ook weder by de hand, en zegt den Prins:
Uwe wissels zyn gekomen. Gy zyt hier ontdekt, en zult de afgezanten van den Raad
aan uw huis vinden. Kort daarop beledigt men den Prins in een Koffyhuis; maar de
Inquisitie is by de hand, en het hoofd van den belediger rolt, zo
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als de Prins meent, voor zyne voeten. Aan het Hotél was intusschen door enen
Armeniër bericht gebracht, ‘het zou laat worden, eer de Prins te huis kwam;’ en ten
bewyze gaf dit Masker 's Prinsen horologie over, dat hy nu eerst miste. Naderhand
is de Prins een sleutel kwyt. Enige kinderen vermaken zich met spel en dans.
Onverwacht blyft de Koningin van het spel roerloos staan: 'Er is, zegt zy, een Koning
onder ons, en legt hare kroon aan des Prinsen voeten. In ene loterykraam neemt
de Prins een lot, trekt een doos, en de verloren sleutel ligt 'er in. Men eet dien avond
op zeker lusthuis. Zeker Siciliäan kan Geesten oproepen; doet dit ook: Gochelaar!
gy zult geene Geesten meer oproepen, zegt iemand met ene forsche stem; het is
de Armeniër. Op 't ogenblik zyn 'er ook gerechtsdienaars, en ene wacht neemt allen
gevangen. De Armeniër luistert den oppersten maar iets in het oor, en de Prins is
met de zynen vry. Nu ontdekt het zich, dat alles met den Siciliäan bedrog was. De
Prins spreekt hem in de gevangenis. Met de kroon, den sleutelden geest, was alles
bedrog; maar met den Armeniër was het geheel iets anders; deze is een zonderling
wezen, geheel ondoorgrondelyk, enz. Evenwel ontkomt de Prins dezen zo kunstig
gelegden strik. Zyn gesprek met den Graaf van O ** is hier zeer lezenswaardig.
Indedaad, hy liep niet blindelings en onbezonnen in den strik, dien men hem spande;
en men verbaast zich, terwyl men den Prins beklaagt, over de arglistigheid van het
schelmstuk, waaronder een zo wel verdedigd verstand bezweek.
Dit voorval liet diepen indruk na. Nu lag des Prinsen geloof aan wonderen, maar
ook zyn geheel godsdienstig geloof; althands hy begon te twyfelen. Daar zyn
incognito ophield, kon hy ook zo afgezonderd niet meer leven, en hy geraakte in
kennis met enige fraije vernuften. Hy wilde schitteren, en dus zynen geest beschaven.
Onmerkbaar regelde men zyne lecture. Al vroeg was een van 's Prinsen bedienden,
de Jager, verdwenen. Zekere BIONDELLO was daarop in zynen dienst genomen; en
deze was een der voornaamste werktuigen van den Armeniër. Eindelyk geraakte
de Prins nu ook in zeker besloten gezelschap, de Bucentauro genoemd. Hier werden
de natuurlyke en noodzakelyke steunpilaren zyner gelukzaligheid vernield, opdat
hy, wanneer hem de spitsvindigheden en droggronden in het beslissend ogenblik
begaven, den eersten staf den besten, dien men hem willekeurig toewierp, zou
aangrypen. Een vriend alleen had hem misschien nu nog kunnen redden; dan
ongelukkig moesten Mylord SEYMOUR en de Graaf van O ** beiden toen juist uit
Venetië; en toen de Graaf, een jaar daarna, terug kwam, werd de Prins reeds overal
toegejuichd, was een spotter met de eerwaardigste waarheden van den Godsdienst
geworden, en in het gedrang,
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dat hem voordstuwde, hoorde hy de zwakke stem der vriendschap niet meer. De
Graaf moest den Prins wederom verlaten; dan de Baron van F. gaf hem nu
naauwkeurig bericht van hetgeen den Prins betrof. Nu kwam de Prins van D ** in
Venetië. Onze Prins huurde terstond een nieuw en prachtig huis, en alles ging op
een hogen voet. Hy bediende zich byna geheel alleen van BIONDELLO, en werd
jegens zyne Edellieden en andere bedienden verbazend norsch. Toevallig redde
de Prins zekeren MARCHESE DE CIVITELLA het leven; (ook dit was bedrog.) Deze, de
Neef van een der rykste Prelaten, wordt des Prinsen boezemvriend. De Prins had
gebrek aan geld, en handelt met een Jood. CIVITELLA ontdekt dit, en schiet den
Prins, met de grootste vreugd, aanzienlyke sommen op. Hier komt een belangryk
gesprek met den Baron van F. voor, hetgeen doet zien, hoe diep de Bucentauro
den Prins reeds had doen zinken. De Liefde alleen ontbrak nu nog. In zekere Kerk
ziet de Prins ene Grieksche Dame; dan zy was spoedig weg, en alle nasporing te
vergeefsch. Nu is zyn toestand by uitstek pynigend; hy moest verstroijing hebben,
vond die in het Spel, en is in korten tyd aan CIVITELLA vierëntwintig-duizend Zechienen
schuldig. Intusschen schynt het, dat het Hof te ** achterdocht tegen den Prins heeft
opgevat; dat het hier zyne verspieders heeft. De Prins wordt daardoor op zyn Hof
misnoegd. Eindelyk vindt de Prins zyne Grieksche Schone, en zwemt in vermaak
en liefde. Maar nu komen 'er brieven van zyn Hof; men weet daar alles, en de Laster
heeft 'er nog vry wat bygevoegd. De Prins wordt woedende. Zo nadert de Armeniër
zyn doel. Ziet hier een stuk van een gesprek met den Baron.
‘Wensch u geluk, zeide hy, - te negen uuren is hy gestorven. Geluk - Ik zou my
geluk wenschen, - zeide hy zo niet? Wat wilde hy daarmede zeggen?’
‘Hoe komt gy daar thands op? wat moet dat hier?’ zeide de Baron.
‘Ik heb toen niet begrepen, wat de man wilde. Thands versta ik hem - ô het is
onverdraaglyk hard, enen Heer boven zich te hebben!’
‘Myn dierbaarste Prins!’
‘Die het ons kan laten voelen! - Ha! het moet zoet zyn! - De ellendigste onder het
volk, of de naaste Prins aan den troon! Dat is geheel en al het zelfde. - By God! het
is iets groots, eene kroon!’ enz.
Intusschen was de Prins nu van zyn Hof verlaten, geheelenal van CIVITELLA
afhangelyk; alleen had hy nog ene toevlucht tot zyne Zuster, die hem van tyd tot
tyd aanzienlyke sommen had toegevoegd.
Een geruimen tyd onderschepte men alle de brieven van den Baron. Toevallig
krygt de Graaf 'er ene in handen.
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's Prinsen Zuster had ook met hem gebroken; CIVITELLA was door den Prins doodlyk
gewond; en de Grieksche Dame overleden. De Graaf vliegt naar Venetië; de Prins
wil hem niet zien; maar van F., die doodlyk ziek was, ontfing hy een biljet: Reis vry
terug. De schulden van den Prins zyn betaald; CIVITELLA is hersteld; de Armeniër
is, in den volstrektsten zin, meester van den Prins, die, nu vyf dagen geleden, de
eerste Mis heeft gehoord. (Hier eindigt het werk van SCHILLER.) Het gelukte, echter,
den Graaf, zynen vriend te zien. Deze was, althands met medeweten van den Prins,
vergeven. Hy was, zo wel als de Graaf, verdacht, van den Prins zwart gemaakt te
hebben by zyn Hof. Nu vernam de Graaf, wat 'er ware voorgevallen. Ene stem in
den nacht: Prins! hoed u, dat gy uwe hand niet met moord bevlekt! was het eerste
geweest. Daags daaraan vond hy zyn Grieksch meisje, zo hy meende, in CIVITELLA's
armen, en doorstak hem woedende. Vluchten was nu de zaak. Men kreeg zyne
wykplaats op het spoor. Zeker Klooster was veiliger. Hier lag de Grieksche Dame
reeds zints zeven dagen ziek. De Prins zag haar sterven, liet het lyk openen, en zy
was vergeven. Een Geest verschynt in den nacht, en brengt een brief; een brief van
CIVITELLA, met alle de schuldbekentenissen van den Prins. Een Geest had alles
afbetaald, en hem gewaarschuwd, den Prins niet te vervolgen, die, wilde hy zich
van zyne macht bedienen, hem ogenbliklyk doden kon. De Geest had hem
aangeraakt, en zyne wond genezen. - Overwin uw ongeloof! riep ene stem, toen
de Prins den brief gelezen had. Hy keerde nu naar zyn Hotél, en moest nu CIVITELLA
in den waan houden, dat hem hogere machten ten dienste stonden.
F. stierf, en de Graaf verliet Venetië. Maar zou 'er dan, dacht hy, volstrekt niets
meer te doen zyn om den Prins nog te redden? Hy brengt zynen bediende in den
waan, dat hy dood is, en keert, als een Poolsche Jood vermomd, terug. Het geluk
diende hem zonderling. Op reis vindt hy in zekere herberg enen echten Poolschen
Jood, die op sterven lag. De *** sche Geconfoedereerden hadden dezen afgezonden,
met een brief aan zekeren man te Venetië. (De Graaf herkent terstond den Armeniër.)
Hy neemt nu dien last op zich. De brief, waarvan hy een afschrift nam, was in voor
hem onverstaanbaar cyfer. Hy geeft zich by den Armeniër voor den echten Jood
uit, speelt zyne gevaarlyke rol uitnemend wel, en moet tot nader order te Venetië
blyven. Mylord SEYMOUR ontdekt hem. Deze was ook vermomd, met het zelfde
oogmerk, te Venetië, en zo ver gevorderd, dat hy zekeren boezemvriend, JOHNSON
genoemd, in des Prinsen dienst had. Door dezen kreeg hy dan nu ook berichten.
De Prins had indedaad F. doen vergeven; door verdichte brieven had men hem
bedrogen; en door zekeren sleu-
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tel tot het cyfer, in BIONDELLO's brieventas gevonden, konden 's Prinsen vrienden
nu ook den brief aan den Armeniër lezen; en nu kregen zy toch enig licht in het
verborgen plan der boosheid. Maar den Graaf ontzonk nu ook de moed. Wat zyn
wy, zeide hy, tegen zo velen? Doch de Lord sprak hem moed in. Kon het dan niet
anders zyn, zo kon men toch eindelyk het Venetiaansch Gerechtshof onderrichten
van hetgeen men wist, en alzo de myn in de lucht doen vliegen, al moesten dan
ook de Prins en zy zelve daarby omkomen.
De Prins kon zyne Grieksche Dame niet vergeten, en sloeg byna de handen aan
zichzelven; Geestverschyningen beletten dit. De Bucentauro was nu vernietigd; en
juist op dit tydstip geraakt hy in kennis met een uitmuntenden Geestelyken, de
Bisschop van *; en deze waardige man opende den Godsdienst wederom den weg
tot 's Prinsen hart. Dat dit ook in het plan van den Armeniër behoorde, konden zyne
vrienden niet begrypen. CIVITELLA sterft (in schyn) op ene wyze, die den Prins al
meer vertrouwen op, en eerbied voor, den Armeniër moest inboezemen, en
overtuigen, dat ene onbepaalde gehoorzaamheid aan dat onbekende wezen volstrekt
nodig was. Ik gaf 'er myn leven om, riep hy uit, had ik eindelyk eens iets bepaalds
van dezen Armeniër kunnen vernemen! En ene stem andwoordde: Gy zult dit nog,
gy zult hem zelfs nader leren kennen, byaldien uwe volgzaamheid u dit waardig
maakt.
Kort hierop kregen 's Prinsen vrienden enigen moed. Hem werd wissel-arrest
aangezegd. Nu meenden zy hem te redden met hun geld, en zyn vertrouwen te
herwinnen. Dan, vóór den avond kwamen alle de schuldeischers met hunne
quitantien, en brachten nieuwe sommen, mede reeds afbetaald. Dit was het werk
van den Armeniër. Nu stierf ook de Bisschop; en uit een geschrift, dat hy zou
nagelaten hebben, bleek den Prins, dat deze Bisschop zyn Oom, zyn Hof aan de
gruwlykste moorden schuldig, en deze waardige man ook al vergeven was. Nu
kwam de zo lang vermiste Jager ook terug; en dit onnozel mensch meende in ernst,
dat het Hof hem had doen opvangen, dat men hem had willen uithoren, en dat hy
nu, door enen Oom van den Prins, om dezen te vermoorden, was omgekocht
Natuurlyk is de verbittering van den Prins tegen dien Oom nu op het hoogst. Vaderen broedermoordenaar! riep hy uit, moordenaar van alle myne genoegens! Gods
geduchte wraak zal u door my treffen, en dan wee u! Deze wraak, echter, wordt den
Prins schristelyk verboden, door den onbegrypelyken, die zich tekende: De u overal
onzichtbaar verzellende.
Pater SEDASTIANO, wien de Bisschop in bovengemeld geschrift had aanbevolen,
had nu den Prins spoedig overgehaald; zodat hy opentlyk den Roomsch-catholyken
Godsdienst om-
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helsde. Zyne domme Geloofsbelydenis, die hier woordelyk voorkomt, is zeer
opmerkelyk. Nu laat zich de Armeniër zelve zien by den Prins; wekt zyn Grieksch
meisje (dat toch nimmer dood geweest was) voor hem op; en nu is zyn doel volkomen
bereikt: hy kan by den Prins van ene volstrekte gehoorzaamheid, zonder enig
onderzoek, verzekerd zyn. Nu zendt hy ook den Poolschen Jood (den Graaf van O
**) terug, met enen brief: De bepaalde dag, waarop de Prins den Troon zou
beklimmen, was de ... April. De hunne moest den ... sterven, en zy den Prins terstond
voor Koning uitroepen. Dat hy in alles zou toestemmen, daarvoor stond men nu
borg. En dan maar aanstonds op het trotsche Venetië los, enz. - Onbeschryfelyk
was de verbazing van des Prinsen vrienden, toen zy dezen brief ontcyferden; maar
op het zelfde ogenblik bericht hun JOHNSON, dat de PRINS, de ARMENIëR, en BIONDELLO
geärresteerd waren. Kort daarop werden de Lord en de Graaf mede in arrest
genomen. Dit laatste was JOHNSON's werk, opdat men hen niet beschouwen mogt
als medeplichtigen, en omdat zy door hun getuigenis den Prins nog konden
veröntschuldigen. Zy geraakten ook spoedig vry; en nu ontfing de Graaf (de Poolsche
Jood) nog een brief van den Armeniër, waaruit bleek, dat hy nog den moed niet
opgaf, alles in de gevangenis reeds lang had voorbereid, en vluchten kon, wanneer
hy wilde; hetgeen dan nu verhinderd werd.
De Graaf van O ** ontmoet nu zekeren Oversten, die den Prins had aangegeven.
Hy had volmacht van zyn Hof. Zekeren Praesident was het geweten op het doodbed
wakker geworden, en deze had het gehele plan nog in tyds aan den Vorst ontdekt.
Door den Oversten krygt de Graaf nu ook toegang tot den Prins en den Armeniër,
door wiens belydenis en het verhaal van zynen levensloop zich dan ook alles
ontwikkelt. Dit verhaal, dat in meer dan één opzicht leerzaam en merkwaardig is,
maar waarvan wy niets kunnen mededelen, beslaat de grootste helft van het tweede
Deel dezes Werks. De Prins keert eindelyk met den Graaf van O ** naar zyn Hof
terug, waar alles edelmoedig vergeten en vergeven was, en verkoos een eenzaam
leven. Dan hy leefde maar kort. Het slot dezer Geschiedenis is waarlyk zeer
aandoenlyk; en het is byna onmooglyk, den Prins niet te beminnen, die diep, diep
ongelukkig was, en alleen in den dood rust en geluk vinden kon.
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Anton, of de Jongeling zoo als hy behoort te zyn. In II Deelen. Uit
het Hoogduitsch. Te Zaandam, Amsteldam en Leeuwarden, by H.
van Aken, J.F. Nieman, en A.R. Fink, 1800. In gr. 8vo. 203 bl.
Den MAN, de VROUW, zo als die behoren te zyn, hebben wy reeds aangekondigd:
nu verschynt deze JONGELING, die wy meenden, dat door de JONGEDOCHTER zou
zyn opgevolgd; dan wy zien, dat de KINDEREN haar vooruit zyn. Wy twyfelen niet, of
dit zal nu zo voordgaan; en wy wachten nu van tyd tot tyd den Mensch zo als hy
behoort te zyn, in iederen levensstand, in ieder ambt of beroep. Hoewel wy nu hartlyk
wenschen, dat alle deze boeken veel zullen bydragen om de menschen te maken
zo als zy wezen moeten, zullen wy ons evenwel by de aankondiging van zodanige
werkjes een weinig bekorten, omdat onze LETTERÖEFENINGEN, zo als die behoren
te zyn, ook plaats dienen in te ruimen aan andere geschriften.
Wat dezen JONGELING betreft: wy lazen dit boekje met genoegen. In het ouderlyke
huis, op de lage en hogere scholen, in zyne bediening by den Hofraad, en toen hy
eindelyk enen aanzienlyken en voordeligen post erlangde, altyd gedraagt hy zich
voorbeeldig. Het verhaal is aangenaam, onderhoudend, en doorgaans aandoenlyk
genoeg. De Vertaling verdient ook lof. Wy durven dus dezen JONGELING wel
aanpryzen. Indien wy ene aanmerking moesten maken, zou het deze zyn: Wy
wenschten wel, dat diegenen, met wien de menschen zo als zy behoren te zyn in
betrekking staan, ook waren zo als zy wezen moesten, althands niet slechter, dan
wy hen doorgaans in de wereld aantreffen. ANTON ontmoet, wel is waar, ook zeer
edele menschen; dan zyne Moeder is al by uitstek slecht. Onze Jongelingen, wien
hy toch ten voorbeeld wezen moet, zouden 'er, dunkt ons, meer aan hebben, indien
zy hier meerdere gelykheid aan hunne lieve achtingswaardige Moeders vonden.
De Lezer voelt onze mening wel; men kon dit soort van geschriften leerzamer maken.

Fabelen en Vertellingen voor de Jeugd. Door J.J. Ebert,
Hoogleeraar te Wittenberg. Te Haarlem, by F. Bohn. In 8vo. 216 bl.
Dit Werkje verdient indedaad ene plaats in de boekverzamelingen onzer Kinderen.
Het bevat drie-en-veertig zo Vertellingen als Fabelen, alle voor het kinderlyk verstand
be-
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rekend, en zeer leerzaam; het brengt den Kinderen gene andere dan gezuiverde
denkbeelden by, en is geschreven in enen zeer aangenamen, bevalligen trant; terwyl
zich deze Vertaling ook door zuivere taal en spelling aanpryst. - Deze Verzameling
is in twee Afdelingen gesplitst: de eerste bevat die Fabelen en Vertellingen, 25 in
getal, welker zedeleer byzonder voor de vroegste jeugd geschikt is; de 18 volgende
maken de twede Afdeling uit, en deze gaan de vatbaarheid van Kinderen ja wel niet
te boven, doch derzelver zederlyk doel is meer op volwassene personen gemunt.
Korte en meer uitvoerige stukjes wisselen hier elkanderen af. De kortste zyn geschikt
om den Kinderen voorgelezen te worden, opdat deze, met hunne eigene woorden,
dezelve dan aan hunnen Vader of Onderwyzer weder verhalen. Van de meer
uitvoerige Vertellingen laat men zulke Kinderen, die reeds met de pen kunnen
omgaan, uittreklels maken. - Wy twyfelen geenzins, of dit boekje zal de goedkeuring
van de Vaderlandsche Jeugd, en van iederen Kindervriend, wegdragen.

Het beloofde Geschenk, of belangryke Lessen voor Kinderen. Door
J. Hazeu, Corns. Zoon. Met Plaaten. Te Amsteldam, by W. van Vliet,
1800. In 8vo. 107 bl.
Een aangenaam Geschenk voor Kinderen, zo van 9 a 10 jaren, volgens het gevoelen
van den Schryver, en ook van ons. Het bevat elf Stukjes, van onderscheiden aard,
doch na genoeg van gelyke waarde. Ziet hier de Opschriften: De Verschrikking,
eene leerzaame Geschiedenis. Pietje Welgemoed, en Klaasje Ontevreden. Het
voorrecht der Dieren boven dat der Menschen. Het nadeel eener kwaade Volgzucht.
De Winter is geen straf, maar eene weldaadige bestuuring van God. Onverwachte
Redding, of het loon der Naarstigheid. Gods zegenende Goedheid. Gods Goedheid,
een Dichtstukje. Het leesgierig Meisje. Gehoorzaamheid. Leerzaame Spreuken. Wy
voegen by deze eenvoudige aankondiging van dit Werkje alleen, dat wy hetzelve
gerust durven aanpryzen, en neemen deze woorden van den Schryver over: ‘Het
is vooral de plicht van Ouders, niet slechts eenige Boekjens aan hunne Kinderen
te geeven, en het werk der onderwyzing daar by te laaten; ô neen, Kinderlievende
Ouders! dan komt uw werk eerst regt aan; de Boekjens voor Kinderen zyn
handleidingen voor u, ten einde u het werk der opvoeding gemaklyker te maaken.’
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
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. 4de, 5de en 6de Stuk. Te Leyden, by J. van Thoir, 1800.
In gr. 8vo. 87, 72 en 117 bl.
Het twintigtal Leerredenen van wylen den beroemden LAVATER, eenige van welke
(*)
voorheen door ons wierden aangekondigd , bekoomt met de nu afgegeevene drie
Stukjes zyn volle beslag. In het eerste derzelven ontmoeten wy drie Leerredenen:
Over de Hemelvaart van JEZUS CHRISTUS - Voorbereiding tot - en Leerrede op het
Pinxterfeest. In het volgende, eene Leerrede in den Zomer - in den Herfst - en op
den laatsten dag des Jaars. De vier Leerredenen, in het laatste Stukje, voeren tot
opschriften: Op den eersten dag des Jaars - Over het Gebed des Heeren; gedaan
by gelegenheid van de Bediening des H. Avondmaals vóór den jaarlykschen
Bededag. - Dankpredicatie gehouden op den jaarlykschen Boet- en Bededag - De
Werkingen van den Heiligen Geest, of Leerrede gehouden op het Pinxterfeest.
Beter, over 't geheel genomen, dan de voorheen aangekondigde, zyn ons deeze
Leerredenen bevallen. Minder zwellende is de styl van veelen. Meer redeneerkundig
betoog ontmoet men ginds en elders, naar ons inzien een noodig bestanddeel van
Kerkelyke Redevoeringen; als die niet slegts ten oogmerke moeten hebben, de
hartstogten te roeren, maar vooral om, op duchtige gronden, het verstand omtrent
de waarheid en de aangelegenheid eener voorgestelde zaake te overtuigen. Dat
wylen de geagte LAVATER ook voor het laatste was berekend, indien het ons niet
reeds ware

(*)

Letteroef. 1800, bl. 234 en 405.
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gebleeken, zou meer dan ééne hier afgegeevene Leerrede ter proeve kunnen
dienen. Dat vermogen, op eene gemaatigde wyze aangezet en verleevendigd door
's Mans niet zeer gemeene kragt van uitdrukkinge, stelde hem in de gelegenheid
om met zynen voordragt op de gemoederen van veelen zyner toehoorderen
wonderen te verrigten.
Thans eene proeve willende mededeelen, bepaalt zich onze keuze tot de volgende
aanhaaling, welke wy uit de Leerrede op den Zomer zullen afschryven. Ten text
genomen hebbende de woorden uit Psalm CXLV:15, 16. Alle oogen wagten op U;
en Gy geeft hun hunne spyze ten zynen tyde. Gy doet uwe hand open, en verzadigt
alwat 'er leeft (naar uw) welbehaagen, leidt LAVATER daar uit drie stellingen af, de
eerste van welke luidt: Alle menschen zien op deezen tyd byzonder uit naar den
Zegen van God ten aanzien van hun voedzel. Ter ontwikkelinge van die stellinge
schryft de waardige Man, onder andere, dit volgende: ‘Het is, MYNE WAARDSTEN! de
daaglyksche ondervinding, dat alle menschen, ingevolge de inrichting hunner Natuur,
zekere middelen tot onderhouding hunner Lichaamen, en tot verlenging hunnes
leevens behoeven: ontbreekt den mensch ééne dag dit voedsel, zoo gevoeldt hy
teffens een merkbaar ongemak, en wanneer dit gebrek aanhoudend is, is hy ook
in gevaar om krank en machteloos te worden, en in korten tyd zyn dierlyk leeven te
verliezen.
Om dit gevaar van gebrek voor te komen, is het geheele menschelyk geslacht in
eene byna altoos duurende beweging. Veele duizende menschen houden zich daar
mede bezig, om den wasdom dezer voedmiddelen te bevorderen, of hun, die
werkzaam zyn, hunne moeite en arbeid op de eene of andere wyze te vergelden!
Zoo dra ééns de honger, of de begeerte om zyn Lichaam te onderhouden, uit de
wereld weggenomen wierd, zouden ook op dat zelve oogenblik millioenen werkzaame
handen en voeten stil staan, en het geheele menschelyk geslacht spoedig eene
geheel andere gedaante verkrygen. Niet alleen zouden daar door de gezondheid
en de vaardigheid des menschelyken Lichaams, en der Zintuigen, schriklyk lyden
in (uit) traagheid, en uit (in) werkeloosheid ontaarden, het menschelyk leven, veel
gelykformiger aan eenen slaap, dan aan eenen werkzaamen
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toestand maaken, maar daar en boven zouden ook de schoonste en aangenaamste
vermogens der ziele verminderen, en allengs verstompen; waardoor het hart te
gelyk van duizend aangenaame gewaarwordingen zoude beroofd worden; zoo dat
men, in korten tyd, de aandoeningen van medelyden en Barmhartigheid te vergeefsch
zoude zoeken.
Het is derhalven (vervolgt LAVATER) eene wysheid van God, dat zyne Godlyke
macht de menschen zoo gevormd heeft, dat zy hun voedsel zelven zoeken moeten,
en by gebrek daar van aan onaangenaame gewaarwordingen bloot gesteld zyn.
Doch deeze inrichting heeft nog andere goede werkzaamheden. Zy geeft den
mensch een levendig gevoel van zyne zwakheid, en afhangelykheid! Zy herinnert
hem op de krachtigste wyze aan eene waarheid, die hem zynen hoogmoed dikwils
geheel en al moest doen vergeeten: namelyk: Dat 'er een God is, die aan alle
menschen het leven, den adem, en alle dingen geeft! Dat 'er een God is, van wiens
zegen zyne rust en welvaard in den volstrektsten zin afhangt, en zonder welken hy
in allen gevalle niets vorderen kan in alle zyne onderneemingen, of, zegt my, MYNE
WAARDSTEN! wanneer laat zich deeze groote waarheid levendiger gevoelen, dan in
eenen tyd, waarin 'er gebrek aan de noodwendigste leevensmiddelen is? Hoe zeer
moet dan de verstandigste en sterkste zelfs zyne onmacht zelve gevoelen? Wat
baat hem dan al zyn verstand, ondervinding, gezondheid of Lichaams-krachten?
Wat nut heeft hy van alle inrichtingen, zonder eenige uitzondering, ter bevordering
of verbeetering van den Landbouw? Zonder den Godlyken zegen? niets! Hy mooge
het veld beärbeiden, maar hy kan de vrucht niet voort doen koomen! Hy kan de
wolken niet doen heen en weder dryven, hy kan den regen niet doen vallen, of
denzelven verhinderen; hy kan de zon niet gebieden op en onder te gaan; hy kan
de winden niet beveelen, of de stormen aan eenen band leggen; de overstroomingen
kan hy niet verhinderen; den verdervenden hagel niet ophouden; dit alles, en nog
meer, is verre buiten de grenzen zyner wysheid en kracht, en echter hangt van dit
alles de wasdom der voedmiddelen grootendeels af. Hoe natuurlyk is het derhalven
(zoo besluit LAVATER) dat de mensch, inzonderheid in zulke tyden als de tegenwoor-
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dige is, van zyn onvermoogen en geheele afhangelykheid van God overtuigd, en
in hem een zichtbaar verlangen naar den onöntbeerlyken zegen van God, ten
aanzien van de Lichaamelyke voedmiddelen, opgewekt worde?’
Nog eene korte proeve zullen wy mededeelen; zy is ontleend uit de Leerrede, die
over de werkingen van den H. Geest handelt, en Gal. V:22 tot text heeft. Blydschap,
naar 's Apostels voordragt, als eene der vrugten van den Geest vermeld, en de
gegrondheid daar van vertoond hebbende, gaat LAVATER voort: ‘Is een vroom mensch
beangstigd, droevig, nedergebogen, (hetwelk somwylen gebeuren kan) zoo moet
men dit niet anders dan voor eene ziekte aanzien. Beangstheid, droefgeestigheid,
zwaarmoedigheid, kan zekerlyk somtyds by zulke menschen plaats hebben, die op
andere tyden echte vruchten van den Geest aan zich vertoonen; maar even daarom
is deeze droefheid, deeze onrust des gemoeds, geene vrucht des Geestes, maar
veel meer eene vrucht des vleesches, van een verzwakt gekrenkt lichaam, of van
een zwaarmoedig lichaams-gestel. De vrucht des Geestes is vreugde en vrede. Het
is ook onlochenbaar, dat 'er ook eene zekere Godlyke treurigheid plaats hebben
kan, doch deeze treurigheid vind haaren grond in eene klaare en duidelyke kennis
en overtuiging van zyne eigene onvolmaaktheden, zwakheden, zonden, enz. en
zulk eene treurigheid werkt een edel en heilzaam berouw, dat tot zaligheid leid. Zy
is geen duurzaame toestand; zy is gelyk aan de smerten van eene barende Vrouwe,
die spoedig in vreugde verwandelen. Treurigheid kan slechts in zoo ver als eene
vrucht en werking van den Heiligen Geest Gods aangemerkt worden, als zy ons tot
Jezus Christus, de bron van alle blydschap, heenen dryft, en overal, waar zy deeze
uitwerking niet heeft, kan zy niet voortgekomen zyn van den Geest der verlichtinge,
der waarheid, der blydschap en des vredes.
De treurigheid moet nooit een duurzaame toestand van den Christen zyn; in
tegendeel, blydschap en vrede der Ziele moet zyn heerschend Character uitmaaken.
Want, wanneer de Geest des Zoons Gods in onze harten is, is het geen Geest der
dienstbaarheid of der vreeze, maar veel meer van een kinderlyk vertrouwen.’
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Zie hier nog iets over eene andere vrugt van den Geest: Lankmoedigheid,
Goedertierenheid en Goedheid. ‘Wie (zoo schryft hieromtrent LAVATER) Wie haastig
over zynen naasten oordeeld; wie met zyne bestraffing en afkeuring oogenbliklyk
gereed is; wie met de zwakheden der zwakken geen geduld, en tegen de feilen van
anderen geene toegeefelykheid oefend; wie het voorhoofd in onvriendelyke rimpels
trekt; wie in zyn gedrag en handel tegen anderen ruw, onbuigzaam, onvriendlyk is;
wie zynen evenmensch geen goed woord, geenen helderen vriendelyken blik gunt;
wie zich om het wel of kwalykvaaren van anderen niet het minst bekommerd; aan
zynes naasten vreugde of droefheid geen deel neemd; slechts met zich zelven
ingenomen, slechts met zich zelven werkzaam is, met eenen trotschen en
verachtelyken blik op alles nederziet, wat van hem niet is; wie weinig goeds doet;
weinig yver voor het goede aan den dag legt; of, wanneer hy al iets goeds verricht,
hetzelve zonder Goedertierenheid, zonder hartelykheid, zonder vriendelyke,
liefderyke gevalligheid doet, zoo een is niet bezielt door den Geest van Jezus
Christus; want de vrucht des Geestes is Langmoedigheid, Goedertierendheid,
Vriendlykheid, Goed-dadigheid, en Goedheid.’

Overdenkingen by het gebruik van het H. Avondmaal, voor
denkende Christenen; door V.K. Veillodter. Uit het Hoogduitsch
vertaald door G.H. Reiche, Leeraar der Luthersche Gemeente te
Leyden. Te Zutphen, by H.C.A. Thieme, 1800. In gr. 8vo. 200 bl.
Een nuttig Handboek voor denkende Christenen, dien het niet zoo zeer om eigenlyke
voorbereiding en leering, als om opwekking en voedzelstof voor hunne
overpeinzingen, by het gebruik van het Heilig Avondmaal, te doen is. De Schryver
heeft zorgvuldig vermyd, zich tot de Godsdienstige begrippen van zyn byzonder
Kerkgenootschap te bepaalen, en zelfs daar, waar hy eenigzins in het verklaarende
zou kunnen vallen, zich liever van algemeene uitdrukkingen bediend, gelyk, onder
anderen, by de woorden der instelling, waarby hy NIEMEYER letterlyk heeft gevolgd.
Dit, en de geheele wyze van schryven, maakt deze Overdenkingen
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regt bruikbaar, en gemeennuttig voor oprechte Christenen van allerlei
Kerkgenootschappen. Die niet te veel gehecht zyn aan hunne eigene wyze van
uitdrukking en verklaaring der bybelsche gezegden, kunnen by de woorden van den
Schryver genoeg denken. Zy vinden hiertoe overal ruime stoffe en allergeschiktste
aanleiding.
De Vertaaling is ons zeer goed bevallen. Hier en daar is daarby gebruik gemaakt
van eenige gepaste Gezangen, door den kundigen LUBLINK, de Jonge, vervaardigd,
en, voor eenigen tyd, aan zyne vrienden in druk medegedeeld, die de Eerw. REICHE,
in de plaats van eenige in 't oorspronkelyke ingevoegde vaarzen en Godsdienstige
gezangen, niet kwalyk te passe gebragt heeft.
Zie hier, tot eene proeve van den schryf- en denktrant van VEILLODTER, een klein
gedeelte der aanspraak aan jonge Christenen, by hunne eerste viering van het H.
Avondmaal:
‘Vertoeft nog eenige oogenblikken, eer Gy, met eede, de geloften van vroomheid
en liefde zweert, Gy nieuwe medegenooten van ons geloof, Gy, welken dankbaarheid
en verlangen naar versterking in onzen kring bragten. Wy neemen U op in onze
gemeenschap met heilige liefde; wy aanbidden God, die U voor dit zalig tydstip deed
ryp worden; wy gevoelen, met U, den zegen van deeze oogenblikken. Mogt Gy nu
ook gantschelyk al het gewigt van deezen stap, de heiligheid der geloften, die Gy
bereid zyt om af te leggen, en de ernstige verplichtingen, die Gy daardoor op U
neemt, erkennen, ten einde deeze oogenblikken beslissend mogten worden voor
uwe kracht ter deugd, geduurende uw geheele leven, en eenmaal voor uwe
gerustheid in de uure des doods - dit, dit is onze vuurige wensch, dit smeeken wy
voor U, welken God nu nader met ons vereenigt. Erkent, Geliefden! en gevoelt, wat
de eerste viering van Jezus dood voor zyne getrouwe vrienden is; welke
veranderingen dit tydpunt in hun moet voortbrengen; welke heilige verplichtingen
het feest der gedagtenis van den Godlyken oplegt, van Hem, die reine deugd leerde
en uitoeffende; welke uitzichten zich thans voor U, als meer gevormde menschen,
openen, en voor welke hoogere zaligheden Gy nu, op het pad der verlichting, welke
Jezus Christus verspreidde, vatbaar kunt worden.’
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‘Onzer aller gebed is verhoord. Wy zien U, met dankbaare vreugde, in den kring
onzer godsdienstige aandacht; zien U bereid, by het heilig feest der gedagtenis van
Jezus, om Hem, plechtiglyk, als den leeraar der waarheid en den bevryder van de
ellende der zonde te huldigen, U blymoedig als belyders van zyne eerwaardige
leere te bekennen, haar eeuwige getrouwheid, en aan haren grooten verkondiger
dankbaare gehoorzaamheid te zweeren, en, aldus, nu zelven de geloften op U te
neemen, die voormaals in uwen naam, met vertrouwen en liefde, den Eeuwigen
gedaan werden.’
‘Aan den Godsdienst, welken Jezus leerde, hebt Gy den zegen van dit uur te
danken. Deezen Godsdienst nu, geduurende uw gantsche leven, door uwen wandel
te eeren, voor zynen veredelenden invloed uwe harten te openen, zyne
vertroostingen te omhelzen, zyne beloften op U toe te passen, en hem dus, als
edele vroome menschen, getrouw te zyn tot aan het einde - is eene verpligting,
welker vervulling Gy thans belooft. Dat dezelve U altoos heilig blyve - voor den vrede
van uwe ziel in het leven, voor uwe gerustheid en hoop aan den rand des grafs,
voor uw eeuwig heil - wenschen wy dat voor U, en smeeken met U tot God, dat Hy
U versterke om deeze dierbaare gelofte te vervullen.’

Aan de Leden der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Gouda.
In gr. 8vo. 5 bl. Andwoord, in dato 8 Feb. 1801, van den Oud
Praesident Ouderling, Mr. A.H. Metelerkamp, op de Missive, in
dato Gouda 3 Feb. 1801. Te Rotterdam, by N. Cornel. In gr. 8vo.
18 bl. Een woord aan de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente
te Gouda, van haren Kerkenraad, by gelegenheid van het zo veel
gerucht-makend Andwoord, enz. van Mr. A.H. Metelerkamp. Te
Gouda, by W. Verblaauw. In gr. 8vo. 11 bl.
Zoo als, ten gevolge der omwenteling van het Burgerlyk Bestuur, in 1787, in
verscheidene Gemeenten
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van het Gereformeerd Kerkgenootschap, destyds of daarna, sommige Predikanten
en Kerkenraads-leden van hunne posten ontzet wierden, eveneens hebben, by de
groote ommekeer van zaaken, in 1795, ginds en elders eenige politieke Remotien
van Leeraars en andere Kerkelyke Beampten plaats gehad, die de vereeniging der
gemoederen geenzins hebben bevorderd. De Nederduitsche Gereformeerde
Gemeente te Gouda ondervindt, by uitneemendheid, de onaangenaame gevolgen
van zoodanige, in 1789 en 1795, door het politiek Bestuur gedaane stappen. In
1789 moeten, zoo als men uit No. 3 der aangekondigde papieren verneemt, door
politiek gezag eenige Kerkenraads-leden van hunne posten ontslagen, en een
blyvend voorschrift voor de verkiezing in 't vervolg ingevoerd geworden zyn. Deze
politieke daad, sedert lang door veele leden der Gemeente voor onwettig gehouden,
is in 1795 door het nieuwe politiek Bestuur vernietigd, en van dien tyd af de van
ouds gebruikelyke manier wederom gevolgd. Kort daarna zyn D.J. METSKE en J.W.
RUSSING van 't Leeraarampt ontzet, en den laatsten zelfs de inwooning in Gouda
ontzegd. Over deze gebeurde zaaken is een groot en aanzienelyk aantal leden zeer
te onvreede, en wel inzonderheid over de remotie van DO. BUSSING, die, tot hiertoe,
vergeefsche poogingen by het politiek Bestuur heeft aangewend, om hersteld te
worden, en nu, zoo 't schynt, door tusschenkomst zyner vrienden en begunstigers
in de Gemeente, met voorbygaan van dat Bestuur, als nu geheel afgezonderd van
de Kerk, zyn oogmerk tracht te bereiken: zynde DO. METSKE al kort na 't voorgevallene
omtrent zynen persoon gestorven.
Men moet zich in de daad bedroeven over de wyze, waarop sommigen der thans
onderliggende party, in die Gemeente, hun misnoegen openbaar maaken. Een groot
aantal onttrekt zich aan het bywoonen van de openbaare Godsdienstoefeningen.
Veelen blyven van de viering van 't heilig Avondmaal geheel te rug. Vier huisgezinnen
hebben volstrekt geweigerd, hunne kinderen door de tegenwoordige Leeraars te
laaten doopen; en 't is reeds zoo ver gekomen, dat een lidmaat der Gemeente, Mr.
A.H. METELERKAMP, in openlyken geschrifte, de tegenwoordige Predikanten, en
verdere leden des Kerkenraads, met den naam van faitelyk de Gemeente
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repraesenteerende, wederrechtelyk ingeschovene en ingedrongene
Plaatsvervangers, enz. durft bestempelen.
Het rondzenden van een billet van inschryving, tot instandhouding van den
openbaaren Godsdienst, door den Kerkenraad, met eene bygevoegde missive, aan
de leden der Hervormde Gemeente, (zynde No. 1, hier boven aangekondigd,) gaf
Mr. METELERKAMP, een voornaam opperhoofd, zoo 't schynt, der misnoegden in de
Gemeente van Gouda, de reeds lang met reikhalzen begeerde aanleiding, om het
publiek als richter in te roepen over eenige hoofdgrieven, of voornaame pointen van
bezwaar, die by hem, en, zoo hy vertrouwt, by een niet onaanzienelyk deel der
Gemeente, tot een hinderpaal verstrekken, waarom hy voor als nog, tot
instandhouding van den openbaaren Hervormden Godsdienst, niet kan contribueeren.
Deze hoofdgrieven, vervat in het zoogenaamd Andwoord op de Missive, enz. (No.
2) betreffen 1. De remotie van den, zoo hy oordeelt, wettigen Kerkenraad, en
aanstelling van anderen, in 1795. 2. De remotie van de Predikanten METSKE en
BUSSING. 3. Het achterblyven eener hoognoodige Kerkelyke Commissie, door de
geheele Gemeente zelve gekozen, en, behalven van de Gemeente, onafhangelyk
van alle andere Collegien. En nu is de Oud Praesident Ouderling van oordeel, dat
'er aan geen contribueeren tot het voorgemeld einde kan gedacht worden, ten zy
de Gemeente zelve vooraf zoodanige Kerkelyke Commissie, en tevens eenen
wettigen Kerkenraad, daar aan ondergeschikt, verkieze, en dan door deze beide
Collegien alles, wat dienen kan om DO. BUSSING hersteld te krygen, bewerkstelligd
worde. De Kerkenraad vindt zich, blykens No. 3, tot het wegneemen van deze
voorgelegde bezwaaren geenzins bevoegd. De verandering van den Kerkenraad
is, zoo als zy zeggen, in 1795 en vervolgends, op den ouden voet geschied. 't Geen
door Broeder METELERKAMP wordt voorgeslagen, zou met de vastgestelde
Kerkenordening, by het Nationale Synode van Dordrecht Ao. 1618 en 1619 bepaald,
stryden, en is, in 1795, door alle toenmaalige Predikanten, ook DO. BUSSING,
eenpaarig afgekeurd. Over de remotie van dien Kerkleeraar, waaromtrent in de
Gemeente verschillend gedacht wordt, willen zy zich niet expliceeren, omdat zy dat
niet kunnen doen, zonder party te kiezen.
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Onzes inziens, zou 't best zyn, van weerskanten wat toe te geeven. Door
styfhoofdigheid aan de eene, en door bitterheid aan de andere zyde, is de eenmaal
ontstaane scheur geenzins te heelen. De Kerkenraad moest zich de vrye keus van
onpartydige vreederechters door de Gemeente laaten welgevallen, en aan hun
oordeel moesten beide twistende partyen de voornaame pointen in verschil, tot
beslissing en afdoening, geheel toevertrouwen. Mr. METELERKAMP kunnen wy ten
minsten niet wel raaden, om zich langer in den stryd te mengen.

Eenvouwig Verhaal van het voorgevallene tusschen de wettige
Vertegenwoordigers der Herstelde Luthersche Gemeente, en de
Leden der Consistorie en Algemeene Kerkvergadering, enz. Alom,
in gr. 8vo. 29 bl.
De zich noemende Wettige Vertegenwoordigers der Herstelde Luthersche Gemeente
(te Amsterdam) geeven, in deze bladen, aan die Gemeente eenig verslag van
geschillen, die in dezelve al wederom moeten ontstaan zyn, over een, zoo 't schynt,
nieuw ingevoerd Geloofsbelydenis-Boek, waarover eenige Leden der Gemeente
zich in zeker Verzoekschrift hebben bezwaard, en waaruit derzelver
Vertegenwoordigers ook gaarne eenige woorden, die zy meenen dat met de
onveranderde Geloofsbelydenis der Lutherschen volstrekt stryden, wilden
weggenomen hebben, zonder dat echter de Kerkeraad (het Consistorie) daarin
heeft gelieven te bewilligen; en van andere hooggaande oneenigheden, die voorzeker
deze Gemeente (van haaren Tempelbouw af, zoo als de Steller van dit Eenvouwig
Verhaal zich, blz. 6, uitdrukt, een droevig voorbeeld van oneenigheid met zich zelve)
geenzins tot eere verstrekken, en waarvan men nog al meer droevige gevolgen,
met huivering, moet te gemoet zien, zoo lang onkunde en misverstand, met
onbezonnen yver, aldaar den meester blyven speelen. Door inschikkelykheid en
bescheidenheid zal men, in allen gevalle, meer, dan door styszinnigheid en
heftigheid, winnen. De goede zaak des Christendoms wordt althans niet, door kyven
en schelden, bevorderd.
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Tweede en laatste Brief aan den Rustenden Leeraar J. Kramer, ter
beantwoording van zyn Wel Eerw. kort en zedig antwoord,
geplaatst in het Mengelwerk van de Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen, voor het Jaar 1800, No. XV, bladz. 641-644. Door
J. Klinkhamer, Rustend Leeraar. Te Alkmaar, by C. Molkman. In
gr. 8vo. 14 bl.
't Geen ons in deezen Brief, loopende over het den Leezeren van onze
Letteroefeningen bekende geschil, tusschen twee rustende Kerkleeraars van het
Hervormde Genootschap, best beviel, is de bescheidenheid, met welke dezelve is
geschreeven; iets, hoe welstandig in lieden van hunne Orde, 't welk tusschen
geschilvoerende Godgeleerden niet altyd wierdt in agt genomen. Te regt zegt de
Eerw. KLINKHAMER, dat dit schryven het laatste aan zynen Medebroeder, over dit
onderwerp, zyn zal, ‘omdat ik (schryft hy) voorzie, dat wy, den staat des verschils
uit het oog verliezende, in byzonderheden zouden kunnen koomen, die tusschen
Medebroeders haatlyk zyn, en waardoor wy de grenzen van bescheidenheid, die
ik zoo gaarne in het oog wil houden, zouden te buiten gaan.’ Voor 't overige hebben
wy in deezen Brief niets gevonden, 't welk over den staat des geschils nieuw licht
verspreidt, of ter wederlegginge van het gevoelen van den Eerw. KRAMER kan dienen.
Indien de onderstelling van DO. KLINKHAMER gegrond zy, mogt hy, naar ons inzien,
den Eerw. KRAMER met reden gispen, dat dezelve, naa een reeks van jaaren het
gemeene gevoelen der Hervormden geleerd te hebben, eerst naadat hy zynen post
hadt neergelegd, zich tot een meer gezet onderzoek heeft begeeven. Met dat alles
kan het ook ligt het geval van den Eerw. KRAMER geweest zyn, dat hy, in ryper jaaren,
zwaarigheden heeft ontmoet in een of ander Leerstuk, waaromtrent hy, by het
aanvaarden van zynen post, geenen twyfel voedde. Want welk Leeraar durft zich
vermeeten, geduurende den loop zyner Akademie-jaaren, de geheele waarheid
gevat te hebben? Onder de verdere bedenkingen in deezen Brief zyn ons eenigen
voorgekoomen, die van woordenvitterye niet geheel kunnen vrygesproken worden;
hoewel wy tevens erkennen, dat
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de Eerw. KRAMER zich hier en daar naauwkeuriger kon hebben uitgedrukt. Voorts
hoopen wy, dat deeze twistende Medebroeders hun woord zullen houden, door
voortaan, over deeze zaak, te zwygen. Want, inderdaad, kleine eere kan 'er met
deeze soort van Schriften behaald worden.

Verhandelingen en Waarneemingen, ter bevordering der Genees-,
Heel-, Verlos- en Scheikunde. Iste Deel. Te Leyden, by A. en J.
Honkoop, 1801. In gr. 8vo. 144 bl.
Schoon het niet te ontkennen is, dat de Buitenlandsche Geneeskundigen zig door
de nieuwe Schei- en Natuurkundige Ontdekkingen somtyds te verre laaten
wegsleepen, en dat zy, de Geneeskunde te naauw met de thans heerschende
Wysbegeerte willende verbinden, verscheide zeer gewaagde Leerstelsels ontwerpen,
die, aan de ondervinding getoetst, nog verre af zyn van de waarheid op hunne zyde
te hebben; zo is het evenwel, aan de andere zyde, niet minder waar, dat 'er in hunne
Schriften een aantal allergegrondste denkbeelden en waarneemingen aangetroffen
worden, die voorzeker alle aandacht waardig zyn, en allezins verdienen, op onzen
Vaderlandschen Bodem voortgeplant te worden. Het is uit dien hoofde ook, dat het
plan van de Geneesheeren H.A. BAKE, R. DE KRUYFF, en den Heelmeester J. LOGGER,
om den Inhoud der buitenlandsche Geneeskundige Journalen in ons Vaderland
algemeener te doen kennen, de algemeene goedkeuring zal wegdraagen, en dat
de gemelde Uitgeevers of Verzamelaars de dankzegging en erkentenis van een
ieder, die belang stelt in de bevordering van deze zoo belangryke konsten en
weetenschappen, voor deze onderneeming ten hoogsten verdienen. - Jammer is
het maar, dat de Uitgeevers in het uitvoeren van deze anderzins nuttige
onderneeming niet even zoo gelukkig geweest zyn; waarover wy, de waarheid
willende hulde doen, geen gunstig oordeel kunnen vellen, daar wy noch de keuze
der hier geplaatste Verhandelingen, enz. noch de wyze, op welke dezelven
voorgedraagen zyn, kunnen billyken. Ten aanzien van de keuze der geplaatste
stukken, hadden de Verzamelaars, om aan hun oogmerk te voldoen, om, namelyk,
nuttig en aangenaam te zyn, zig niet voor
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't grootste gedeelte moeten bepaalen tot zoodanige speculative onderwerpen, welken
den Genees- en Heelmeester, die eenen gelyken tred met de vorderingen in die
weetenschappen houdt, reeds voorlang bekend waren, en voor den minkundigen,
of zelfs voor den eigentlyken beoeffenaar dier konsten, van weinig of geen nut zyn.
Zy zouden ten minsten uit de voor hen liggende Journalen onderscheidene stukken
kunnen overgenomen hebben, die, over 't geheel, en byzonder voor den Practicus,
die uit tydsgebrek niet alles leezen kan, en voor wien de Journal-lectuur juist het
geschiktste is, vry wat nuttiger en leerzaamer zouden geweest zyn; als b.v. (om
enkelden te noemen) het zoo fraay uitgewerkte stukje van Pr. HUFELAND, over de
te Jena geheerscht hebbende Zenuwkoorts en derzelver complicatien; het uitgebreide
en leerzaame stuk van den Erlangsen Hoogl. HILDEBRAND, over het Aderlaten; de
schoone denkbeelden van den Geleerden LENTIN over 't Rheumatismus; en zoo
zouden wy een groot aantal Verhandelingen kunnen opnoemen, die, door den
onmiddelyken invloed, welken zy op het uitoeffenende gedeelte der Genees- en
Heelkunde hebben, verre te verkiezen waren boven de hier geplaatsten. - Zelfs zo
de Uitgeevers met opzet dergelyke beschouwende onderwerpen gekozen hebben,
was 'er, onzes bedunkens, nog al eene vry betere keuze te doen geweest. De
verscheidene denkbeelden van den Hoogl. REIL, in de Hoogduitsche Journalen,
over de zoogenoemde verplaatzing der ziekestoffe, over de ziektescheiding der
Zenuwziekten, enz. het ontwerp van een Scheikundig Geneeskundig Systhema van
BAUMé, de thans zoo veel geruchts maakende quaestie over de ideeën van WICHMAN,
wegens het tanden krygen der Kinderen, en meer andere dergelyke, alle aandacht
waardige stukken, hadden stoffe genoeg kunnen opleveren, om werkelyk nuttig en
aangenaam te zyn; waarmede men daarenboven des te meer aan het doelwit zoude
beandwoord hebben, wanneer de Verzamelaars (en dit is hetgeen wy in de tweede
plaats niet kunnen goedkeuren) zig niet alleen tot het bloote vertaalen der
Verhandelingen, enz. bepaald hadden, maar het overgenomene, of met de nadere
denkbeelden van anderen, of ook met hunne eigene, opgehelderd en verrykt hadden,
waartoe zelfs by de hier geplaatste stukjes gelegenheid genoeg geweest
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was; hetgeen dan ook, behalven dat het geheel een geleerder aanzien had
verkreegen, by den buitenlandschen Geleerden het ongunstig denkbeeld, wegens
de geringe vorderingen onzer Geneeskundigen, zoude weggenomen hebben, 't
welk natuurlyk moet ontstaan, wanneer hy ziet, dat men al het door hem gezegde
zonder tegenspraak aanneemt en blindelings naarvolgt.
Na deze algemeene aanmerkingen zullen wy thans, ter bevestiging van het door
ons aangevoerde, den inhoud van het voor ons liggend stukje kortelyk doorloopen,
en onze aanmerkingen ter behoorlyke plaatse invlechten. - Na een korte Voorreden,
in welke de Uitgeevers eerstelyk hunne bedoeling met deze onderneeming te kennen
geeven, vervolgens zoeken te betoogen, dat dit hun Tydschrift in geen verband
staat met een ander aangekundigd Journal van de Geneesheeren STIPRIAAN LUISCIUS,
ONTYD, enz. en eindelyk hunne Kunstgenooten tot medewerking aanmaanen, volgt
de eerste Verhandeling, Over het gebruik van het Galvanismus, als een opwekkend
middel, in de beoeffening der Heelkunde, briefsgewyze medegedeeld door den Heer
HUMBOLDT aan den Hoogl. LODER te Jena, overgenomen uit het Heelkundig Journal,
door den laatstgemelden uitgegeeven, Iste Deel 3de Stuk. - De met roem bekende
HUMBOLDT

o

onderzoekt hier de drie volgende Vraagen: 1 . Of die Metaalprikkeling
o

zoude kunnen dienen om den schyndood van den waaren te onderscheiden? 2 .
Of deze prikkeling in sommige gevallen iets zoude kunnen toebrengen om een
o

schyndooden op te wekken? en 3 . Of men van deze prikkeling eenige geneezing
kan verwagten in Oogziekten, in Verlammingen der Ledematen, en in Rheumatieke
Ziekten? Het resultaat van dit onderzoek is over het geheel niet zeer gunstig voor
't Galvanisme; wordende de eerste Vraag volstrekt negative beantwoord; en ten
aanzien der twee anderen worden eenige Theoretische gronden aangevoerd, die
a priori wel ten voordeele van 't Galvanisme pleiten; evenwel blykt uit het gezegde,
dat zig nog zeer weinig laat bepaalen, en dat nadere proeven deze zaak moeten
beslissen. En, indedaad, zal ook een ieder, die met de proeven met het Galvanisme,
en vooral die in vergelyking van de gewoone Electriciteit genomen zyn, bekend is,
zoodanig over dit stuk moeten oordeelen, daar uit
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dezelve allerduidelykst blykt, dat het vooral nog veel te voorbaarig zoude zyn, om
deze metaalprikkeling op het uitoeffenende gedeelte der Genees- en Heelkunde
toepasselyk te willen maaken; en thans vraagen wy, tot welk einde dit zoo zeer
twyffelagtig stukje hier geplaatst is, en of de Uitgeevers niet een nuttiger werk zouden
gedaan hebben, wanneer zy, uit dit zelfde stukje van 't Journal van LODER, de zoo
fraaije aanmerkingen van Pr. HIMLY, over sommige Oogziekten, of de zoo schoone
en leerzaame waarneeming van RICHTER, van eenen aan eene hevige buikszwelling
gestorvenen man, hadden overgenomen?
De tweede Verhandeling bevat eene voorloopige bekendmaaking van eene nieuwe
Geneeswyze van den Tetanus traumaticus, door Dr. W.A. STUTZ, met een vervolg
ter bevestiging dier Geneeswyze, uit de Med. Chir. Zeitung van Pr. HARTENKEIL, No.
6. De hier aangepreezene Geneeswyze is reeds, byna een jaar geleden, in ons
(*)
Vaderland bekend gemaakt . De voornaame bedoeling der Uitgeevers, met de
nadere mededeeling van dit stuk, moet dus geweest zyn, om de gronden, op welken
de Heer STUTZ zyne Geneeswyze bouwde, algemeen te doen kennen. Dan het zy
o

ons geoorloofd, hier te vraagen, 1 . of de Tetanus traumaticus eene zoo gewoone
o

en dagelyks voorkomende ziekte is? en 2 . of de hier aangevoerde speculative
gronden zoo algemeen verstaanbaar zyn? Maar ook buitendien hadden de
Uitgeevers, zo zy dit stukje werkelyk nuttig hadden willen doen worden, niet by de
Geneeswyze van den Tetanus alleen moeten blyven stilstaan; zy hadden hierby
behooren te voegen hetgeen andere Artsen omtrent deze Geneeswyze in andere
(†)
ziekten waargenomen hebben , en zelfs hetgeen de Hoogl. HILDEBRAND, te Lemgo,
en de Hoogl. FICKER, te Paderborn, tegen die Geneeswyze hebben ingebracht,
waartegen zig de Heer STUTZ nog onlangs uitvoerig verdedigd heeft.
Eene derde Verhandeling is van den Heer STÖLLER, Over het kragtdaadig
vermogen der natuur in het geneezen van ligchaamsgebreken, voornamelyk by
Hoofdwonden: uit het gemelde Journal van LODER, Iste Deel 1ste

(*)
(†)

In de Algem. Konst- en Letterbode van 11 July 1800.
Men zie onze Letteroefeningen van dit Jaar, Mengelwerk, bl. 10.
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Stuk, No. 7. In deze waarneeming tracht de Heer STÖLLER iets te bewyzen, hetgeen,
zo wy ons niet bedriegen, ieder bekwaam Heelmeester reeds voorlang bekend
geweest is; en dit is, dat de moeder Natuur, in Heelkundige gevallen, en dus ook in
Hoofd-gebreken, somtyds wonderen doet, en daarentegen ook wederom geheel
werkeloos zyn kan. Met dit al verdient dit stukje toch van jonge Heelkundigen
geleezen te worden, 't welk evenwel nog belangryker ware geworden, wanneer men
hier van meerdere dergelyke waarneemingen melding had gemaakt, en byzonder
van het fraaije stukje van den Heer WENDELSTADT, zynde als een aanhangsel of
vervolg op dit stukje van STÖLLER te beschouwen, en overwaardig om van jonge
(*)
Heelmeesters geleezen te worden .
Het vierde stukje behelst een onderzoek aangaande het aanwezen van het vogt
in de holte der hersenen, door SÖMMERRING voor natuurlyk en voor het werktuig der
ziel gehouden; door Dr. SCHWEIKHARD: overgenomen uit het Journal der Ersindungen
und Theorien, enz. XXVste Deel, of 1ste Stuk van het nieuwe Journal. In dit stukje,
welk, benevens de daarop volgende aanmerking van de Uitgeevers van gemeld
Journal, woordelyk vertaald is, tracht de Heer SCHWEIKHARD de algemeen bekende
Hypothese van SÖMMERRING, over de zitplaats der ziel, door eene waarneeming
min of meer te bevestigen; welk bewys, echter, door de Uitgeevers van het Journal,
als onvoldoende beschouwd wordt; van welk alles wy evenwel dat nut niet kunnen
inzien, dat men hetzelve uitgekipt en vertaald heeft. Te recht zoude men hier immers
kunnen vraagen, cui bono? Daarenboven heeft de Vertaaler in dit stukje een
zinstoorende fout begaan, die wy in een Journal ter bevordering van Geneeskunde,
enz. gewenscht hadden niet aan te treffen: De omgekeerde werking der maag en
slokdarm, die de Heer SCHWEIKHARD verhaalt in de onthoofden waargenomen te
hebben, welke hy met recht de antiperistaltische beweeging heet, noemt men hier
zeer verkeerd antiparilitische.
Het vyfde stukje is mede eene uit het evengemelde Journal overgenomene, doch
aanmerkelyk (en met recht)

(*)

Men vindt hetzelve in het Heelkundig Magazin van Pr. ARNEMAN, 1 Band 3 Stuk, No. 6.
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verkorte, Verhandeling, over het al of niet bevorderen der Naageboorte; door den
Hoogl. STARK, te Jena. Dit stukje, welk zyn oorsprong verschuldigd is aan eenen te
vooren, en wel op eene zeer hevige wyze, gevoerden twist, over hetzelfde onderwerp,
tusschen den Heer STARK en den thans overleedenen Hoogl. WEISSENBORN, en
waarin de Heer STARK zyne gronden opgeest, waarom men, ten aanzien van de
bevordering der Nageboorte, niet te veel aan de Natuur moet overlaaten, verdient
voorzeker de aandacht van iederen Vroedkundigen. De dagelyksche ondervinding
leert maar al te dikwerf, welke misslagen hierin nog dagelyks begaan worden, en
hoe menige Baarende het slachtoffer wordt van de onkunde of caprice van den
Vroedmeester of de Vroedvrouw, ten opzichte van het al of niet bevorderen van de
Nageboorte. Maar ook juist om de groote belangrykheid der zaake, en wel byzonder
omdat 'er nog al Vroedkundigen aangetroffen worden, die in dit geval misschien al
te weinig aan de Natuur overlaaten, hadden wy gewenscht, dat de Uitgeevers, in
plaats van alleen de gronden van STARK, die voor de bevordering der Nageboorte
pleiten, hier op te geeven, de moeite genomen hadden, om de argumenten van den
gemelden WEISSENBORN tegen het gevoelen van STARK, die toch ook niet van allen
grond ontbloot zyn, (met weglaating van alle de daar in gevlogtene personaliteiten)
hier ook aan te voeren, en vervolgens het resultaat dier twee vlak tegen over elkander
staande gevoelens op te geeven, waartoe wy byzonder den Heer BAKE, als Lector
in de Vroedkunde, wel in staat kennen, en waardoor dit stukje ongetwyfeld een
leerzaamer en belangryker aanzien had gekreegen.
(Het slot dezer Beoordeeling in een volgend Stukje.)

Aanmerkingen, op het veronderstelde vermoogen der Koepokstof,
om door derzelver inënting, den mensch, voor de wezenlyke
Menschenpokken te beveiligen. Door J.E. Doornik, Med. Doct. Te
Amsterdam, by L. van Es. 1801. In gr. 8vo. 42 bl.
De Schryver van dit welgestelde Stukje bewyst zeer bondig, gelyk door anderen
meermaalen is gedaan,
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dat de Koepokziekte in haar beloop merkelyk verschilt van de natuurlyke en ingeënte
Kinderpokjes, en meent daaruit, en uit verdere gelykzoortige redeneeringen, ten
vollen te kunnen bewyzen: Dat KOEPOKKEN, als een onderscheide ziekte van
MENSCHENPOKKEN, dezelve noch kunnen uitdelgen, noch het lichaam voor dezelve
behoeden.
Gaarne willen wy bekennen, dat wy, by de eerste aankondiging der
Koepoks-inenting, omtrent dezelve gelykzoortige gedagten voedden met die van
den Heer DOORNIK, en de geheele zaak hielden voor een Engelsche Kwakzalvery,
welke, gelyk veele van dat slag, ras wederom in vergetelheid zou geraaken.
Ondertusschen hebben wy met verbaazing gezien, dat deeze konstbewerking met
een allervoorspoedigsten uitslag alomme is in het werk gesteld; dat 'er aan dezelve
geene gestorven zyn, dan eenige zeer weinige zwakke kindertjes, (mogelyk een uit
de zesduizend) die door andere bykomende ziekten reeds geheel verzwakt waren;
en dat die geene, welke de Koepoks-inenting hebben ondergaan, en de waare
Koepokken hebben gehad, daardoor, ten minsten voor het tegenwoordige, voor de
Kinderziekte geheel onvatbaar zyn geworden. Zodanige uitkomsten hebben ons
geheel van gedagten doen veranderen, en ons verpligt, om de Koepoks-inenting te
beschouwen, zo niet als eene allerheilzaamste, ten minsten als eene allergewigtigste
uitvinding, welke de aandagt van deskundigen ten hoogsten verdient.
Het is waar, de Heer DOORNIK heeft het gunstig getuigenis, 't geen de ondervinding
aan de Koepoks-inenting geeft, met eenige redeneeringen, afgeleid uit de
onzekerheid, of zulke menschen voorheen ook de Kinderpokjes gehad zouden
kunnen hebben, trachten te ontzenuwen. Dan dergelyke redeneeringen, die zeer
veel klem zouden hebben, zo die geene, welke door de Koepokken tegen de
Kinderpokjes gesteld worden beveiligd te zyn, maar weinige in getal waren, kunnen
niet gelden, wanneer duizenden, gelyk hier het geval is, voor het goed gevolg der
nieuwe konstbewerking getuigen. Het meest zou nog in aanmerking kunnen komen
de volgende bedenking van onzen Schryver: ‘Hoe menigmaal ziet men, dat een
nog niet gepokt hebbende Mensch, in de besmerting der Menschenpokken zynde,
na een korten tyd te voren een ander
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epidemische Ziekte, als het Roodvonk of Zinkingkoorts gehad te hebben, op dien
tyd onvatbaar blyft voor de besmetting, en niet dan eenige tyd daar na by eene
nieuwe besmetting de Menschenpokken bekomt.’ De Koepokken, naamelyk, zouden
de vatbaarheid voor de Menschenpokken wel voor een tyd kunnen wegneemen,
maar daarom niet voor altoos. Ondertusschen bewyst deeze redeneering van den
Schryver niet zo veel, als wel in den eersten opslag schynt. De genoemde ziekten
doen immers deeze heilzaame uitwerking alleen, wanneer zy zeer geweldig, en
daardoor in staat zyn de vogten kragtdaadig te verdunnen, en de vezelen, vooral
die der huid, geweldig te verslappen, en dus eene buitengewoone geschiktheid tot
uitwaasseming daar te stellen, door welke eene nieuwlings aangebragte smetstoffe
wordt uitgedreeven, eer zy haare gewoone werking kan verrichten. Dan dit is niet
het geval der meestal niets betekenende ongesteldheid der Koepokken, welke niet
in staat is, eene zo gewigtige verandering in het geheel gestel te wege te brengen.
De mogelykheid eener, voor het toekomende, niet genoegzaame beveiliging voor
de Menschenpokken, blyft intusschen nog het voornaamste, 't geen tegen de
Koepoks-inenting kan worden aangevoerd; vooral daar deeze zwaarigheid hier te
lande niet, dan door eene ondervinding van veéle jaaren, kan beslist worden.
Wenschelyk ware het, dat eenige verlichte, onpartydige Menschenvrienden, in het
Westen van Engeland, ten näauwkeurigsten onderzochten; of, gelyk verzekerd
wordt, zedert onheuchelyke tyden, niemand dier geenen, welke de Koepokken
gehad hebben, door de Kindetziekte is aangetast geweest; of ten minsten, of zulks
over 't algemeen waar zy: want eene zeldzaame uitzondering doet hier niets ter
zaake. Zodanig een onderzoek, uitvoerig aan 't algemeen bekend gemaakt, zou
hier meer beslissen, dan de grootst mogelyke schat van Ziektekundige
redeneeringen, die in een geval als dit, eene Quaestio facti, eigentlyk niets afdoen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

312

Burgerlyke en Handelkundige Geschiedenis van de Engelsche
Volkplantingen in de West-Indiën, door Bryan Edwards, Schildkn.
VIde en laatste Deel. Uit het Engelsch. Te Haarlem, by A. Loosjes,
Pz. In gr. 8vo. 183 bl.
Met dit Deel zien wy het door ons telkens aangepreezen Werk des Mensch-, Volken Handelkundigen EDWARDS, overwaardig om nevens ROBERTSON's Geschiedenis
(*)
van America geplaatst te worden, voltooid . Het nog overige des ons bekenden
oorspronglyken Werks deedt ons die voltooijing met de aflevering van dit Stuk niet
verwagten. Dan een Naaberigt des Vertaalers geeft 'er ons eene voldoende rede
van.
Het Vyfde Boek, waarmede dit Deel aanvangt, is der beschouwinge van den
Landbouw, in de Volkplantingen op de Engelsche West-Indische Eilanden, gewyd.
Het Eerste Hoofdstuk handelt over het Zuikerriet, en heeft tot Inleiding een
geschiedkundig verslag van dit zo aanmerkelyk Riet, de herkomst en overbrenging
betreffende; alsmede eene Botanische beschryving; verder den bouw van 't zelve,
met verbeteringen deswegen medegedeeld.
Met het Tweede Hoofdstuk wordt de behandeling van het Zuikerriet voortgezet.
Te recht vangt EDWARDS 't zelve in deezer voege aan: ‘De tyd van den Oogst op de
Zuiker-eilanden is het saizoen van vreugde en feestviering voor menschen en
beesten. Zo smaaklyk, gezond en voedzaam is het zap van het Zuikerriet, dat elk
dierlyk schepzel, daarvan vrylyk drinkende, gezondheid en kragt van deszelfs gebruik
ontvangt. De magere en zieklyke onder de Negers krygt eene verbaazende
verandering binnen weinige weeken, naadat de molens in werking gebragt zyn. De
werkpaarden, ossen en muilezels, schoon meest geduurig werkzaam in dit
jaargetyde, bedyen egter, zo hun de groene toppen van deeze edele plant in
overvloed gegeeven worden, alsmede het afschuimzel uit de kookhuizen, meer dan
op eenigen anderen tyd van het jaar. Zelfs de varkens

(*)

De laatste keer, dat wy van dit Werk spraken, was in onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor
1799, bl. 486, enz.
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en het gevogelte worden vet van den afval. In 't kort, op een welgeregelde plantagie
is 'er, onder een menschlievend en weldaadig opzigter, zulk een blykbaare overvloed,
en aangenaame arbeid, dat dezelve grootlyks strekt om de hardigheden der
slaaverny te verzagten, en den onzydigen opmerker in te boezemen, dat, als de
ellenden van het leeven als onverdraaglyk worden voorgesteld, zy zomtyds door
de middelstof der verbeeldingskragt vergroot worden.’
Wegens de nutheid van de Zuiker voert EDWARDS het getuigenis van den
eerwaardigen ouden Doctor SLARE aan: ‘Hy, die het in het algemeen op het zoet
gelaaden heeft, neemt een zeer moeilyke taak op zich: want de natuur schynt deezen
smaak aan alle soorten van schepzels te hebben aanbevolen; de vogelen des
hemels, de dieren des velds, veele kruipende dieren en vliegen schynen vermaakt
te worden, en als 't ware verlevendigd door de specifike genoegens van alle
zoetigheden, en van het tegendeel een afkeer te hebben.’ - ‘Uit de meeste
voortbrengzels van het groeiend ryk is, voegt EDWARDS 'er by, Zuiker te krygen; en
Dr. CULLEN is van gevoelen, dat de Zuiker onmiddelyk voedende is. 'Er is ook goede
rede om te veronderstellen, dat het algemeen gebruik van Zuiker in Europa de
Schurft en verscheide andere epidemike ziekten, die voorheen plaats gehad hebben,
heeft doen verdwynen.’
Ten aanziene van het breed ontvouwde, in dit en het voorgaande Hoofdstuk,
merkt onze Schryver op, ‘dat de waarneemingen, door hem gedaan, zo wel
betreffende de bewerking van het Zuikerriet op het veld, als de volgende handelwyze,
zo in het kookhuis als in de distillatie, hoofdzaaklyk ontleend zyn van de praktyk,
op Jamaica ingevoerd. Eene goede keus was 'er noodig, en ik kon aan geene andere
wyze, van de Zuikerplantagie te behandelen, my beter gedraagen dan tot die, met
welke ik by de ondervinding en de praktyk bekend was.’ - Dien zelfden maatregel
volgt onze Schryver in het
Derde Hoofdstuk, allerbelangrykst voor die met Zuikerplantagien te doen hebben,
dezelve willen aanleggen, of 'er deel in neemen, daar hy in eene berekening treedt
wegens dit soort van eigendom, de loopende uitgaven daaraan vast, en van den
opbrengst,
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die redelykerwyze van dus een belegd kapitaal mag verwagt worden. Zeer
leezenswaardig en onderrigtend is zyne beantwoording der vraage, hoe de
aankweeking der Zuiker-eilanden, onder zo veele ontmoedigingen, is toegenomen?
Op dezelfde wyze, als onze Schryver van de Zuiker gehandeld heeft, draagt hy
voor, wat de Catoen, de Indigo, de Koffy, de Cacao, de Gember, de Arnatto, de
Aloë en de Piemento betreft. Wy neemen, als een der kortste berigten, over, 't geen
hy van het laatstgemelde zegt, en waarmede hy zyne naamlyst sluit, ‘als een der
schoonste voortbrengzels in de natuur; een voortbrengzel, dat de merkwaardige
speceryen van 't Oosten na de kroon steekt, de geur van veelen van deeze speceryen
vereenigende; en maakende een verwonderenswaardig goeden plaatsbekleeder
van hun allen.
De Piemento-boomen groeijen van zelfs op, en in grooten overvloed in veele
deelen van Jamaica, meer byzonder op de heuvelachtige liggingen aan zee, aan
de noordzyde van het Eiland; waar zy de aangenaamste boschjens vormen, die
men zich, met mogelykheid, verbeelden kan; de lugt met geuren vervullende, en
bestaan geevende, schoon op een zeer ver afgelegen gedeelte van den aardbol,
aan de beschryving van de balsemachtige windjens, die den reiziger vermaaken,
door eenen grooten Dichter gegeeven.
Sabean odours from the spicy shore
Of Araby he blest
Chear'd with the grateful smel, old ocean smiles.

Deeze boom is een zuiver kind der natuur, en schynt alle de werkzaamheden der
menschen te bespotten, die strekken om deszelfs groei uit te breiden of te
bevorderen; niet eene pooging van de vyftig om jonge planten aan te kweeken, of
hem uit zaaden voort te teelen, op plaatzen, waar dezelve niet als van zelf groeiende
worden gevonden, gelukt. - De gewoone wyze van eene nieuwe Piemento-plantagie
(op Jamaica a Walk, een laan, geheeten) aan te leggen, is niets meer, dan zich een
stuk hout-land, in de nabuurschap van eene reeds bestaande piantagie, aan te
schaffen, of op eene plaats, waar de verstrooide boomen natuurlyk gevonden
worden: het hout geveld zynde, laat men de boomen op den grond blyven, tot dat
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zy rotten en vergaan. In den tyd van twaalf maanden, naa het eerste saizoen, zal
overvloed van jonge Piementoplanten, frisch opgroeijende, op alle deelen van het
land gevonden worden, zonder twyfel voortgebragt uit rype zaaden, daar door de
vogelen gestrooid, terwyl de gevallen boomen hun bescherming en schaduw
verleenen. Ten einde van twee jaaren is het best, het geheele land te zuiveren,
laatende alleen zodanigen van de Piemento-boomen over als een goed voorkomen
hebben, die dan weldraa boschjens zullen vormen, als die, welke ik beschreeven
heb, en die, misschien uitgezonderd de eerste vier of vyf jaaren, zeer weinig
toevoorzigt daarnaa vorderen.
Ik geloof niet, dat 'er, in de geheele groeijende schepping, een boom van grooter
schoonheid is dan een jonge Piemento. De stam, die van eene gryze kleur is, glad
en blinkende, en geheel zonder schors, bereikt de hoogte van vyftien of twintig
voeten. Dan spreidt hy zyne takken uit aan alle zyden, ryk bekleed met donker
groene bladeren, eenigzins zweemende naar die van den laurierboom, en hierby
steeken in de maanden July en Augustus de menigvuldige witte bloemen op eene
zeer aangenaame en bevallige wyze af. 't Is aanmerkelyk, dat de bladeren even
welriekend zyn als de vrucht, en die, zo men my verhaald heeft, een aangenaame
geurige oly door distillatie oplevert, die zeer algemeen in de Apotheken van Europa
voor oly van nagelen gebruikt wordt.
Zoo draa de boomen in bloei staan, worden de beziën gereed om ingezameld te
worden; daar men de vrucht niet kan laaten rypen aan den boom; daar het
vleeschachtige, in dien staat vochtig en lymerig zynde, moeilyk is om te behandelen,
en, als het droog wordt, zwart en smaakloos wordt. Het is egter onmogelyk, dat 'er
niet eenige van de rype beziën zich met de overigen vermengen; maar zo de
evenredigheid daarvan groot is, benadeelt zulks aanmerkelyk de waardy van dit
artykel.
Het wordt met de hand ingezameld: een arbeider op den boom, bezig met die
kleine takken af te leezen, geest werk aan drie beneden, (die gemeenlyk vrouwen
en kinderen zyn) om de beziën uit te zoeken; en een vlytig inzamelaar kan een zak
van 70 ibs dagelyksch vullen. Het ingezamelde wordt dan op een terras verspreid,
en omtrent zeven dagen aan de zon blootgesteld,
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sints welke het zyne groene kleur verliest, en een rood bruin aanneemt, en als het
volkomen droog is, is het geschikt voor de markt.
De opbrengsten van een Piemento-walk of laan zyn, by een gunstig faizoen,
verbaazend. Een enkele boom, weet men, dat 150 ibs raauwe vrucht of een ewt
van dezelve gedroogd heeft opgeleverd; gaande 'er gewoonlyk een derde van het
gewigt by het droogen verlooren; maar deeze, gelyk veele andere der mindere
opbrengsten, is by uitsteekenheid onzeker, en misschien valt een zeer overvloedige
oogst maar eens voor in de vyf jaar. De prys, gelyk men denken kan, aan de
Engelsche markt, regelt zich daarnaar; maar ik geloof, dat hy, eenige jaaren dooreen
geslaagen, op tien pence het pond gerekend kan worden, daar onder begreepen
de belasting, die drie pence is.
Deeze, schoon zeker een veel grooter prys, dan deeze waar in vroeger jaaren
hadt, geeft egter zo weinig voordeel aan den eigenaar, vergeleeken met die van
eenige andere voortbrengzels, dat de Piemento van jaar tot jaar afneemt; wordende
veele schoone gaarden, dagelyksch, geveld, en het land tot de cultuur van Zuiker
toebereid. De jaarlyksche uitvoer uit Jamaica (de eenige onzer Colonien, die de
Piemento voortbrengt) is omtrent zesduizend zakken, elk van honderden-twaalf
ponden.’

Veldtogt van den Generaal Brune, in de Bataafsche Republiek, in
het Jaar 1799, beschreeven door een Officier van zyn Etat-Major.
Uit het Fransch. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. 1801. In gr. 8vo.
116 bl.
De Fransche Schryver van dit Werkje merkt in zyn Voorberigt op: ‘'Er is reeds een
jaar verloopen, sedert den gelukkigen Veldtogt van den Generaal BRUNE in de
Bataafsche Republiek, en de Geschiedenis heeft nog de roemryke Gebeurtenissen,
waarvan dit gedeelte van Europa het Tooneel geweest is, niet geboekt. De Schryver
deezer Gedenkschriften, getuigen van den voorspoed onzer Wapenen, zelfs een
daadlyk aandeel gehad hebbende in de militaire operatien, die hy vermeldt, heeft
gemeend de verhaalen van eenen Veidtogt
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te moeten mededeelen aan het publiek, die, wel is waar, kort geduurd heeft, maar
waarvan de uitslag, gelukkig voor Frankryk, zich gevoelen deedt tot aan de boorden
van den Po, den Rhyn, en den Donau, en invloed gehad heeft op het lot van Europa.
Eene Mogenheid, zich Beheerscheresse der Zeeën noemende, talryke benden
aan eenen oever, welke slecht verdeedigd was, ontscheepende, zich bedienende
van de onkunde en het verraad, om zich van eene geheele Vloot meester te maaken,
zelfs te land in het eerst eenig voordeel behaalende, eensklaps genoodzaakt op
eene schandelyke wyze haare soldaaten te rug te roepen, zich weder in te scheepen,
en terug te keeren, om in haare Havens haare schande en wanhoop te verbergen,
zodanig is het Tafereel, dat die Veldtogt voorstelt, die onder de roemrykste voor
den Franschen Naam mag geteld worden.’
Schoon het ons, gelyk wy aanmerkten, by de Aankondiging des Rapports van de
(*)
Operatien der Divisie van den Luitenant-Generaal DAENDELS , niet ontbrooken hebbe
aan Verhaalen van deeze altoos gedenkwaardige Gebeurtenisse, zal een Verhaal,
van de Fransche zyde, den Vaderlander niet dan welkom kunnen weezen;
inzonderheid, wanneer het blyken draagt van kunde, opregtheid en waarheidsliefde,
en men eenig vermoeden mag koesteren, dat de Opsteller misschien niemand
anders is dan de Adjudant-Generaal ROSTOLLANT, die zo veel aandeels in de
geleverde gevegten, en het verdeedigen des Vaderlands tegen de vereenigde
Engelschen en Russen, gehad heeft; die, onder andere, met drie Bataillons, byna
vier uuren, eene Russische Colonne van meer dan 10,000 man tegenhieldt, en zo
veel toebragt om den Russen te toonen, dat zy, hoe zeer pal staande, tegen de
Fransche en Bataassche benden niet bestand waren; gelyk bleek op den hoogst
gedenkwaardigen dag, toen de Luitenant-Generaal JEREPSOFF, met een groot aantal
der Russen, sneuvelde, en de Luitenant-Generaal HERMANN zich met de zynen
gevangen gaf.
Zo min als by het Verslag des Rapports van DAENDELS kunnen wy den loop der
hier verhaalde Krygsverrigtingen volgen. Alzins is ons uit dezelve gebleeken, dat
de Fransche Schryver, 't zy dan ROSTOLLANT of een ander, der waarheid hulde doet,
met de zwak-

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1800, bl. 428.
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heden en verliezen van der Franschen en Bataaven zyde, even zeer als de behaalde
voordeelen, te melden, zonder inmengzels van haatlyke persoonlykheden, die een
en ander berigt deezer gebeurtenisse ontcieren. Het is een Krygsman, die de pen
voert, en zich meest bepaalt tot Krygsverrigtingen, welke niet slegts opgehaald,
maar in derzelver zamenhang beoordeeld worden, met voeglyke vermelding van
elks aandeel in de eindelyk behaalde Overwinning. Aan den voet der bladzyden
vindt men eene en andere byzonderheid vermeldt, die zo zeer de Geschiedenis
ophelderen, als den Stryderen, zo gesneuvelden als met de overwinning bekroonden,
tot eere strekken.
Zeer gepast is des Schryvers aanmerking, dat, by de opening van deezen zo
korten als roemryken Veldtogt, alles aankundigde, dat de Fransche en Bataafsche
Arméën de byeengebragte magt der Engelsche en Russische Arméën niet zouden
kunnen wederstaan. ‘Zy hadden,’ opdat wy dit slot afschryven, ‘het voordeel van
meerderheid in getal, het vertrouwen, het welk hun de voordeelen van de
Geälliëerden in Italie gaf, en de verstandhouding, welke zy hadden weeten in de
Bataafsche Republiek te onderhouden. Belgie was nog geschokt van de onlusten,
welke het slechts eenige maanden te vooren ontrust hadden. Eene talryke hoop
Hollandsche Emigranten vorderde de oplettendste waakzaamheid, en vereischte
ten gelyken tyd troepen op een deel der Frontieren. Eene kust van meer dan zestig
mylen uitgestrektheid moest bewaard worden. Het aan zee gelegen Vlaanderen
was blootgesteld aan verontrustende poogingen van den kant der vyanden. Men
kon Zeeland niet ontblooten, zonder de grootste onvoorzigtigheid te begaan, en de
Generaal BRUNE hadt niets om zich tegen de maatregelen der vyanden te verzetten,
dan tienduizend Franschen en agttienduizend Bataaven. Men mag in waarheid
zeggen, dat niets in staat was, dan de talenten, de standvastigheid, de moed en
vaardigheid, welke de Generaals en de Troepen der twee Arméën deeden blyken,
om met zo weinige kragten den vyand het hoofd te bieden, waarvan nog een gedeelte
verlamd was, door de noodzaaklykheid, om punten te bewaaken, die aangevallen
konden worden.
De vorderingen der Engelschen te stremmen was al het geen men redelykerwyze
recht hadt te hoopen. De
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Generaal BRUNE bleef niet by deeze hachlyke pooging; hy wilde den vyand weder
doen inscheepen; hy is 'er in geslaagd. Zich van zyne verdeedigingsmidden met
kunst bedienende, wist hy, in een moeilyk terrein, de Anglo-Russen tot een roemryke
Capitulatie voor de beide Republieken te dwingen.
Men moet, om al het gewigt van deeze Capitulatie op te merken, weeten, hoe in
waarheid de Staat der Fransch-Bataafsche Armée was en die van een magtiger
Vyand.’ Om de Leezers in staat te stellen om daarover te oordeelen, heeft men
agter dit Werkje gevoegd een Staat der Fransch-Bataafsche Armée, welke den
Veldtogt van den Generaal BRUNE tegen de Anglo-Russen gedaan heeft; alsmede
een Staat van de Anglo-Russische Armée, geland in de Bataafsche Republiek,
geduurende den Veldtogt van het 8ste Jaar der Republiek (1799), welke laatste
deeze vereenigde Armée by de Landing op 44,120 stryd baare mannen brengt.
‘Dus,’ vervolgt de Schryver, ‘zyn de Bataafsche Republiek en het Noordlyk gedeelte
van de Fransche behouden, en heeft die groote Expeditie, zo geheim overlegd,
eindelyk met zo veel ophef aangekondigd, en die zo veel gouds aan 't Kabinet van
St. James gekost had, tot niets gediend, dan om den roem der Fransche Wapenen
glans by te zetten, en om de Gecoäliseerden te overtuigen van de vruchtloosheid
hunner poogingen, om op nieuws het grondgebied der Franschen, of dat hunner
Bondgenooten, te schenden.’
De styl van deeze Beschryving des Veldtogts is zeer gepast aan het onderwerp.
‘Het is niet,’ om met den Opsteller te spreeken, ‘in een Werk, geschikt voor de
beschryving van Militaire Evolutien, Veldslagen, Retraiten, enz. dat men zoeken
moet met de bloemen van welspreekendheid te schitteren. Eene eenvoudige, klaare
en zuivere styl is die, welke aan deeze soort van Geschiedenis voegt, welke geen
anderen luister dan dien der waarheid vordert.’
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Verdeediging of Antwoord van L.N.M. Carnot, Fransch Burger, een
van de Stichters der Fransche Republiek, en conslitutioneel Lid
van het Fransch Uitvoerend Bewind, op het Rapport, wegens de
Zamenzweering van den 18 Fructidor van het vyfde Jaar (4 Sept.
1797), uitgebragt in den Raaa der Vyfhonderden, door J.Ch.
Bailleul, uit naam eener Personeele Commissie. Uit het Fransch
vertaald. In den Haage, by J.C. Leeuwestyn, 1800. In gr. 8vo. 162
bl.
In den voorleden Jaare maakten wy onze Leezers bekend met het deerlyk lot der
(*)
na Guiana uit Frankryk gedeporteerden , en mogten de zodanigen onder hun, die
zich, met hoe veel gevaars ook, aan 't zelve onttrokken hadden, geluk wenschen,
met den dood, onder de ysselykste gedaante, ontkomen te weezen. Dan veel
gelukkiger is hy te achten, dien dezelfde ramp beschooren was, en, door een tydige
vlugt, dezelve wist te ontkomen. Dit was het geval van den Burger CARNOT, van
vroeg af in de Omwentelingsgeschiedenisse van Frankryk zo veelerwegen bekend.
- Deeze, mede een der Hoofdpersoonadien ten slachtoffer dier Omwentelinge
verweezen, vlugtte na Duitschland. Op een Dorp, in 't hartje van Duitschland,
afgezonderd leevende, ontving hy het Rapport van BAILLEUL, en spitste zyne pen,
‘om,’ 't zyn 's Mans eigene woorden, ‘te bewyzen, dat de stukken, welke BAILLEUL
zegt onder de Ministers te berusten, gezien en geleezen te hebben, niet bestaan!
- om BAILLEUL te bewyzen, dat 'er eene menigte stukken aanweezig zyn, welke
daadzaaken bevestigen, regelrecht strydig met die geene, welke hy als zeker opgeeft;
- om BAILLEUL te bewyzen, dat hy de lafhartigste en laagste van alle Bedriegers is.’
- Hy vangt aan met te zeggen, en vaart voort met te betoogen, (gelyk hy spreekt)
dat het Artikel, hem betreffende, ‘slegts een zamenweefzel is van verfoeilyke
lasteringen; dat 'er geen enkel woord in gevonden wordt, dat niet het kenmerk draagt
van eene doordachte valschheid en van eene blykbaare trouwloosheid.’
Het is onze zaak niet, de rechtmaatigheid of onrechtmaatigheid van dit pleit te
beoordeelen. Wel mogen wy 'er dit van zeggen, dat het veel, zeer veel, behelst om
de Omwentelingsgeschiedenis toe te lichten, en ons veele Hoofdpersoonadien,
daarin betrokken, van eene zyde te leeren kennen, van welke zy, althans veelen
hunner, langen tyd, niet beschouwd werden; dat, wanneer men CARNOT uit het
voordee-

(*)

Zie onze Letteroef. voor 1800, bl. 332.
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lig oogpunt, waarin by hier voorkomt, beziet, het genoegen moet schenken aan den
menschenvriend, ‘dat hy,’ gelyk de Vertaaler in het Voorberigt spreekt, ‘naa de
invoering van het Consulair Gouvernement, weder na zyn Vaderland is te rug
geroepen.’
By het doorleezen hielden wy het oog gevestigd op hetgeen 'er bepaald met
betrekking tot onze Bataafsche Republiek in voorkomt. Door het overneemen van
het voornaamste, des betreffende, zullen wy den schrystrant, in dit Antwoord
gehouden, best doen kennen, en zal ook de Leezer over de Vertaaling kunnen
oordeelen.
De woorden in het Rapport luidden: Toen men over de Hollandsche zaaken
handelde; toen men het ontwerp des verdrags discutieerde, waarby men opregtelyk
de belofte, aan deeze ontluikende Republiek gedaan, houden wilde, om onze
belangen van de haare niet af te scheiden; toen men de middelen beraamde, om
dat Land te ontrukken aan de scheuringen, waarmede de Stadhoudersgezinden en
Anarchisten hetzelve beiden bedreigden; toen men maatregelen zogt, om aldaar
een Gouvernement te vestigen en de Vryheid te verzekeren, hield CARNOT staande,
dat men Holland moest opofferen; dat deszelfs lot ons onverschillig moest zyn; dat
wy ons niet moesten verontrusten of Engeland iets van deszelfs eigendommen
behield. Dat zy voor het overige onder elkander vegten, zo veel zy willen, zeide hy,
dit zal ons niet veel kwaads doen.
CARNOT beantwoordt dit, op deeze wyze: ‘Men heeft nimmer in het Uitvoerend
Bewind overwogen, om te weeten, hoe men dit Land zou ontrukken aan de
scheuringen, waarmede beide de Stadhoudersgezinden en de Anarchisten hetzelve
bedreigden; nimmer heeft men in hetzelve gesprooken om maatregelen te neemen,
om aldaar een Gouvernement tot stand te brengen, en de Vryheid te verzekeren.
Ik daag u uit, zo van dat alles in de Registers een enkel woord te vinden is;
uitgenomen eenige brieven, die ik aan de aldaar bevelvoerende Generaals, wegens
de inwendige Policie, geschreeven heb. Onze Republikeinsche Directeurs hielden
zig met belangryker zaaken onledig, met meer verëerende voorslagen voor Frankryk:
het kwam 'er hier op aan, te weeten, hoe men Holland het best zou mogen
uitplunderen, en met welk eene verschalking men hetzelve zou overhaalen om ons
in dit edelmoedig ontwerp behulpzaam te zyn.
By de discussien, welke plaats hadden, ter gelegenheid. dat men zou bepaalen,
volgens welk eene wyziging Holland zou begreepen zyn in het verdrag, waarover
men met MALMESBURY te Ryssel in onderhandeling was, voer REUBEL hevig uit tegen
de Bataafsche Natie. Zy was, zeide hy, geheel Stadhoudersgezind, zy had ons
onophoudelyk verraaden, zy

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

322
was een Volk uit Kooplieden bestaande, dat alle deszelfs belangen in Engeland
stelde, dat geene andere wenschen vormde, dan voor de Engelschen, slegts naar
het gunstig oogenblik uitzag om zig aan de Engelschen over te geeven; en de
Admiraal TOMAS (anders T. LUCAS) had nog nieuwlings deszelfs Vloot, op de Kaap
de Goede Hoop, aan hun verkogt; het was klaarblyklyk, dat al wat Holland in
voorspoed en rykdom zou aanwinnen, slegts strekken moest ter verergering van
Frankryk en ten voordeele van Engeland. 'Er was ten slotte slegts eene eenige
staatkunde ten aanzien van Holland te volgen, daarin bestaande, dat men 't zelve
in de volstrektste afhanglykheid zou houden, aan eene lydelyke gehoorzaamheid
onderwerpen, en als een wingewest behandelen.
Indien dit zo is, zeide ik hem, worden wy deerlyk bedroogen, wanneer wy den
Oorlog blyven voeren om aan Holland deszelfs Colonien te doen wedergeeven, en
wanneer wy by het aanbod van de teruggave van de onze het overschot onzer
Marine uitputten, door het aanwenden van vrugtlooze poogingen voor eene
ondankbaare Natie. Ik ben van gedagte, dat men aan Holland afvraage, welke
opofferingen het, ter verkryginge van den Vrede, gereed is te doen.
Maar meent gy, hervatte REUBEL, dat ik voor Holland de Kaap en Trinquemalo wil
doen wedergeeven? Het komt 'er hier maar op aan, deeze plaatzen te herneemen,
en daartoe moeten de Hollanders Geld en Schepen leveren, en daarna zal ik hun
wel vertoonen, dat deeze Colonien ons toebehooren.
Ik was een weinig over de geleerde Staatkunde van REUBEL verbysterd, en ik zag
wel, dat hy zyn ontwerp wel bekookt had. Intusschen wilde ik, dat men zig, ten
opzigte van het geen te Ryssel te doen stond, duidelyk verklaaren zou; dat men
verklaarde, of het te doen was om het Publiek zand in de oogen te werpen, dan of
men, ter goeder trouw, eene bevrediging wenschte. Men moest de deliberatien ten
einde brengen. De Gevolmagtigden drongen aan om stellige instructien te bekomen.
Men bragt de zaak ten einde, en REUBEL voerde zelf het woord. Het besluit was, om
den Minister van uitwendige betrekkingen te gelasten, dat hy schryven zou, dat het
Uitvoerend Bewind, jegens de Bataaven, de pligten van een getrouw Bondgenoot
vervuld had, door te verklaaren, dat het niets van hunne bezittingen zou afstaan;
maar dat zy nu mogten zien, tot welke opofferingen zy, ter verkryging van den Vrede,
zouden willen besluiten; dat, wanneer hun oogmerk mogt zyn, alles te behouden,
zy de middelen, die zy ter voortzettinge van den Oorlog konden bybrengen, zouden
opgeeven; dat, wanneer deeze middelen met die der Franschen te onevenredig
waren tegen de magt,
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welke de Engelschen hun tegenstelden, Frankryk zig tot het sluiten van eenen
afzonderlyken Vrede zou verpligt zien.
Gy ziet, BAILLEUL, dat men myne conclusien aannam; ik weet niet of het uit ontzag
voor de menschelykheid geschiedde, en om dat men, zonder te toonen den Oorlog
te willen voortzetten, niet anders konde; maar zulks was de uitslag der
raadpleegingen. Het officieele stuk wordt by den Minister der uitwendige betrekkingen
gevonden; het bewyst in dit stuk, gelyk in alle de andere. Gy hebt het Wetgeevend
Lichaam en de geheele Natie om den tuin geleid.
Nu het Uitvoerend Bewind, voor het tegenwoordige, geenen tegenstand meer te
vreezen hebbende, het masker opgeheeven, en verklaard heeft, de wapenen niet
te zullen nederleggen, voor dat Engeland vernietigd is, heeft het alleen, aan deszelfs
woedende moordzugt, door alles wat een vertrouwend volk misleiden, en deszelfs
geestdrift kan opwekken, een schoon aanzien te geeven. En aan den anderen kant
is het ook zeer eenvoudig, dat men de Hollanders doet gelooven, dat het alleen om
hunnent wil, en om de getrouwheid aan de verbintenissen is, dat men tot die groote
opoffering van den Vrede en het Nationaal Geluk beslooten heeft.
Gy zult dan toestemmen, Burger BAILLEUL, dat, wanneer de Oprechtheid in
zigzelven alleen voor Domooren gemaakt is, het woord ten minsten voor verstandige
lieden nuttig is. Maar gy hebt misschien, toen gy deeze redenen voerde, niet bemerkt,
dat gy het Uitvoerend Bewind eene verpligting hebt doen aangaan, om nimmer met
de Engelschen te onderhandelen, zo lang deezen zullen volhouden het geringste
hunner veroveringen op Holland te behouden: dat is te zeggen, gy zegt tot Frankryk,
dat hetzelve op geenen Vrede te hoopen heeft, dat de Nationaale eer eischt, dat
de Republiek geenen Koophandel meer bedryve, dat Martinique onherstelbaar
verlooren zy, dat de Oost-Indiën zonder teruggave aan Engeland worden afgestaan,
en dat onze Bondgenooten worden opgeofferd, vermids zy, noch wy, in rechten,
geen het minste deel grondgebieds verlooren hebben. Men ziet wel dat 'er
Rechtsgeleerden in het Uitvoerend Bewind zyn, en dat noemt men eerlyke
voorwaarden, onze Republikeinsche Directeurs waardig.’
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Olbios; of Proeve der Middelen, om de Zeden eener Natie te
verbeteren. Door Jean Baptiste Say. Naar het Fransch. Te Haarlem,
by A. Loosjes, Pz. 1800. In 8vo. 116 bl.
De zeden ener Natie verbeteren, is derzelver geluk uitbreiden en bevestigen. Ieder
Menschenvriend juicht dus, al aanstonds by het lezen van den tytel dezer Proeve,
den Schryver toe. Hy is Lid van het Tribunaat van Frankryk; en deze zyne poging
doet eer aan zyn hart. In dit klein geschrift (want het bevat meer noten dan text; de
aantekeningen toch, die met ene kleinere letter gedrukt zyn, beginnen reeds bl. 66)
vinden wy eerst ene opgave der beginsels, die ten leiddraad moeten dienen, om
de Zedenkunde onder een Volk te vestigen. Ziet hier 'er het voorname van: Het doel
der zedenkunde is geluk, voor den mensch zelven, en voor anderen; doch de
verplichting om te werken tot geluk van anderen is op eigen geluk gegrond. De
hoofden ener Natie moeten zorgen voor de opvoeding der jeugd, en de verbetezing
van het tegenwoordig geslacht. De opvoeding bevat de wyziging der natuurlyke en
zedenlyke vatbaarheden der jeugd, en haar onderwys. Goede zeden zyn niet anders
dan goede gewoonten; doch het onderwys maakt de zeden zachter, en leert den
mensch zyne ware belangen kennen. Vooral is Verlichting nodig in een vryen Staat,
van wegen den invloed van het Volk op het bestuur, dat toch voor de zeden zorgen
moet. - Men moet de hoop op verbetering van het aankomend geslacht, ook by een
bedorven Volk, niet opgeven. Wanneer de inrichtingen, waardoor de vooroordelen
gevoed worden, ophouden, kunnen deze in de harten der kinderen geen wortel
schieten. Men kan ook gerust op den hoogmoed der ouderen rekenen; en heeft
men goede onderwyzers en goede boeken, dan behoeft men aan niets te wanhopen.
- Men bezorge den behoeftigen genoegzame bedaardheid, en ene toereikende
mate van welvaard; dan zal hy toch, hetgeen men zyne kinderen wil bybrengen,
beschouwen als een voorwerp van bykomend nut. Wat het tegenwoordig geslacht
betreft: men moet werken op het hart van den mensch. Wil men gehoorzaamd
worden, dan moet men niet bevelen dat men het doe, maar zorgen dat men het wil.
In stede van zich toe te leggen om de begeerten van den mensch te onderdrukken,
moet men dezelve ter bereiking van zyn oogmerk bezigen; men moet de deugd niet
alleen beminnelyk, maar ook voordelig maken.
Vervolgends wyst de Schryver ons de dadelyke beöefening
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van deze beginselen in een voorbeeld aan; hy tekent ons het Volk van OLBIOS; dit
zegt: gelukkig. Na ene omwenteling, die by dit Volk had plaats gehad, beyverden
zich de hoofden der Natie om de al te grote ongelykheid van geluksgoederen te
verminderen. Gebrek en al te grote rykdom zyn voor de zeden gevaarlyk. Dan
dwangmiddelen zouden niet helpen; maar het gehele stelsel van wetgeving en
regering moet ter wering van dit kwaad zyn ingericht. Ene schone Verhandeling
over 't burgerlyk bestuur was by die van OLBIOS het eerste boek der zedenkunde.
Ieder burger, die naar enen post dong, moest zich vooraf in de beginselen dezer
wetenschap doen onderzoeken. Dus konden de personen in het bestuur afwisselen;
doch de beginsels bleven onveranderlyk. Ene behoorlyke welvaard werd hierdoor
meer algemeen, en de overmaat van rykdommen zeldzaam. Ieder gewende zich
alzo aan enen gematigden arbeid, en kende dus noch ledigheid noch verdriet. Velen
beöefenden de geleerdheid en fraaije kunsten. Ieder burger moest zyne gewone
bezigheid opgeven, en in alle openbare geschriften achter zynen naam en
handtekening zetten; zo werd gezorgd, dat de winzucht niet de énige dryfveer tot
werkzaamheid was. Men had kassen van voorzorg, waarin ieder weeklyks iets
bracht van zyne winsten, voor zynen ouderdom. Daardoor zogt de minvermogende
burger onkostbarer uitspanningen, dan gewoonlyk te voren, en werden de vermaken
meer huislyk. Alles, wat zedenloosheid bevordert, werd afgeschaft; Loteryen,
Speelhuizen, enz. By de benoeming tot een of anderen post, werden de redenen
dier benoeming opentlyk opgegeven; en iedere bediening, waaraan gezag of voordeel
verknocht was, was ene beloning voor de deugd. Men had gezelschappen van
uitspanning; hier gebruikte men iets tot verkwikking, speelde een of ander kunstspel,
las, enz.; hier leerden de burgers elkanderen kennen, en daardoor werden de
verkiezingen door 't volk verstandig en naar verdiensten. De hoofden des volks
gaven in alles een goed voorbeeld, en dit had enen onbegrypelyken invloed; zy
toonden zich afkerig van alle pracht, en nu waardeerde men den mensch ook niet
meer naar zyne verteringen, en besteedde het geld tot heilzamer oogmerken, het
aanleggen van wegen, het graven van kanalen en grachten, enz.
De Vrouwen, welke zulk enen invloed op de zeden hebben, trokken vooral de
aandacht. Zachtaardigheid en eerbaarheid werden door allerlei middelen by haar
aangekweekt. Na dat 'er meer algemene welvaard was, waren zy niet meer door
behoefte gedrongen tot moeijelyken en zwaren arbeid. Sommige beroepsbezigheden
waren haar in dezen Staat verboden; andere by uitsluiting toegestaan, b.v. het
vervaardigen van alles, wat tot de kleding der vrouwen behoort, het passement ma-
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ken, graveeren voor de musiek, enz. Aan haar werd de uitoefening der nationale
weldadigheid toevertrouwd; en de door haar opgerichte Genootschappen, ten
behoeve van huwbare meisjes en kraamvrouwen, nam de Regering in bescherming.
De oorzaken van oneerbaarheid zyn hartstocht en nypende armoede: by het huwlyk
raadpleegde men de neigingen, en tegen de armoede was gezorgd. 'Er waren
openbare huizen, waar onbemiddelde meisjes en vrouwen van 's lands wege
onderhouden werden, welker bezigheid alleen was het onderwys van enige meisjes
in vrouwelyke handwerken en bezigheden, en het verzorgen van enige onde
vrouwen; en zulks zonder den Staat tot last te zyn. Men had te OLBIOS ook Opzieners
der Zeden: deze deelden op de Volksfeesten vergeldingen uit aan zulke burgers,
die zich door hunne deugden achting hadden verworven; men had 'er Nationale
Feesten, zedelyke uitspanningen en Spelen. En was de Maatschappy zo oplettend
omtrend hare Burgers, zy zorgde even zeer voor ene naauwkeurige aanwyzing der
plichten, die zy te betrachten hadden. De OLBIëRS hadden één Pantheon voor grote
mannen, maar verscheidene Tempels aan verschillende deugden gewyd; en hier
werd gepredikt door standbeelden en leerzame opschriften, en ook op de openbare
wandelplaatsen kreeg het volk, door standbeelden, eer- en graftekens, enz. de
uitnemendste lessen. Dit voorbeeld, door het openbaar gezag gegeven, werd van
langzamerhand door de huisvaders gevolgd; en het gevolg van dit alles was, men
was gelukkig omdat men wys en deugdzaam was, en menschen en volken kunnen
het op gene andere wyze worden.
De Aantekeningen dienen ter meerdere opheldering, of ten bewyze van het
gestelde in den text, en zyn doorgaans lezenswaardig. - Wy hebben den inhoud
dezer Proeve zo naauwkeurig wy konden opgegeven, en ons van alle aanmerkingen
onthouden; het is ene Proeve, en als zodanig moet men het stuk beöordelen. Op
het papier laten zich de zeden ener Natie vry gemaklyk verbeteren; maar in de
menschenwereld, zo als die toch maar is, ontmoet men nog al enige hindernissen.
Men behoeft juist nog geen zeer groot voorstander der Kantiaansche Wysgeerte te
zyn, om den grond der zedeleer van den Burger SAY min of meer bedenkelyk te
vinden; en het komt ons, onder verbetering, voor, dat in ene Maatschappy, als die
van OLBIOS, iedere deugd evenwel haren prys heeft. Maar dit vooral bevreemdde
ons juist niet, maar bedroefde ons, by het lezen van dit boekje, dat, onder de
middelen om de zeden ener Natie te verbeteren, in het geheel niet gedacht werd
aan enigen Godsdienst, of iets dat naar Godsdienst zweemt; en het blykt uit de
aantekening met (C) gemerkt, bl. 68 en volg., dat de
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Schryver ook byzonder den Christelyken Godsdienst voor de goede zeden nutteloos,
ja zelfs nadelig houdt. De Nederduitsche Uitgever heeft by deze aantekening nog
ene aantekening gevoegd, ter wederlegging van den Schryver. Hoe gemaklyk dit
ook ware, wy verkiezen hier niet aan te wyzen, hoe zeer de Schryver dwaalt; dit
behoort niet tot onze taak; dan dit mogen wy toch wel zeggen: Vrienden en Leeraaren
van den Godsdienst! laten deze en dergelyke aanvallen uwe aandacht trekken, niet
om dezelve te wederleggen, maar om u te doen voelen, hoe men, met het beste
hart, de zo duidelyke strekking der Christelyke Leere tot reinheid en deugd miskennen
kan, en op welk ene wyze het derhalven uwe zaak is, het Christendom voor te
stellen, te verdedigen en te bevestigen.

Het Graf van Jaques Molai, of het Geheim der Zaamenzweerers.
Uit het Fransch. Alom te bekomen. In gr. 8vo. 64 bl.
In dit naamloos boekje wordt ons gezegd, dat JAQUES MOLAI, op dezelfde plaats,
waar het Standbeeld van HENDRIK DEN IV geweest is, den 18 Maart Ao. 1314 in de
vlammen geworpen, Grootmeester was van zekere Orde der Tempelieren; en dat
de leden van deze Orde enen eed doen, om alle de Koningen en het geslagt der
Bourbons uit te roeijen; om het gezag van den Paus te vernietigen; om de Vryheid
der Volkeren te prediken, en een algemeen Gemeenebest op te richten. En 'er zyn
(volgens bl. 50) in Europa wel eene menigte van Vry-metzelaars Loges, die echter
niets beteekenen; het getal der Vry-metzelaars Tempelieren is niet meer dan honderd
en agt op den Aardbodem. Deze zyn het, die uit wraak, heerschzucht, en uit hoofde
van hun leerstelzel, den dood der Koningen en de onafhankelykheid van het Heelal
gezwooren hebben. In hunne byeenkomsten is het, dat de groote Staatsgeschillen
verhandeld worden. Als een van hun het geheim openbaart, wordt hy met den dood
gestraft; alle de Leden hebben hun leeven aan de Orde verpand, en de Orde beschikt
'er dikwyls over, wanneer derzelver belangen zulks vorderen. De Lezer voelt nu
wel, wat hy in dit boekje vinden kan, en het is ook niet nodig dat wy hem herinneren,
dat 'er tusschen zeggen en bewyzen nog al enig onderscheid is. De slechte, zegt
SALOMO, gelooft alle woord.
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Beschouwing der Weetenschappen en Konsten, en derzelver
weldadigen invloed op de vorming en het geluk van den Mensch,
en de bevordering van den bloei des Staats; in eene Redenvoering,
tot sluiting van derzelver werkzaamheden, in de Maatschappy Felix
Meritis, in April 1800 voorgesteld, door G. Ryk. Te Amsterdam, by
J.F. Nieman, en te Leeuwarden, by A.R. Fink. In gr. 8vo. 46 bl., en
de Voorrede XXIV bl.
De Leeraar RYK las, by zekere gelegenheid, in FELIX MERITIS een stukje voor, dat hy
den naam gaf van den AUGURKJES-SMOUS; en dit gaf aanleiding, dat deze zyne
Beschouwing der Weetenschappen, enz. nu het licht ziet. Vele Leden, namentlyk,
dier beroemde Maatschappye waren met dien AUGURKJES-SMOUS maar weinig te
vreden; zy meenden, dat het de welvoegelykheid en 's mans bediening kwetste, dat
hy over dat onderwerp geredend had, en waren aan enen en anderen, zo zy
meenden, scherpen trek in dat stuk geërgerd. Wy hebben dien AUGURKJES-SMOUS
niet gezien; en daar het, naar ons inzien, op de wyze van behandeling eniglyk
aankomt, kunnen wy niet beöordelen of deze Leden gelyk hadden al of niet. De
Leeraar verlangde intusschen maar naar gelegenheid om aan de Maatschappy, of
liever aan hare aan zynen SMOUS geërgerde Leden, door ene andere Redenvoering,
meer naar hunnen smaak ingericht, vergoeding te kunnen doen. Die gelegenheid
kwam spoediger, dan hy zich had voorgesteld; hy had gene drie dagen om zich tot
deze Redenvoering, die nu het licht ziet, voor te bereiden. Het had moeite in om dit
stuk voor te lezen, zo zeer was men nog over het voorlezen van den SMOUS
verbitterd. Toevallig had men ook voor dien avond twee Spreekbeurten begeven;
en daar de andere Redenaar van dien avond zyne Voorlezing waarschynlyk in het
licht geven zou, zo wilde de Leeraar RYK, op verzoek zyner Vrienden, ook de zyne
publiek maken.
Wat nu dit stukje betreft: wanneer wy achter het woord KONSTEN op den tytel
zetten, gelyk de Leeraar zelve doet, als hy zyne stof opgeeft: en wel in het byzonder
van die, waaraan de werkzaamheden dezer verdienstelyke Maatschappy zyn
toegewyd; zo heeft de Lezer van het onderwerp berichts genoeg. Voords noemt de
Schryver deze Redenvoering zelve: een kind onder zo veel spoed als moeijelykheden
geboren; en wy voegen hier alleen maar by, dat, hoe vluchtig dit stukje dan ook zy
opgesteld, ook de zulken, by wien des Redenaars AUGURKJES-SMOUS onbekend en
onbesproken is, hetzelve met genoegen kunnen lezen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

329

Vervolg op de Reis naar Brunswyk, door den Vryheer Van Knigge.
Behelzende: Een Reis van den Bailluw Wauman, Houtvester
Doornbosch en Dominé Schottenius, van Biesterberg naar ***, ter
bywooning eener Doopplegtigheid. Uit de nagelaaten papieren
van wylen den Vryheer Van Knigge, in orde gebragt en uitgegeeven
door zyn' geweezen Bedienden. Uit het Hoogduitsch. Alom te
bekomen. In gr. 8vo. 214 bl.
Een by uitstek grappig boek, zeer onderhoudend, en, by al het grappige, waarlyk
vol nuttig onderricht; enigzins in den smaak van den TRISTRAM SHANDY van den
beroemden STERNE, (hoewel wy niet zeggen willen, dat het dit meesterstuk evenaart;)
een boek, dat den Lezer gedurig te leur stelt, en waarvan wy niet hopen, dat de
Schryver (want het moet nog vervolgd worden) den Lezer in goeden ernst, even als
STERNE, zal laten zitten. Dezelfde personen, die in de Reis naar Brunswyk
voorkomen, spelen hier de hoofdrollen. Evenwel staat dit werk op zichzelven. In het
eerste hoofdstuk vinden wy echter het hoofdzakelyke van die Reis, voor zo ver
dezelve tot verstand van dit zogenoemd Vervolg nodig is. Het is geschreven, zo de
Lezer het geloven wil, door des overledenen Vryheers knecht, die zich by de
Opdracht aan de Schim van zynen Heer, zaliger gedachtenis, LUCAS VEIT ondertekent.
Een aaneengeschakeld uittreksel van het verhaal te geven, is byna ondoenlyk. Wy
vinden in het eerste Hoofdstuk den waarlyk originelen, braven Houtvester
DOORNBOSCH in de Baumans Spelonk; een sterk, zwaarlyvig man, met halve laarsen,
hartslederen broek, maar voor het overige in het bloote hembd; en aan het einde
van dit boekdeel weten wy nog niet, hoe hy daarin kwam. Maar om den Lezer
enigzins nader bekend te maken met dit boek, en tot de lezing uit te lokken, waarvan
wy hem vermaak en tevens nut, voor zo veel men namentlyk zulks in dit soort van
schriften wachten kan, durven beloven, zo willen wy iets tot ene proeve afschryven.
Toevallig hoorde de Houtvester het volgende gedeelte van een samenspraak, 't
welk wy, zegt de Schryver, tot nut van de genen, die zodanigen, welke op den dood
gevangen zitten, verdeedigen moeten, hier zullen opdisschen:
‘EERSTE: Goed, maar de kaerel is toch een afgrysselyke Moordenaar. TWEEDE: Moordenaar! neem my niet kwalyk, Mynheer! hy heeft alle de genen,
die hem in handen vielen, op de minst smartelyke wyze uit dit jammerdal in het
hemelsche ryk overgebragt. Hy liet hen, wanneer zy by hem logeerden, het
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bed zeer gemakkelyk spreiden, en zodra zy in den zoetsten slaap legen, wist hy,
door een' enkelen slag, de ziel uit het aardsch hulsel te verlossen. Zo iets kan men
toch evenwel geen moorden noemen: - het was slegts een verplanten: en daar voor
zou de man nu door beuls handen zyn hoofd verliezen? ô Ik verzoek EERSTE: Dit helpt alles niet en kan niet helpen. Ik heb 't u immers reeds gezegd,
de uitspraak van de Akademie, dat hy den kop verbeurd heeft, is gisteren terug
gekomen.
TWEEDE: Maar dit weet immers niemand, dan gy alleen. EERSTE: Zeekerlyk weet het, tot hier toe, nog niemand, dan ik: maar ik moet de
uitspraak immers aan het geheele Collegie overgeeven - ik moet ze laaten
afkondigen.
TWEEDE: Wel! wel! ik hoop evenwel, dat gy dit niet doen zult.
EERSTE: Ik moet en zal zulks doen: val my toch maar niet langer met deze zaak
lastig. De kaerel verdient geen medelyden.
TWEEDE: Maar daar schiet my nog iets te binnen: ik ben in de grootste verlegenheid
aangaande uwen persoon. Zie daar, ik moet u over dezen wissel van 4000 Guldens
by het gerecht aanklaagen.
EERSTE: Wat! de Heer S ** zal my aanklaagen?
TWEEDE: Hy heeft het vast voorgenoomen, en ik heb, omdat hy myne onbepaalde
hoogachting voor u kent, de aanklagte in zyne tegenwoordigheid moeten opmaaken
en hem ter hand stellen. Morgen geeft hy ze over.
EERSTE: ô Hemel! wat zegt gy! ik ben verlooren, zo de aanklagte wordt
overgegeeven; want dan komen alle myne schuldeischers op. Ik had gehoopt, deze
netelige zaak tot na mynen dood op te houden. Gy kunt op myne volmaaktste
dankbaarheid staat maaken, zo gy de aanklagte kunt terug houden.
TWEEDE: S ** is onverbiddelyk.
EERSTE: Wat zegt gy, onverbiddelyk?
TWEEDE: Misschien zou 'er nog wel een middel weezen, om het geld te krygen.
EERSTE: Zou men waarlyk het geld kunnen krygen? Zulks is ter instandhouding
van myn crediet nog beter. Gy zyt een braaf man.’ enz.
‘TWEEDE: Gy weet, dat de gevangen Herbergier veel geld heeft,’ enz.
‘Een doortrapte vent; zeide de eerste, alleen zynde - dus de Acten met de uitspraak
blyven in myn Bureau, en de beschuldigde behoudt zyn leven. Billyk behoorde zulks
niet te weezen. Wie my, vóór twintig jaaren, zoo iets gevergd
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had? Ach, wie toen had durven onderstaan, my zoo iets te vergen, hy zou niet
ongestraft gebleeven zyn. - Hoe komt het dan, dat ik thands niet meer de gene ben,
die ik destyds was? Hoe komt het toch, dat het my nu zoo gemakkelyk valt, dingen
te bedryven, welke ik in dien tyd verfoeide? drukkende omstandigheeden, door
losbandigheid en verkwisting veroorzaakt. - Ja, ja, dit is ongetwyfeld de bron van
het geheele kwaad. Doch slechts, van tyd tot tyd en langzaamerhand, geraakt men
in den afgrond, waarin ik thands weggezonken ben. Myn geval is voorzeeker het
geval van zeer veelen, en de vraag: waarom de meeste menschen met de
toeneemende jaaren slegter worden, kan daardoor gemakkelyk opgelost worden.
De Schipper vermoedt aan de buitenste kringen, welken zyn schip onmerkbaar naar
zich trekken, nog niet, dat hy zich in eenen draaikolk bevindt, wiens middenpunt
hem met zyn schip in den afgrond zal stooten. - De eerste buiging van de kromme
linie, welke de intrede op het pad der ondeugden veroorzaakt, is zeer gelyk aan de
regte linie. By de eerste verzoekingen zegt men: het is immers slechts eene
kleinigheid, van deze regte linie af te wyken: dan, zelfs een hair werpt een schaduw,
ja een schaduw, veel dikker dan het zelf is. Het teder zedelyk gevoel, deze Wachter
der deugd en oprechtheid, verzwakt al meer en meer, en gaat allengs geheel
verlooren. CARTOUCHE begon met appelen te steelen.’ - Hier brak een bediende
deze alleenspraak af, welke onze Houtvester met veel oplettendheid had aangehoord.
Hy was gelukkig genoeg, niet in het geval te zyn, 't welk de Spreeker, als het geval
van veele menschen, opgegeeven had. Want in zyn braaf hart had nog nimmer een
zaadkoorntjen van den verzoeker wortelen geschooten. ô Dat toch alle myne Leezers
zulks ook van zich konden zeggen! De gehoorde samenspraak had hem verachting
en afkeer voor den man in den tuin ingeboezemd: doch de alleenspraak verminderde
dit bitter gevoel voor een groot gedeelte, alzo dezelve een vry groote portie van
medelyden daar by voegde, het welk, gelyk wy zielkundigen zeer wel weeten, een
zeer verzoetende kracht heeft. En het is waar, dat wy byna nimmer zouden haaten
of verfoeijen, zo wy den wonderbaaren samenloop van zaaken en den toestand
beter kenden, waar door de menschen, die wy thands met verontwaardiging
beschouwen, dat gene worden, 't welk zy thands zyn. En hoe zoude, aan den
anderen kant, de trots, welke onze deugd ons somtyds inboezemt, en die voor het
overige wel vergeeslyk schynt te weezen, verdwynen, zo wy de vraag eens aan ons
zelven deeden: wat zou 'er wel van my geworden zyn in alle zodanige be-
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trekkingen en omstandigheeden, waar door deze mensch - ter gerechtsplaats geleid
wordt? Hoe meenig Crimineel Rechter, die thands met een strengen oog-opslag en
een vaste stem eenen boosdoener tot het rad veroordeelt, zoude beeven, wanneer
eene stem, uit de diepte van zyn hart, deze vraag aldus zou beändwoorden: gy
zoudt, in de plaats van dit mensch geweest zynde, een nog veel grooter booswigt
geworden zyn, dan hy thands is. ‘Maar wanneer nu dat gene, het welk de uiterlyke
betrekkingen bewerkt hebben, van 't geen men ondeugd noemt, afgetrokken wordt,
hoe veel blyft 'er dan nog over?’ - ‘Ik weet het niet!’ - ‘En wat blyft 'er van onze
deugden over, wanneer men de omstandigheeden, die, hadden wy ons in dezelven
bevonden, ons tot ondeugd zouden verleid hebben, daarby in aanmerking neemt?’
- ‘Dit weet ik ook niet: doch één ding weet ik, naamelyk: voor den Richterstoel van
Hem, die den mensch zo gebrekkig en zo afhanglyk van de magt der uiterlyke
omstandigheeden schiep, zal deze magt ongetwyfeld mede in aanmerking komen,
en bygevolg menigëen vrygesproken worden, die door den Crimineelen Rechter
veroordeeld werd.’ - Aldus liet zich myn Heer zaalr. uit, jegens eenen Byzitter van
zekere Schepensbank, eindigende met de woorden: ‘God zy gedankt, dat ik geen
Crimineel Rechter ben!’ enz.

Vertrouwde Brieven van Adelheid B** aan haare Vriendin Julie S**.
Naar het Hoogduitsch, door Elisabeth Bekker, Wed. A. Wolff. In
den Haage, by J.C. Leeuwestyn, 1800. In gr. 8vo. 216 bl.
ADELHEID B**, ene verstandige, geestige, uitmuntend brave Vrouw ene zeer
beminnenswaardige jonge Weduwe, schryft deze Brieven aan hare Vriendin JULIE
S**. De eerste Brief is van deze hare Vriendin aan enen onbekenden; en hier vinden
wy haar karakter en haren vroegeren levensloop. Deze hare Brieven lopen over
haren gezelligen kring; zo als de ene Vriendin aan de andere doorgaans schryft.
Zekere geleerde Dames; hare geleerde gezelschappen; GUSTAAF, de Broeder van
haren overledenen Man; zyn Vriend, de Heer van X**, en hunne Kantiaansche
Wysgeerte, die zy, met het hoogstmogelyk gevoel van hun ik, nu overal uitkramen,
- zyn het voorwerp van hare, waarlyk geestige scherts. De liefhebbers dezer
Wysgeerte zullen, vertrouwen wy, ADELHEID deze scherts gaarne ten goede houden,
en erkennen, dat deze jonge Heren, en ook Doctor PANDOLFO, die hier al mede
voorkomt, hare be-
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spotting dubbeld verdienden. GUSTAAF, intusschen, in den grond een uitmuntend
Jongeling, wordt op zyne Behuwdzuster in goeden ernst verliefd; hy ontdoet zich
zo al zachtjes van zyne ingebeelde wysheid; zyn philosophisch uitzicht, kleding, en
al het stroeve en houtige verdwynt; en niemand kan in hem dien Brutuskop meer
herkennen, die nog onlangs zo ondraaglyk was. ADELHEID gevoelt voor hem ook
ene recht hartelyke, tedere liefde. Dan zy is gene gewone Vrouw; zy voelt: dit huwlyk
zou niet voegen; want zy is nagenoeg tien jaren ouder; dit verschil in jaren zal sterker
in 't oog lopen, wanneer zy nog tien jaren ouder is; zy kan den Jongeling niet gelukkig
maken op den duur; en, hoe haar hart ook lydt, haar gezond verstand behoudt de
overhand; het smeken van den verliefden Jongeling helpt niets; zy weigert zyne
hand standvastig; en, hoewel zy hare hartstocht niet ontveinzen kan, zy slaat
grootmoedig zyne herhaalde aanzoeken telkens af. Zy doet nog meer; zy brengt
hem uit de denkbeeldige in de waarlyk aanwezende wereld; maakt hem tot een
werkzaam, nuttig lid der Maatschappy: hiertoe gebruikt zy zyne tedere genegenheid
voor haar, waarvan zy, zonder hem hoop te geven, verstandig party weet te trekken.
Eindelyk brengt zy hem in kennis met AMALIA, ene uitmuntende jonge Juffer. Haar
plan gelukt haar volkomen; zy ziet hem met deze hare jonge Vriendin gehuwd,
eerlang Vader, en volkomen gelukkig. Jammer maar, dat hare edelmoedigheid haar
het leven kost! Hoewel zy geen enkel ogenblik berouw gevoelde, viel zy in ene
teering, en kwynde, en stierf. De jonggehuwden waren hare énige erfgenamen.
Wy willen voor onzen Lezer het een en ander afschryven, opdat hy over de
geestige schryfwyze van ADELHEID zelve kan oordelen. Ziet hier het slot van den
negenden Brief:
‘Het vreemde, het ongemeene, is thans by de Duitsche kriemelvernuften aan de
orde van den dag. Hetgeen schoon, eenvoudig, en natuurlyk is, noemen zy gemeen
werkje. 'Er zyn, 't is waar, natuurlyke dingen, die zeer gemeen zyn, en
buitengewoone, evenwel te gelyk ongemeene zaaken. Maar, myn hemel! als nu dat
buitengewoone onnatuurlyk, als het slegt is; en zo zyn voor my de meeste nieuwe,
zogenaamde origineele werken. Ik herinner my, dat ik, nog een klein meisje zynde,
den beroemden BASEDOW gezien heb; dees groote man was niet afkeerig om van
zich zelven te spreeken. Hy roemde zyn wondervlyt, zyn nagtbraaken, en dat hy
heel veel dingen niet zo doen konde als andere menschen, en dat hy veel byzonders
had, 't welk niemand scheen te hebben. Zo vertelde hy, dat zyne oogen de zeldzaame
eigenschap hadden, van, als hy las, niet recht
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uit te zien, maar het boek lings af houden moest. Dit vertelde en toonde hy zo
dikwyls, dat weldra ieder zeide: “BASEDOW heeft geheel andere oogen dan wy.” Dit
werd ook algemeen geloofd. Eindelyk ontmoette hy den Wiskundigen LAMBERT, die
keek hem in de oogen, liet hem iets voorleezen, en riep geheel verbaasd uit: “Ei,
Heer Professor, gy ziet scheel!” Maar BASEDOW liet zich zyne zonderlingheid niet
beneemen, maar riep daar tegen aan: “Neen, maar myne oogen hebben de
ongemeene hoedanigheid dat zy niet recht uit zien kunnen.” “O! zeide LAMBERT, dit
hiet scheel zien, Heer Professor, en is niets ter waereld byzonder.”
Lieve Hemel! hoe veele hooggepreezene Poëzyen, Philosophiën, en Critiek,
kunnen wel niets byzonders hebben, dan dat zy scheel zien! Maar wat raakt dit my?
Men leest zulke boeken niet; of als men 'er mede begint, smyt men die rasch weg:
en een zot, als PANDOLFO, ziet men, kan men dit vermyden, niet ten tweedemaal.
Van den Heer van X ** ben ik taamelyk ontslagen; en 'er moeten ook allerlei slag
van narren zyn, om ons eens braaf te doen lacchen. Maar dat de geest van GUSTAAF
scheel ziet, dat moeit my geweldig. Hy bestaat my te naa. ô Konde ik hem voor
ieder oog een nootendop met een klein gaatje binden! doch dat schikt ook niet. Hy
gelooft nog met BASEDOW, dat hy alles origineel ziet. Konde hy maar eens begrypen
wat een natuurlyk goed oog is; dan had ik hoop dat hy zonder nootendoppen nog
recht uit zoude leeren zien. Hy is jong, heeft een goed verstand, en een goeden
wil.’
Nu nog een grappig toneeltje, uit den agttienden Brief. De Baron X ** behandelde
ADELHEID zeer onbeleefd; een Vriend van haar nam dit vry hoog op, en het wordt
duëlleeren. ‘Luister nu (zo schryft zy aan hare Vriendin) naa de deerlyke historie. 'Er was over dit Duël heen' en weêr geschreeven. De Kamerjonker wist, dat de
Colonel byziende was, en een bril gebruikte; daarom wilde hy met pistoolen vechten;
want hij hoopte dat de Overste dit zoude afslaan. Hy bedroog zich; de pistoolen
werden aangenomen. - Zy reeden beiden naar de grenzen. GUSTAAF, die uit eigen
beweeging ook daar naar toe reed, verhaalde my het volgende: De Colonel zeide
tegen den Secunde: “Gy weet, myn Heer, dat ik byziende ben? ik bepaal den afstand
op twaalf korte schreeden.” De Heer van X ** verbleekte; hy wilde meerder afstand;
vergeefsch! Hoewel hy zeide dat men de zaak even goed met den degen konde
afdoen. De oude vond zyn vermaak in de conditie te houden, die de Jonker zelf
gewild had. Men mat de twaalf schreeden. “Schiet, riep de Colonel, eerst,” en liet
zyn schimmel opspringen; X schoot, en miste. De Overste schoot, op drie schreeden
afstands,
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een takje van een ter zyden staanden boom. X, zo bleek als de dood, riep: “Ik ben
te vreeden!” De Secunde wilde de zaak byleggen. De Overste riep: “Zyt gy te
vreeden? ik niet; schiet!” X schoot, maar beefde zo sterk, dat hy miste. De Overste
hield zyn paard stil, en mikte bynaa eene minut lang. “Ik mik op uw borst.” X bezweek
bynaa van angst. A propos, wilt gy liever leeven dan sterven? gy wildet de zaak
byleggen?” “Ik ben, riep X, daar nog toe bereid.” “Dan moet gy alles doen, wat ik
begeer, of ik schiet u in 't hart.” Hy riep den Chirurgyn, want X had, benevens hem,
twee Kamerdienaars meede gebragt, alle te paard, als ook een gemakkelyke koets
met een volspan. Myn neef had niemand by zich, dan zyn ryknegt. “Heer Chirurgyn,
gy hebt zeker een schaar in uw zak, geef die den Kamerdienaar; en jy, vriend, sny
uw Heer aan iedere zyde van zyn hoofd drie duim lengte van zyn haair af. Ik kan
die lange losse haairen niet uitstaan.” De Overste mikte, de Kamerdienaar sneed.
“Gy moet my ook die lange broek tot even beneden de knieën afsnyden.” Dit gedaan
zynde, zeide hy: “Hoor hier, fraai Heertje, nu ziet gy 'er uit als een ander mensch.
Luidjes van uw slag moeten zich naar ziel, noch lichaam van elkander
onderscheiden.” Toen schoot hy in de lucht, en riep: “Zo gy lust hebt, schiet nog
eens!” X riep sidderend: “Ik ben te vreeden!” “En nu raade ik u omtrent alle menschen
beleefd te zyn, verstaat gy my?” Toen reed hy met zynen knegt heen.’
Van de Vertaling en het luimig Voorbericht zeggen wy niets: onze verdienstelyke
Landgenote is bekend genoeg. Op bladz. 188 vonden wy ene zinstorende drukfout:
tweemaal lezen wy daar onaangename; het moet aangename zyn.

De Voogd, Tooneelspel in vyf Bedryven, door A.W. Iffland.
Volgends den origineelen Druk vertaald. Te Amsterdam, by J.W.
Smit. In 8vo. 186 bl.
ROTHENBURG, een waarlyk uitmuntend man, is (zo heeft hem de ondankbaarheid
gekweld, en zo zeer wordt hy mishandeld door zyne naaste bloedverwanten)
menschenschuw geworden in den volstrektsten zin; en ieder, die hem niet kent,
wordt natuurlyk tegen hem vooringenomen, en op hem verbitterd. Zyne Pupil, de
beminnelyke LOUIZE SENDEN, kent hem in zyne waarde, gevoelt jegens hem innig
medelyden, dankbare liefde, en eerbiedige hoogachting; in zo verre zelfs, dat zy
hem nooit verlaten, hem zeer gaarne huwen, en iederen minnaar, om zynentwil,
afzeggen wil. De Overste BRAND, een origineel en achtingswaardig man, vraagt om
hare hand, voor zynen Zoon. Juist nu is GRäBER, de Zwager van RO-
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THENBURG,

(wiens Zoon LOUIZE, of liever haar goed, begeert, terwyl zyne Dochter
den Luitenant gaarne zelve had) op 't yverigst werkzaam; hy weet een gerechtelyk
onderzoek te bewerkstelligen, hoe of 'er door ROTHENBURG gehandeld zy met het
goed van zyne Pupil, en met het Fideicommis, dat eens op GRäBER'S kinderen komen
moet. Alle schyn is tegen ROTHENBURG; het is alsof hy zich door een huwlyk met
zyne Pupil wil redden. Eindelyk ontknoopt zich alles. Met de volkomene herstelling
van ROTHENBURG'S eer, de beschaming van GRäBER, en het huwlyk van de
beminnelyke LOUIZE met den Luitenant BRAND, de waardige Zoon van den Oversten,
eindigt dit schoone Stuk, waarvoor de naam van IFFLAND alleen reeds aanbeveling
genoeg is.

De Vrienden, Tooneelspel in vier Bedryven. Naar het Hoogduitsch
van F.W. Ziegler. Te Amsterdam, by G. Roos. In 8vo. 138 bl.
ERICH, een Zweedsch Kapitein, is gehuwd met MARIANNE. Aan ADOLF, zyn Vriend,
had hy geheel zyn vermogen te danken. Deze Vriend ontbrak alleen aan zyn geluk;
dan zinds drie jaren had men niets van hem gehoord; alle onderzoek was te
vergeefsch, en niemand twyfelde aan zynen dood. MARIANNE, intusschen, was aan
ADOLF verloofd; dit ontdekt ERICH eerst denzelfden dag, dat hy door den Vader van
zynen Vriend, en kort daarop door zynen Vriend zelven, overtuigd wordt dat deze
nog leeft. Welk een toneel! Stryd tusschen vriendschap en liefde! - De Vrouw alleen
is de schuldige, en zulks enkel uit liefde! - Welk ene verwarring! - De Vader van
ADOLF komt ook in het spel. - Het loopt geweldig hoog. Intusschen, MARIANNE'S
Moeder is de echte vrouw van ADOLF'S Vader, die, beiden buiten schuld, zinds jaren
niets van elkanderen wisten: zy is dus zyne halve zuster. De ontknoping is treffend
en onverwacht. De karakters, die alle edel zyn, worden uitnemend volgehouden,
en maken een schoon en aandoenlyk geheel uit; waardoor men enige gebreken
gaarne over 't hoofd ziet. Met grond zou men anders, misschien, de taal en het
gedrag der handelende personen, hier en daar, overdreven kunnen noemen. - De
Vertaling draagt overal een Hoogduitschen stempel; is vol taalfouten, enz.
In ons voorig Stukje, bladz. 270, reg. 8 v.o. Lett. moet de volgende misstelling aldus
veranderd worden: Aldaar staat: een nog zeer jongen Geneesheer. Lees: een
anderen Geneesheer.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

337

Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Leerredenen over eenige gewigtige Leerstukken van den
Christelyken Godsdienst; dienende teffens tot eene Proeve van
eene Bybelsche behandeling der Catechismusstoffen. 4de Drietal.
Zondag XXVI, XXVII en XXVIII. Nevens een Aanhangzel, over de
81ste Vrage; en eene Leerrede over 1 Tim. VI:12. Door P.H. van
Lis, Predikant te Tholen. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1801.
In gr. 8vo. 180 bl.
Dit vierde Drietal Leerredenen, over eenige stoffen uit den Heidelbergschen
(*)
Catechismus, is in den zelfden trant, als de voorgaanden, behandeld . De Eerw.
Schryver geeft, in het Voorbericht, te kennen, dat ze hem nog al eenige moeite
gekost hebben. ‘Waar ik ook om my heenzag,’ zegt hy, ‘overal bykans ontdekte ik
menschelyke stelzels, en byhangzels, en kunsttermen, die my den waaren geest
van deze schoone plegtigheden [Doop en Avondmaal] verdonkerden. Ik moest my
derhalven enkel en alleen aan den loop myner eigen overdenkingen, of liever aan
het geleide des Bybels, overgeeven. Ik nam het N.T. in de hand; - ik bestudeerde
dat, zogt my geheel in deszelfs geest en gevoelens te plaatzen, even alsof ik nooit
eenige menschelyke schriften, over die onderwerpen, had geleezen, en daaruit dan
deszelfs eigen leere, en alzoo de waarheid op te delven; en ziet hier het resultaat,’
enz. Wy durven niet zeggen, dat het leerstelzel, welk zich de Eerw. VAN LIS van de
plechtigheden van Doop en Avondmaal vormt, en ook in de Schriften des N.T. meent
ontdekt te hebben, geheel vry is van menschelyke byhangzels, die 'er eigenlyk niet
toe behooren. Wy hebben het echter, over 't geheel, veel eenvoudiger, en redelyker,
en beter samenhangend, dan de meest

(*)

Zie onze Algem. Vad. Letteroef. voor 1800, bl. 316.
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aangenomen stelzels in het Gereformeerd Kerkgenootschap, gevonden. Wy keuren
het ook allezins goed, dat hy zich minder ophoudt met de opzetlyke bestryding van
vooroordeelen, en 't geen, zynes oordeels, wanbegrippen zyn, dan wel met eene
eenvoudige voordracht der eigene Leere van Jesus en zyne Apostelen, om niemand
te ergeren, en geene aanleiding tot lastige geschillen te geeven, terwyl toch, by de
ontdekking der waarheid, de dwaaling van zelve moet wegvallen. Nu en dan heeft
hy zich genoodzaakt gezien, om, in eenige byzonderheden, van het anders by hem
zoo hoog geschat handboek, den Catechismus, te verschillen; en wel byzonder, by
de uitlegging van den 28sten Zondag, omtrent den inhoud van het vyf-en-zeventigste
Antwoord, (bl. 138, 139) en in het aanhangzel over de een-en-tachtigste Vraag (bl.
160.) Hierover tracht hy zich, in het Voorbericht, te verschoonen, met beroeping op
het getuigenis van den Dordschen Kerkleeraar KIST, die den Catechismus ook voor
een werk van feilbaare Stervelingen heeft verklaard; een werk, dat niet zonder
gebreken is, en 't welk daarom niet weinige Hervormden, in stukken, die niet het
karacteristieke van hun Genootschap raaken, regelregt tegenspreeken; en met
allersterkste betuigingen, dat ook de Hervormden geen ander onfeilbaar gezag, dan
dat van Gods woord, erkennen, en alle andere menschelyke schriften daaraan
toetzen.
Voor een byzonder uittrekzel van den inhoud dezer Leerredenen ontbreekt ons
de plaats. Wy voegen 'er alleen by, dat in dezen bundel nog eene Leerrede is
ingevoegd, over 1 Tim. VI:12. Zy is gehouden, by gelegenheid der bevestiging van
een aantal nieuwe Leden, in de Gemeente van Tholen, alwaar deze plechtigheid
van openbaare bevestiging en aanneeming derzulken, die vooraf belydenis van hun
geloof afgelegd hebben, tot Leden der Gemeente, altyd, by het houden van
Voorbereiding tot het heilig Nachtmaal, plaats heeft. De Eerw. VAN LIS deed, by de
behandeling van den 27sten Zondag, aan zyn Kerkgenootschap den voorslag, om
zoo iets algemeen in te voeren, waardoor hy zich verbeeldt, dat de weinige
statelykheid, waarmede de Hervormden den Kinderdoop bedienen, volkomen zou
vergoed worden. Nu geeft hy, in deze Leerrede, eene proeve, hoe men geheel het
voorstel,
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by die gelegenheid, doelmaatig zou kunnen inrichten. Wy beveelen dezelve aan de
ernstige overweeging van alle kundige en godvruchtige Leeraaren en Leden van 't
Hervormd Kerkgenootschap aan.

De Overgang van Frans Voorhout, uit de Gemeenschap der
Gereformeerden, tot die van de Roomsch Katholyke Kerk,
verdeedigd. Door Petrus Schouten, Roomsch Priester en Pastoor
te Alkmaar. In 4 Stukken. Te Amsterdam en Alkmaar, by F.J. van
Tetroode en A. Hoogland Bierlaagh, 1800. In gr. 8vo. Te zamen
380 bl.
Veel eerder zouden wy van dit Verdedigschrift gewag gemaakt hebben, indien wy
niet hadden geöordeeld naar de voleindiging te moeten wachten, om 'er een volledig
en naauwkeurig verslag van te kunnen geeven.
Een ongenoemd Schryver van een klein stukje: De Overgang van FRANS VOORHOUT
getoetst, had verscheidene bedenkingen, omtrent den veel geruchts gemaakt
hebbenden stap van VOORHOUT, en de wyze, waarop de Roomsche Priester en
(*)
Pastoor SCHOUTEN dit geval openbaar gemaakt heeft, in 't midden gebragt .
Daartegen is dit geschrift van SCHOUTEN ingericht. Dezelfde bescheidenheid, die
hy, ginds en elders, in zynen Tegenschryver roemt, is ook, in deze zyne
verantwoording, doorgaans in acht genomen. Hier en daar wordt hy regt warm, en
dan laat hy zich ook wel eens een hard woord ontvallen. De geheele schryftoon is
ernstig en beslissend, zoo als men van iemand, die van zyn stuk vast overtuigd is,
en wel byzonder van een voorstander der Roomsch Katholyke Kerk, die zyn
leerstelzel voor 't alleen waare houdt, moest verwachten. Als men daarby bedenkt,
dat in 't schrift, waartegen hy zich verzet, hoewel het eigenlyk niets, dat voor hem
beleedigend is, bevat, echter over de leerbegrippen, die hy ter goeder trouwe
aankleeft, en de wyze, waarop hy 'er zich voor in de bresse gesteld heeft, nog al 't
een en ander is gezegd, 't geen hem moest toeschynen welligt te kunnen dienen,
om min gunstig van zyne Godgeleer-

(*)

Zie Vad. Letteroef. voor 1798, bl. 292.
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de kennis en doorzicht te oordeelen, zal het ons minder bevreemden, dat hy, om
alles goed te maaken, soms gevaar loope, om de paalen der welvoegelykheid, in
de beöordeeling der gezegden en inzichten zyner tegenparty, te overschreeden.
Men ziet intusschen met genoegen, dat hy den Schryver der toetse van stap tot
stap volgt, en byna niets onbeäntwoord laat blyven. Het gebeurde met VOORHOUT
ontvangt hiermede wel geene merkelyke opheldering, maar wy zyn 'er evenwel door
bevestigd in 't oordeel, welk wy, van 't begin af, over eene zaak, die aan veelen zoo
vreemd is toegescheenen, by onszelven geveld hebben. De voornaamste verdienste
van dit geheele werk is de wyze van uitlegging en verdediging der grondleere van
de Roomsch Katholyke Kerk, voor welke de Pastoor SCHOUTEN, met aanvoering
van de schynbaarste bewysgronden, yvert, en die hy ook, hier en daar, in een
bevalliger gedaante, dan men zich dezelve gemeenlyk voorstelt, doet voorkomen.
En deswegens verdient dit geschryf eenige meerdere oplettendheid, dan gewoone
Godgeleerde Twistschriften.
's Mans Tegenschryver had omtrent den overgang van FRANS VOORHOUT, tot de
gemeenschap der Roomsch Katholyke Kerk, deels menschkundige, deels
Wysgeerige, deels Godgeleerde, en ook eenige Staatkundige bedenkingen te berde
gebragt. In die zelfde orde is het antwoord ingericht, en verdeeld in vier
Hoofdstukken.
Het eerste Hoofdstuk handelt over de menschkundige bedenkingen. Hier houdt
hy staande, dat de Burger VOORHOUT, wat ook de Schryver der toetse hiertegen
moge aangemerkt hebben, onmiddelyk, uit de gemeenschap der Gereformeerden,
is overgegaan tot die van de Roomsch Katholyke Kerk; dat het onbezonnen yveren
van VOORHOUT, tegen de Roomsch Katholyke Kerk, geen bewys was van zyne
veranderlykheid, in het stuk van Godsdienst; dat hy de redelyke geruststellende
zekerheid, in het stuk van Godsdienst, naar het leerstelsel der Gereformeerden,
niet kon bekomen; ook niet uit het antwoord op de eerste vraag van den
Heidelbergschen Catechismus, waarop zyn Tegenschryver had gewezen; en dat,
integendeel, overtuigende redenen aan hem bewezen, dat die redelyke
geruststellende zekerheid, naar de leere der R.K. Kerk, verkrygbaar is, terwyl Jesus
zelf aan haar, tot het doen van onfeilbaare
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uitspraaken, de noodige hulpmiddelen, en, in deze, een Goddelyk gezag gegeeven
heeft.
In het tweede Hoofdstuk komen de Wysgeerige bedenkingen in aanmerking. De
Pastoor SCHOUTEN tracht te bewyzen, dat VOORHOUT zyne onderzoekingen, in het
stuk van Godsdienst, uit begeerte naar de kennis der waarheid, en niet uit
twyfelzucht, gedaan heeft; dat hy by de R.K. Kerk dat geen heeft gezocht, het welk
hy waarlyk miste, bewyzen der waarheid, gronden van zekerheid, omtrent die
hoofdstukken van het Christengeloof, over welken de verschillen tusschen veele
Protestanten zyne gerustheid stoorden; dat hy, een goed gebruik maakende van
de Rede en de Goddelyke Openbaaring, in de R.K. Kerk, bewyzen van waarheid
en gronden van zekerheid gevonden heeft, die hy by de Protestanten niet kon
vinden; dat hy die gevonden bewyzen der waarheid en gronden van zekerheid
gelegd heeft tot den grondslag van zyn geloof aan die waarheid, welke op deze
gronden rust, en door deze bewyzen gestaafd wordt; dat de gezonde Wysgeerte
ook in zyn geschryf omtrent den overgang van VOORHOUT niets vindt, het welk eenig
weezenlyk nadeel aan denzelven kan toebrengen; en eindelyk, dat VOORHOUT, by
het doen der bekende Geloofsbelydenis, eenen geheel redelyken en wysgeerigen
eed afgelegd heeft. In eene aanteekening op bl. 81 wordt gemeld, dat VOORHOUT,
van den dag van zyn overgang af, eene bestendige rust en kalmte geniet.
Hierop volgt, in het derde Hoofdstuk, de overweeging der Staatkundige
bedenkingen. De Schryver beweert, dat uit de belofte en eed van waarachtige
gehoorzaamheid aan den Roomschen Paus, volgens de Geloofsbelydenis der R.K.
Kerke gedaan, in het staatkundige, niets te vreezen is; dat de erkentenis, dat de
eenheid een voornaam en weezenlyk doel van het Christendom is, en dat de heilige,
Katholyke, Apostolische en Roomsche Kerk de Moeder en Meesteresse van alle
Kerken is, niets, dat gevaarlyk is voor den Staat, behelst; en dat het ook, in het
staatkundige, geene reden tot bedenking geeft, volgens de Leere der R.K. Kerk, te
gelooven en te belyden, dat niemand, buiten het waarachtig Katholyk Geloof, kan
zalig worden.
Of nu de bedenkingen van den Schryver der toetse, door alle deze
tegenbedenkingen, behoorlyk wederlegd
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zyn, willen wy anderen laaten beslissen. Op eenigen derzelven zou ten minsten,
onzes inziens, nog vry wat aan te merken vallen. Hier en daar heeft deze verdediging
by uitneemendheid zwakke plaatzen, die men van iemand van zoo veel
schranderheid niet zou verwacht hebben. Het ontbreekt echter ook niet aan gegronde
aanmerkingen.
Allerbelangrykst is ons het vierde en laatste Hoofdstuk, waarin de Godgeleerde
bedenkingen ter toetse gebragt worden, toegescheenen. Hier verklaart zich een
verstandig, welgeoefend en bezadigd Godgeleerde, over de aanroeping der Heiligen,
de aanbidding van het Kruis, het Vagevuur, de waarde der Reliquien, de Aflaaten,
het gezag der Kerkelyke Overleveringen, de Transsubstantiatie, het Misoffer, de
verdienstelykheid der goede Werken, en verdere karakterizeerende leerbegrippen
der R.K. Kerk, en brengt daarvoor, in 't korte, alles byeen, wat hy allermeest geschikt
oordeelt, om dezelve allezins aanneemelyk te doen voorkomen. 't Geen hy
daaromtrent verdedigt, is de gewoone Geloofsbelydenis der R.K. Kerke. De bewyzen,
door VOORHOUT daarvoor bygebragt, zyn, naar zyn oordeel, voldoende; de waarde
van de verdediging der Misse, in de Aanspraak aan VOORHOUT, by zynen overgang,
gedaan, is, na de toetzing derzelve, door hunnen Tegenschryver, nog vermeerderd;
en zyne onderneeming, ter verdediging der noodzaakelykheid, om deze woorden
van Jesus: dit is myn lichaam, volstrekt in den eigenlyken zin te neemen, door de
aanmerkingen van den Schryver der toetse, geenzins verzwakt.
Welligt zullen sommigen, by het doorleezen van dit Hoofdstuk, tastbaare
drogredenen, en niets beduidende uitvluchten, meenen aan te treffen, en zich
allermeest verwonderen over de zwakke bewyzen uit de H. Schrift, waarmede de
Pastoor SCHOUTEN, in een tyd, waarin de Oordeel- en Uitlegkunde zoo ver gevorderd
zyn, tot verdediging van de Leere zyner Kerke, nog durft optreeden; maar men moet
weeten, dat het gezag der Kerke, de beste en eenig onfeilbaare Uitlegster der Schrift,
naar 't oordeel van SCHOUTEN, en van elken oprechten aankleever der R.K. Kerke,
alles, even zoo als zy gevoelen, bepaald en beslist heeft. Op de groote vraag, waar
zoodanig gezag der Kerke berust, krygt men ten antwoord: by het leevend lichaam
der Kerke,
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dat is, in de samenstemming van den Paus met de vergaderde of verspreide Kerk,
omtrent de hoofdstukken van 't Christen-geloof. Hoe men nu evenwel een gezag,
dat geen anderen grond heeft, Goddelyk, onfeilbaar, en voldoende kunne rekenen,
tot geruststelling van nadenkende menschen, die met de geschiedenis der Pausen,
en der zoogenaamde Kerk, Kerkvaders en Concilien, niet onbekend zyn, en hoe
wy daardoor zekerheid omtrent een eenig hoofdstuk van 't Christen-geloof verkrygen
kunnen, bekennen wy niet te bevatten. De achtingwaardige Schryver houde het ons
ten goede, dat wy niet anders zien kunnen, of hy is het bewys, voor dit voornaame
(*)
punt van verschil tusschen de R. Katholyken en Protestanten, schuldig gebleven .
Wy moeten nog met een woord melding maaken van eenige, hier en daar,
inzonderheid in het voorafgaand Bericht, en in het derde Stuk, bl. 187, 218-232,
bygevoegde aanteekeningen, waarin de Schryver tevens antwoordt op den
voornaamen inhoud van zeker stukje, waarvan wy ook reeds, in 1798, eenig gewag
(†)
gemaakt hebben . Hy ontkent, dat de bygebragte, anders onbetwistbaar waare
daadzaaken, tot de bewezene eigenlyke Leere, en volkomen goedgekeurde
gebruiken der R.K. Kerk, die dezelven veeleer verfoeit, veroordeelt en, op het
strengst, verbiedt, behooren. De meermaal opgehaalde beschuldiging der R.
Katholyken, door Prof. HERINGA, blyft ook niet onaangeroerd. Zoo 'er een volk bestaat,
dat nevens een God, die in den hemel woont, een God erkent, dien het, in een ouwel
besloten, opeet, men heeft althans, volgens SCHOUTEN, zoodanig volk niet, gelyk
Prof. HERINGA heeft aangeduid, by de Roomsch Katholyken, met wier Leere dit ten
eenemaal

(*)

(†)

Wy durven ieder, die, na het leezen van dit geschryf van SCHOUTEN, nog eenige bedenking
heeft overbehouden, gerustelyk wyzen naar de schoone Verhandelingen van VAN HEMERT,
KUIPER, JELGERSMA, DE VOS, en WEILAND, uitgegeeven door Teylers Godgel. Genootsch. XIde
Deel.
De beschuldiging van den Pastoor P. SCHOUTEN, dat veele andersins geleerde Mannen onder
de Gereformeerden, de Roomsch Katholyke Kerk de lompste en onbeschaamdste lasteringen,
op den stoutsten toon, aantygen wederlegd, door Afgodische daadzaaken. Zie Letteroef. voor
1798, bl. 656.
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strydt, maar onder de Protestanten zelven, by de Lutherschen, te zoeken. Hy
vermoedt, dat de Hoogleeraar dit onredelyk denkbeeld, omtrent de Leer der Roomsch
Katholyke Kerk, uit een Fransch Schryver overgenomen, en, in een oogenblik van
zwakheid, ter nedergeschreven heeft. De bepaaldheid van ons plan gedoogt niet,
'er iets meer by te voegen.

Nederland, en in het byzonder het Protestantsch Christendom,
opgewekt, om acht te slaan op de teekenen van deezen
tegenwoordigen tyd, tot deszelfs waarschuwing tegen de
ontzachelyke gebeurtenissen, die volgens Gods onfeilbaar woord
aanstaande zyn. Te Amsteldam, by W. Brave, 1800. In gr. 8vo. 169
bl.
De gebeurtenissen van den tegenwoordigen tyd zyn zoo verbaazend, en de uitzichten
zoo duister, dat het niemand vreemd kan toeschynen, dat eerbiedige hoogachters
der gewyde Schriften, en wel inzonderheid dezulken, die het als eene bewezene
zaak vaststellen, dat het Gode behaagd heeft, in dezelven, de geheimen der
toekomst voor alle volgende eeuwen te ontdekken, zich, thans vooral, met de
oplettende naspooring van deze echte bronnen van Godsdienstig onderwys en
troost bezig houden, in hoope, van daaruit ten minsten eenige inlichting en
geruststelling te erlangen. Het Boek der Openbaaringen van Joannes is, sedert
lang, tot dat einde by uitneemendheid bruikbaar geoordeeld. De Schryver van dit
Stukje, die voor als nog verkiest onbekend te blyven, heeft het getal der Uitleggers
van dit raadzelachtig Geschrift vermeerderd. Hy is Coccejus, Vitringa en Andala op
't voerspoor gevolgd, zoo echter, dat hy hier en daar, in de verklaaring en toepassing
van byzondere beelden, van hun afgaat, en zyn eigen weg bewandelt. Hy gaat
zwanger van een uitvoeriger Werk, over 't geheele Boek der Openbaaringen, waarna
wy echter, zoo 't schynt, nog wel ettelyke jaaren, eer het voldraagen is, zullen moeten
wachten. Interim aliquid sit.
's Mans denkbeelden, die hy vry beslissend ter neder stelt, komen hier op neder:
Het is ontwyfelbaar, dat de vyf eerste zegelen, H. VI:1-11, de reeds vervulde
lotgevallen der Kerke, tot den tyd der Reformatie, opleveren; dat de tyd, die, H.
VI:12-17 en H. VII,
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by de opening van het zesde zegel, wordt aangekondigd, zeer aanstaande is, en
dat wy dus sterk naderen tot den tyd van den trapswyzen val van den Paus en het
Pausdom, en wel tot die gebeurtenissen, welke daarby moeten plaats hebben, en
deszelfs eindelyken en volkomen ondergang moeten voorafgaan, volgens H. XI.
De tyd van 1260 jaaren, (of jaardagen) H. XI:3, bevat in zich den tyd van
overheersching van het Antichristisch beest, die zyn aanvang heeft genomen met
het jaar 606, en staat te eindigen met het jaar 1866. Vóór dit einde is een oordeel
van benaauwdheid te duchten, zoo groot, als 'er immer een geweest is, sedert dat
'er een Volk geweest is, tot dien tyd toe; eene omkeering van alles, zoo in het
Staatsbestuur, als in het Kerkelyke, dat by niets anders in vergelyking kan gebragt
worden, dan by dat van de gantsche natuur, en van alle ordening in hemel en op
aarde, waarvan wy de beginselen reeds gezien en ondervonden hebben. Dit zal
voorafgegaan en verzeld worden van een oordeel van goddelyke verblinding en
verharding, en allerdiepst bederf der Christenwaereld, in leere en wandel.
Dit geschryf is dan nu ingericht, om Nederland, en in het byzonder het
Protestantsche Christendom, op te wekken tot het achtslaan op de teekenen van
den tegenwoordigen tyd, en te waarschuwen tegen de ontzaglyke gebeurtenissen,
die aanstaande zyn. Wy voor ons hebben het, tot hiertoe, in allen gevalle,
raadzaamer gevonden, de uitkomst af te wachten, dan op min of meer willekeurige
uitleggingen van donkere voorstellingen byzondere plichten te gronden; terwyl 'er,
onzes erachtens, altyd rede genoeg overblyst, om op de gebeurtenissen der laatst
verloopene jaaren, zoo met opzicht tot het burgerlyke, als godsdienstige, wel te
letten, en 'er lessen van wysheid en voorzichtigheid uit op te zamelen; al is 't dat wy
de zoo zeer uit één loopende, en altoos feilbaare berekeningen, van al 't geen men
meent, dat, op grond van Gods woord, nog zal moeten gebeuren, van genoegzaamen
grond ontbloot achten. Is 't ook van Gods oneindige wysheid wel te verwachten, dat
Hy, zoo lang vóór de uitkomst, zulke voorspellingen zou hebben laaten te boek
stellen, wier vervulling wy zoo klaar en duidelyk zouden kunnen vooruitzien, als
dezelve aan den Schryver van dit Werkje toeschynt? Welk Gode waardig doel kan
men zich daarby voorstellen?
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Verhandeling over de 1. Waarzeggeryen, 2. Duivelsbezweeringen
en Toveryen, en 3. Spookeryen. Waarin veele wonderbaarlyke
Gevallen worden verhaald, en eene menigte Schriftuurplaatzen
opgehelderd. Door Hobbo Lemke, Predikant te Wier in Friesland.
Te Harlingen, by V. van der Plaats, 1801. In gr. 8vo. 114 bl.
Of deeze Verhandeling medegedongen hebbe na den Prys, in den Jaare 1797, door
de loflyke Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen, uitgeloofd, en zedert aan Dr. G.
BAKKER, van Enkhuizen, en Ds. W. BEEKHUIS, van Garyp, toegeweezen, over de
onderwerpen, in den titel, boven vermeld, durven wy niet bepaalen. Zeker gaat het,
dat Ds. LEMKE, in de behandeling van zyn onderwerp, de orde volgt, in de
uitgeschreevene Vraag aangeweezen, en aldus, wat de hoofdzaak betreft, met de
twee straks genoemde bekroonde Antwoorden zeer veel overeenkomsts heeft. Daar
wy thans geene gelegenheid hebben, de drie Verhandelingen met elkander te
vergelyken, vertrouwen wy, indien het Opstel van den Leeraar LEMKE inderdaad in
handen van Keurmeesteren der Maatschappye geweest zy, dat dezelve, by eene
naauwkeurige en onpartydige vergelyking, voor het doen hunner keuze voldoende
redenen voor zich zelven zullen gevonden hebben. Dit, intusschen, belet niet, dat
het Geschrift van Ds. LEMKE ook zyne waarde heeft, en dat met de uitgave van
hetzelve aan veelen, wien het in handen koomt, een weezenlyke dienst kan geschied
zyn. Het bygeloof toch, hoe veel gronds het ook, in laateren tyde, moge verloren
hebben, vindt nog al, ginds en elders, zyne slaaven. Dezelven te ontketenen, en
van de geduchte geessels, met welke zy aan het gemoed worden geteisterd, te
bevryden, is een verdienstelyk werk - even, indien nog niet meer verdienstelyk, dan
het juk, welk der menschen hals knelt, van denzelven te schuiven. Met dank aan
den Man, welke daartoe medewerkt, moet dus elke bydraage ontvangen worden.
Dien dank hebbe diensvolgens van ons de Eerw. LEMKE, wiens Geschrift, in eene
geleidelyke orde opgesteld, het geloof in Waarzeggeryen, Duivelsbezweeringen,
Toveryen en
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Spookeryen uit alle zyne schuilhoeken verjaagt, de menigvuldige nadeelen van dat
geloof aanwyst, en de gronden, op welke het zich gemeenlyk vestigt, om verre stoot.
Vooral benaarstigt hy zich, daar nog al veelen het gezag der Schriftuure hier omtrent
meenen op hunne zyde te hebben, dezelven deeze sterkte te ontneemen, en aan
te toonen, dat de texten, die gemeenlyk worden aangevoerd, naar de regels eener
gezonde uitlegkunde verklaard, eenen meer redelyken zin gedoogen, dan door
veelen aan dezelve wordt gehegt.
In de behandeling van zyn onderwerp volgt de Eerw. LEMKE deeze geleidelyke
orde, dat hy vooreerst, wat men door Waarzeggeryen, Toveryen, enz. te verstaan
hebbe, verklaart; vervolgens het groot nadeel van het geloof in dezelve voor
Godsdienst, Zeden en Maatschappelyk geluk ontvouwt; daarnaa de bewyzen, die
uit de ondervinding en de Schriftuur gemeenlyk worden bygebragt, ter toetze stelt,
en hunne ongenoegzaamheid aantoont; en eindelyk de bewyzen, de ydelheid van
zulk een geloof doende zien, aanvoert. Daar een doorloopend verslag van dit Werkje
voor het bestek, waaraan wy zyn bepaald, niet berekend is, zullen wy, ter proeve
van des Leeraars schryftrant en redenbeleid, het volgende overneemen. De bronnen
van het geloof in Spookeryen vermeldende, schryft hy aldus: ‘Nog ééne bron van
Spookverschyningen moeten wy niet voorby gaan. Dat wy naamelyk voorwerpen
zien, of een geluid hooren, geschiedt door middel der zenuwen en het zenuwzap,
welke op eene verschillende wyze, na dat het voorwerp of geluid is, geroerd en
bewoogen worden: maar nu kan het gebeuren, en gebeurt menigmaal, dat die in
beweeging gebragt worden, zonder eenige, buiten den mensch, werkende oorzaak:
waardoor het derhalven geschiedt, dat hy zich verbeeldt iet te zien of te hooren, het
geen buiten hem niet bestaat; b.v. licht, vuur, vonken, vuurige kringen, een kloppen,
het luiden der klokken, enz. Gelyk nu de beweeging der zenuwzappen, zonder eene
buiten den mensch bestaande oorzaak, denkbeelden in de ziel verwekt, zo kunnen
ook levendige verbeeldingen daarmede instemmende beweegingen in het zenuwzap
veroorzaaken: dus zien wy, dat een Schilder, in het gelaat van eenen mensch,
blydschap, droefheid, hoop, vreeze, enz.
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weet uit te drukken; en hier uit zal volgen, dat menschen, die van jongs af vreeze
voor Spooken is ingeprent, zich geduurig verbeelden Spooken te zien, en te hooren,
en dat zo veel te meer, wanneer hunne zenuwzappen, door die verbeeldingskracht
in beweeging gebragt, ligtelyk die zelfde beweeging weder aanneemen, zonder
eene uitwendige oorzaak; en hier uit is het Voor- en Na-spook verklaarbaar.
Meermaalen hoort men verhaalen, dat op plaatzen, waar doodkisten gemaakt, of
andere geluid geevende werkzaamheden verrigt worden, b.v. een kloppen, het
verplaatzen of nederwerpen van planken, het weegen met schaalen, het verplaatzen
van gewigten, enz. van te vooren, of daarna, gehoord wordt. Is het niet natuurlyk,
dat een mensch zich verbeelde een geluid te hooren, waardoor zyne gehoorzenuwen
dikwyls zyn geroerd, en in beweeging gebragt? Een koopman b.v. hoort des nachts
(by dag geschiedt het zo niet, om dat hy, door andere bezigheden afgetrokken,
daarop niet zo veel acht geeft) het geluid der schaalen, het verplaatzen, het
nederzetten der gewigten, enz.; wat is natuurlijker, dan dat zyne gehoorzenuwen,
die, meermaalen den geheelen dag, door eene wezenlyke oorzaak zyn geroerd,
nog naderhand die zelfde beweeging herhaalen, en iemand dus meent te hooren,
het geen hy zo dikwyls gehoord heeft? en dit, hoe natuurlyk ook, noemt men een
Naspook. Met een Voorspook is het op dezelfde wyze geleegen: iemand denkt des
nachts aan zyne dagelyksche bezigheden, b.v. aan het weegen, timmeren, enz.;
worden nu, gelyk wy aangemerkt hebben, overeenstemmende beweegingen in het
zenuwzap veroorzaakt, dan meent hy waarlyk iets te hooren, zonder dat 'er eene
buiten hem werkende oorzaak wordt gevonden. Maar, zal misschien iemand denken,
dat Voorspook wordt dikwyls vervuld. Wat wonder, daar men het reeds te vooren
op deeze of geene gronden verwagtte! en veel zeldzaamer zouden die
Voorspookeryen vervuld worden, wanneer de onvervulde, zo wel als de andere,
werden in 't geheugen gehouden.’
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Gesprekken van eenen Landman met zyne Kinderen over de
Grondwaarheden van den Godsdienst, tot eene huislyke
voorbereiding op uitvoeriger onderwys. Gevolgd naar het
Hoogduitsch van Sebastiäan Mutschelle. Te Groningen, by W.
Zuidema, 1800. In 8vo. 294 bl.
Men doet in de daad, sedert eenigen tyd, veel voor kinderen en ongeoefenden; ook
met oogmerk, om hen, op de vatbaarste wyze, tot regte kennis van den Godsdienst
te brengen. Ook dit Boekje verdient aanpryzing, tot dat einde. Het is geschreven,
ten dienste van Godsdienstige huishoudingen, ten platten lande, en regt geschikt,
om kinderen met de eerste grondwaarheden van den Godsdienst, op een bevatlyken
en onderhoudenden trant, bekend te maaken. In de Bibliothek fur Prediger van D.G.
NIEMEYER wordt 'er van gezegd: ‘De voordragt is onderrichtend, natuurlyk en
hartroerend. De styl is zuiver, eenvoudig en geschikt naar het bepaalde oogmerk.
Inzonderheid treft men hier een uitmuntend voorbeeld aan, waarnaar het zuiver
grondbeginsel der Zedenleere in het onderwys der Jeugd kan gebezigd worden.’
Waaraan wy gaarne ook ons zegel hangen. Men heeft goedgevonden, in dit Werkje
alleen algemeene waarheden van den Godsdienst te behandelen, over welken by
de onderscheidene Kerkgenootschappen der Christenen eenstemmig gedacht wordt,
en die, als voorbereidselen tot elk byzonder leerstelsel, moeten gekend en
aangenomen worden.
Zie hier den inhoud der Gesprekken. 1. Over God, den Vader en Schepper van
alles. 2. Over Gods onderhouding en voorzorge. 3. Over een deugdzdamen
levenswandel. 4. Over het leeven der Ziel na den dood des Lichaams. 5. Vervolg
van het vorige onderwerp. 6. Over het Gebed. 7. Over de Boetvaardigheid en
Bekeering. 8. Over Jesus Christus. 9. Vervolg van het vorige. 10. Over de
voornaamste dryfveeren onzer daaden; en over het hoogste goed van den mensch.
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Verhandelingen en Waarneemingen, ter bevordering der Genees-,
Heel-, Verlos- en Scheikunde. Iste Deel. Te Leyden, by A. en J.
Honkoop, 1801. In gr. 8vo. 144 bl.
(V e r v o l g .)
Het zesde stukje voert ten titul, Verhandeling over het gebruik des Moederkoeks,
door den Hoogleeraar SCHREGER, te Erlangen, aan den geleerden SÖMMERRING
medegedeeld. Dit stukje niets anders zynde, dan eene woordelyke vertaaling van
de Recensie eens Briefs van gemelden Hoogl. SCHREGER aan SÖMMERRING, onder
den titul, Epistola de functione placentae uterinae, uit de meermaals aangehaalde
Med. Chir. Zeitung voor 't Jaar 1800, No. 39, zullen wy, geene recensie van eene
recensie willende schryven, van 't onderwerp zelve niets zeggen; alleen kunnen wy
niet onaangemerkt laaten, dat wy het woord functio liever door werking, of verrigting,
dan door het gebruik zouden vertaald hebben: het laatste vooronderstelt veelal het
gebruiken van iets; en hier zoude men, in den eersten opslag, vooral volgens de
(*)
belagchelyke drukfout op bladz. 7, alwaar de Inhoud van het Journal geplaatst is ,
eerder vermoeden, dat 'er van een nieuw aangeprezen Geneesmiddel, dan dat 'er
van de werking of verrigting der Nageboorte gesproken wierd.
Nu volgt de laatste Verhandeling, van den Heer BAKE, over de ontsteekingskorst
op het bloed der zwangere Vrouwen, daar op neder komende, dat de lympha
coagulabilis, het meest bydraagende tot de vorming van het Celweefsel en de
overige vaste deelen des menschelyken lichaams, by eene zwangere Vrouw in
eene grootere hoeveelheid afgescheiden wordt, waardoor het gevormde vrugtje
voor het grootste gedeelte gevoed, en ook de ontsteekingskorst, doordien het bloed
met die Lympha overladen is, geboren wordt. De Heer BAKE toont zelf te wel de
waarde eener Hypothese te gevoelen, dat wy ons hierover behoeven uit te laaten;
daar wy nog daarenboven erkennen, dat de gevoelens van den Heer BAKE niet van
allen grond ont-

(*)

Aldaar staat, over het gebruik des Moekeeks.
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bloot schynen. Evenwel moet het ieder opmerkzaam Leezer in 't oog loopen, dat in
de op deze Verhandeling volgende Waarneeming voor een groot gedeelte dezelfde
gronden worden aangetroffen, en wel byzonder, dat juist het voorbeeld van de
moeijelyke geneezing der beenbreuken by zwangeren, door den Heer BAKE ter
bevestiging van zyne vooronderstelling bygebragt, ook in die Waarneeming met
hetzelfde oogmerk aangevoerd wordt.
Thans volgen agt Waarneemingen van een verschillenden inhoud, die echter
gezamentlyk, althans wat het nuttige betreft, niet veel byzonders bevatten, en op
welke ook vry wat valt aan te merken. - De eerste is van eene vrugt van negen
maanden, die buiten de Baarmoeder in de holte des onderbuiks gevonden, en ook
door eene gemaakte opening in den buik daar uit genomen is. Deze Waarneeming,
die verschillende is van meer andere dergelyke gevallen, in welke de vrugt in de
holte van eene der Fallopische buizen ontvangen, en van daar, door het openbersten
der buis, in de holte des buiks gevallen is, is voorzeker, indien het geval zoodanig,
als de Schryver opgeeft, gebeurd is, zeer zonderling, en kan tot veele Physiologische
gissingen aanleiding geeven; desniettegenstaande twyffelen wy zeer, of dergelyke
Waarneemingen veel kunnen bydraagen tot de eigentlyke bevordering der
Vroedkunde. Wy voor ons ten minsten gelooven, dat dit doelwit beter zou kunnen
bereikt worden, wanneer men gebruik maakte van de fraaije, uitgewerkte practische
vroedkundige gevallen en waarneemingen, die in menigte gevonden worden, in het
nieuwe archiv van den Heer STARK, in de schriften van OSIANDER, en eindelyk in het
2de Deel van LODER'S Journal.
Even het zelfde is toepasselyk op de daarop volgende vroedkundige Waarneeming
van den Hoogl. FICKER, van eene door de kragten der baarensweeën of door de
natuur volbragte keering eener vrugt, alwaar, na het gebruik van 15 droppels
Laudanum en het aanwenden van verzagtende omslagen, in plaats van den te
vooren uithangenden regter voet, het hoofd zich in den mond der Baarmoeder
bevondt. Dit geval behoort zeker onder de rariora, behelst voor het overige niets
leerzaams, en kon dus gemakkelyk door iets nuttiger vervangen geweest zyn.
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De derde Waarneeming is van eene na byna 18 maanden nog voortduurende
onthouding van spyze en drank in een zestienjarig meisje. Het mededeelen van het
geval van deze ANNA MARIA KIENKER (niet NIENKER), overgenomen uit het VIIIste
Deel, 2de Stuk, bl. 116, van 't Journal van HUFELAND, regtvaardigt alleen reeds het
ongunstig oordeel, 't welk wy over deze verzameling geveld hebben. Daar het immers
reeds in het voorige jaar door geheel Duitschland bekend was, dat deze zoo veel
geruchts gemaakt hebbende gebeurtenis, op welke eenige Geleerden zich reeds
afgesloofd hadden, door 'er allerhande Physiologische en Pathologische Hypothesen
uit te spinnen, niets anders dan een gochelspel en louter bedriegery geweest is,
behoorde zulks ook aan die geenen, welke een Tydschrift voor het algemeen willen
schryven, niet ontglipt te zyn, daar zy slechts No. 64 van de aan hun bekende M.C.
Zeitung van 14 Augustus 1800 behoefden in te zien, om deze klip, op welke de
Duitsche Geleerden, vóór de ontdekking van dit fyn gesponnen bedrog, schipbreuk
geleden hebben, te vermyden.
De vierde Waarneeming, van den Heer VOGEL, uit het Journal van LODER, Iste
Deel, 1ste Stuk, behelst een geval van eene dagblindheid, verzeld van eene
zonderlinge begeerte naar licht, in een meisje van zes jaaren; welke, schoon zy
niets leerzaams bevat, evenwel, om derzelver byzonderheid, de vertaaling verdiende.
De vyfde Waarneeming, uit het Heelkundig Magazyn van ARNEMAN, behelst eene
geneezing van eene krampagtige sluiting der oogleden, gevolgd op de Kinderziekte,
door J.L. JORDAN. Dit geval heeft, behalven dat het toeval zelve niet dagelyks
voorkomt, niet veel byzonders. Wy vertrouwen ten minsten, dat ieder bekwaam
Geneeskundige dit Lyderesje even zoo met antispasmodique middelen uit- en
inwendig zou behandeld hebben; en wel te meer, daar de voornaamste oorzaak
dezer ziekte geenzins in de voorafgegaane Kinderpokjes alleen te zoeken was,
gelyk men uit den titul dezer Waarneeming, die egter met het oorspronkelyke niet
strookt, zou kunnen opmaaken. In het origineele, naamelyk, staat, Beobachtung
einer nach den Blattern enslandenen kramphaften verschliessung, enz. dat geenzins
wil zeggen eene door de Kinderziekte ontstaane, enz. zoo als men hier vertaald
heeft 't welk de oorzaak
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der ziekte reeds a priori bepaalt, hetgeen de Schryver egter geenzins schynt bedoeld
te hebben, daar hy slegts vermoedde, dat de terug gebleevene pokstoffe, gepaard
met het Rheumatieke, de oorzaak dezer krampagtige ziekte konde weezen. Zelfs
ook de gelukte geneeswyze levert a posteriori geen het minste bewys op, dat de
pokstoffe hier eene groote rol gespeeld heeft; zynde dezelve het meest en mogelyk
alleen bewerkt door de voor een kind van 3¾ jaar taamelyk groote gifte van het
Extract. Hyoscyami, en door het uiterlyk aanwenden van het Extract. opii aquos.
De zesde Waarneeming, uit het meergemelde Journal van HUFELAND
overgenomen, dient ter bevestiging van het reeds voorlang bekende nuttige gebruik
der Kwikmiddelen in de Oogziekten, en byzonder in de Blindheid. - De Heer LA
FONTAINE deelt hier eenige gevallen mede, van de gelukkige geneezing der amaurosis
door het gebruik van den mercurius sublimatus. Gaarne hadden wy evenwel gezien,
al ware het alleen ter eere van ons Vaderland geweest, dat de Vertaaler dezer
Waarneeming aan onzen BOERHAVE het recht had laaten wedervaaren, hetwelk dien
grooten man, ten aanzien van het gebruik der Kwik in de Blindheid, toekomt. Reeds
voor een reeks van jaaren zeide die Hoogleeraar: Solus mercurius solvit incipientem
et jam consirmatam cataractam. Daarenboven bevreemdt het ons ook zeer, dat dit
stukje zoo gebrekkig overgenomen is, ten minsten dat men misschien het
belangrykste dezer Waarneeming weggelaaten heeft. De Heer LA FONTAINE,
naamelyk, merkt aan, en hetgeen hy te recht als zeer byzonder beschouwt, dat de
eerste Patient, byna geneezen zynde, door het verder gebruik van den mercur.
subl., 't welk hy hem tot meerdere volmaaking der geneezing had aangeraaden,
aanmerkelyk verergerde, en wel zoodanig, dat de Heer LA FONTAINE zig verzekerd
houdt, dat de Lyder wederom geheel blind zou geworden zyn, wanneer hy het middel
langer gebruikt had; uit welk geval en nog twee anderen, die de Schryver zegt
waargenomen te hebben, hy dan besluit, dat de mercurius sublimatus, eens haare
werking verricht hebbende, in het vervolg geen nut meer doet, ten zy 'er eene lange
tusschenpoozing tusschen de eene en andere dosis, die nooit
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sterker dan van vier grein, in de noodige hoeveelheid verdeeld, zyn moet, plaats
heeft; 't welk, onzes bedunkens, vooral voor de geenen, die deze proeven wilden
navolgen, wel hier had mogen bygevoegd worden.
De zevende Waarneeming is, schoon dezelve hier zonder naam staat, van den
Kielschen Geneesheer HARGENS, en overgenomen uit het Journal van HUFELAND,
VIIIste Deel, 1ste Stuk, bladz. 170. Dezelve behelst eene nadere bevestiging van
het nut des Loogzouts in stuipagtige toevallen, gegrond op de Waarneemingen van
HUMBOLDT, over het zenuwprikkelend vermogen der Loogzouten, en op de
Waarneemingen van Dr. MICHAëLIS (die mede in het Journal van HUFELAND gevonden
worden); hetgeen men echter veel uitvoeriger beschreeven vindt in een nader stukje
van gemeld Journal van HUFELAND, door den Heer STUTZ in hetzelve geplaatst;
schoon wy niet willen ontveinzen, dat de hier aangepreezene, en door ons reeds
voor eenige jaaren aangewende Ol. Tartar. per deliq., ons zelden die diensten
gedaan heeft, welke 'er aan toegeschreeven worden.
De laatste Waarneeming (die men schynt vergeeten te hebben op den Inhoud te
plaatzen) is van Dr. GEBEL, ook uit het Journal van HUFELAND, over het gebruik van
het Aconitum in den Rheumatismus; welker mededeeling waarlyk ook tot een bewys
strekt, dat de Uitgeevers van deze Verhandelingen en Waarneemingen te greetig
zyn, om hetgeen anderen gezegd en geschreeven hebben, zonder eenige bepaaling,
over te neemen. Het Extract. Aconitum is voorzeker een voortreffelyk middel in
langduurige Rheumatismen, in Jichtpynen, enz. Wy zouden evenwel vry wat
zwaarigheid maaken, om de hier aangepreezene oplossing van 10 grein van gemeld
Extract in een half once Vin. Antimon. Huxh, viermaal daags tot 20 droppels, in een
uit Rheumatismus ontstaand Zydewee, voor te schryven. Eene pleuritis Rheumatica,
die aanmerkelyk verschilt van de zoogenoemde pleuritis spuria, Catharrhalis, enz.
wordt door de grootste Artsen, en wel te recht, onder de Ontsteekingsziekten
(*)
gerangschikt . En heet dit

(*)

SELLE Pyretologiae methodicae Rudimenta, p. 136, enz.
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niet volstrekt het schadelykste Empirismus preeken, wanneer men in zoodanige
ziekten dergelyke middelen zoo onbepaald durft aanpryzen? en nog daar by voegt
('t welk men hier ook zonder bedenking overgenomen heeft): de aanweezende
onreinigheden worden hierdoor van onderen en van boven uitgedreeven; daar toch
de minste beunhaas in de kunst huiverig zoude zyn, om, in eene Ontsteekingsziekte,
die ontlastingen, en vooral die van boven, op die wyze te bevorderen. Waarom dus
dergelyk eene Waarneeming bekend gemaakt, die, door eenen minkundigen
nagevolgd, de allernadeeligste gevolgen kan na zig sleepen? Daarenboven ware
het ook zeer voegzaam geweest, dat de Uitgeevers den minkundigen Leezer
eenigzins hadden voorgelicht, omtrent den aart van het hier aangepreezen
Geneesmiddel, welks gebruik en bereiding nog al eenige oplettendheid vordert, en
't welk hier te lande niet algemeen genoeg bekend is; wordende zelfs dit middel in
de meeste Stedelyke Apothekars-boeken niet gevonden.
Behalven al het tot hier toe aangevoerde moeten wy ook nog aanmerken, dat de
vertaaling der stukken over 't geheel niet naauwkeurig genoeg, en op sommige
plaatsen al vry slordig is uitgevallen; tot bevestiging waarvan wy slegts het volgende
zullen aanhaalen. In de Verhandeling van den Heer STUTZ, over de geneezing van
den Tetanus, alwaar de Schryver, van het Loogbad spreekende, waarschynlyk by
verkiezing, dan eens de Latynsche benaaming, lapis causticus, dan eens de
Hoogduitsche, aetzstein, gebezigd heeft, heeft de Vertaaler overal, waar het woord
aetzstein (bytende steen) staat, lapis infernalis (in 't Hoogduitsch der Höllenstein)
gebruikt, zonder te bedenken, dat de twee benaamingen des Schryvers enkel
synonyma zyn, en dat een bad, waarin eene zoo groote hoeveelheid lapis infernalis
opgelost is, al eene vry zonderlinge uitwerking op de oppervlakte van het menschelyk
lichaam zoude hebben. Vervolgens vindt men ook, by het voorschrift van den Heer
STUTZ van 't inwendige middel, bestaande uit een drachma sal tartar. in 6 oncen
water opgelost, dat de Lyder zoodanig mengsel alle 2 uuren moet inneemen, (dit
was in de 24 uuren 72 oncen NB. voor een Lyder aan de Mondsklem) daar
intusschen, volgens het origineele, de meening is, dat deze hoeveelheid in 6, en
zelfs ook in 8 keeren, naamelyk om de 2 uuren, opgebruikt moet wor-
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den. Dergelyke onnauwkeurigheden zouden wy misschien meer kunnen opgeeven;
dan deze beoordeeling buitendien reeds breed genoeg zynde uitgeloopen, zullen
wy dezelve besluiten met den wensch, dat de Uitgeevers, indien zy willens zyn dit
Tydschrift te vervolgen, met meerdere kieschheid mogen te werk gaan in het
overneemen van stukken; dat zy dezelven ook met minder overhaasting zullen
vertaalen, en, wanneer 'er gelegenheid is, de noodige ophelderingen of
vermeerderingen daarby zullen voegen; waarby wy, in 't voorbygaan, nog moeten
aanmerken, dat zy, onzes inziens, zig in 't vervolg niet tot de Hoogduitsche Journalen
alleen behoorden te bepaalen: de Fransche Schriften van dien aart leveren immers
ook, ten opzichte der Scheikunde, (van welke in dit eerste Stuk weinig of niets
gevonden wordt) zeer belangryke stukken op, die wel de algemeene bekendmaaking
verdienen. Dezen weg inslaande, kunnen hunne poogingen de allernuttigste gevolgen
hebben.

A.O.H. Tellegen Dissertatio de Variolis Vaccinis, &c. Dat is:
Twistreden van A.O.H. Tellegen, over de Koepokken, met
Afbeeldingen opgehelderd, en op de Groninger Hooge Schoole
verdeedigd, by des Schryvers bevordering tot Doctor in de
Geneeskunde. Te Groningen, by W. Zuidema, 1801. In gr. 8vo, 64
bl.
Deeze beknopte, doch leezenswaardige Verhandeling van den Heer TELLEGEN is
afgedeeld in vyf Hoofdstukken. Het eerste Hoofdstuk bevat eene korte letterkundige
geschiedenis der Koepokken en derzelver inenting, in welke bovenal het volgende
ons aanmerkelyk voorkomt: ‘Nergens heeft deeze konstbewerking meerder opgang
gemaakt (te weeten ten opzichte van ons Gemeenebest) dan in Drenthe, alwaar
meer dan 400 met het allergelukkigst gevolg zyn ingeënt, terwyl teffens eene
kwaadaardige Epidemie van natuurlyke Pokjes woedde, aan welke de ingeënten
met de Koepokjes op alle mogelyke wyzen waren blootgesteld, zonder dat een
hunner door de natuurlyke Pokjes is aangetast geworden.’
Het tweede Hoofdstuk deezer Verhandeling spreekt
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over het beloop en de toevallen deezer inenting; waaruit wy het volgende in onze
taale overneemen: ‘Op den 8, 9, 10 of 11 dag (zegt de Schryver) groeit het puistje
nog aan; de middellyn wordt niet alleen grooter, maar verheft zich ook, en vertoont
eene Cirkelsneede. In het midden vertoont zich een blaauwe vlek, welke inwaards
gedrukt schynt, doch zich, van ter zyden beschouwd, bolrond verheven vertoont, 't
geen echter in allen geen plaats heeft, dewyl by veelen eene genoegzaame opvulling
ontbreekt, en de randen der puist, in haare grootste volkomenheid, nog verheven
schynen. Thans breidt zich de roode omtrek langzaam uit; het vel bekomt een
hoogroode roozenachtige kleur, en wordt veel gezwollener en heeter, dan by de
ingeënte Kinderpokjes plaats heeft; terwyl 'er eene aanmerkelyke hardte, niet alleen
in het vel, maar ook in het onderliggende vetvlies van den arm, wordt waargenomen.
Wanneer de puist tot haare grootste volkomenheid gekomen is, bezet de gemelde
kring zomwylen het grootste gedeelte van den opperarm. In de meeste door ons
waargenomene gevallen verscheenen het koortsje, en de overige geringe toevallen,
van den 6 tot den 10 of 11 dag; terwyl anderen eerst op den 8 of 9 dag begonnen
te klaagen over hoofdpyn, loomheid en misselykheid. By zommige tedere kindertjes
hebben wy eenige zeer geringe stuiptrekkingen vernomen,’ enz.
In het volgend Hoofdstuk handelt de Schryver over de zogenoemde valsche
Koepokken, die zo zorgvuldig van de waare moeten onderscheiden worden, om dat
zy geen de minste voorbehoedende kragt tegen de waare Kinderziekte bezitten.
‘Het beloop van deeze (zegt de Schryver) verschilt veel van dat der waare
Koepokken. Veel spoediger openbaart zich hier, veelal op den eersten, ten minsten
reeds op den tweeden dag, een roode, meer uitgebreide puist op den ingeënten
arm, die ook minder hard en vlakker is, dan de waare. Op den volgenden dag
verspreidt zich dezelve over den arm, zo dat zy op den 3, 4 of 5 dag reeds dien
omtrek heeft, welken wy in de echte zoort eerst op den 7 of 8 dag waarneemen.
Deeze ontsteeking is ook meerder roosachtig en oppervlakkig; terwyl het vel hier
niet is aangedaan in zyne zelfstandigheid, en dus geenerlei hardte bespeurd wordt.
Ter zelver tyd wordt
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het puistje reeds opgeheven onder de gedaante van een blaasje, zonder eenige
navelformige korst in 't midden. Op denzelfden, of den volgenden dag, stort het
reeds zyn vogt uit, en vormt daarna een ongeregeld verheven korstje, dat vervolgens
afvalt. By anderen wordt, na het afvallen dier korst, of ook in derzelver plaats, een
plat zweertje gevormd, vervuld niet met een weiachtig vogt, maar met etter, 't geen
binnen twee of drie dagen geheel wegdroogt, zonder eenig lidteken na te laaten.’
Wanneer men deeze verschillende beschryvingen, en 't geen de Schryver verder
over deeze stoffe heeft aangetekend, naauwkeurig nagaat, blykt het, dat 'er een
genoegzaam verschil tusschen de waare en de valsche Koepokken bestaat, om in
derzelver onderscheiding niet ligt mis te tasten. Dan dit alles blykt nog veel
duidelyker, en ontwikkelt zich met een opslag van het oog, by de beschouwing der
gekouleurde aftekeningen, door den Schryver achter zyne Verhandeling gevoegd,
waarvoor wy hem dus dank verschuldigd zyn.
Het vierde Hoofdstuk handelt over den aard van het vergif der Koepokstoffe, en
de vergelyking van dezelve met dat der Kinderpokjes; by welke gelegenheid nog
nader wordt gehandeld over de zo voorspoedige inenting der Koepokken in Drenthe,
en over de genoegzaame zekerheid, welke deeze inenting ons geeft, van niet meer
vatbaar te zullen zyn voor de natuurlyke Kinderziekte.
De Schryver eindigt zyne Verhandeling met de Geneeswyze, die, in de hem
bekende gevallen, alleen bestond in eene verkoelende levenswyze, zonder eenige
geneesmiddelen, om dat de ziekte niet hevig genoeg was, om dezelve te vereischen.
Alleenlyk vermaant hy ons, op het zweertje aan den arm te letten, 't welk, door een
onvoorzigtig of toevallig afstooten der korst ontstaan, onaangenaame gevolgen zou
kunnen hebben, wanneer het met vettigheden wierd verbonden; terwyl het, met
eene Lood-oplossing behandeld, zich spoedig tot droogen schikt.
Hoe gering nu de ziekte der Koepokken ook moge zyn, merkt de Schryver aan,
dat 'er echter van tyd tot tyd wel eens een kind, geduurende die behandeling, zou
kunnen sterven. ‘Het blykt immers (zegt hy) genoegzaam, uit de Sterflysten, dat 'er
van 400 of 500
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kinderen, geduurende den tyd van eene maand, steeds één komt te overlyden, en
dus, geduurende de Koepoksinenting, ook gemakkelyk door eene andere ziekte
kan aangetast worden en daar aan sterven. Ook heeft men geene reden, van zich
te vleijen, dat nooit iemand wederom, na deeze inenting, door de Kinderpokjes zal
worden aangetast. Men kan immers niet meerder zekerheid van de ingeënte
Koepokjes, dan van de Kinderpokjes zelve, vorderen: terwyl het eene beweezene
waarheid is, dat een en ander, uit een zeer groot aantal menschen, tweemaalen
door de waare Kinderziekte wordt aangetast.’

Geschiedenis der Landing van het Engelsch-Russisch Leger in
Noord-Holland; alsmede der Krygsbedryven en Politieke
Gebeurtenissen, zoo aldaar, als in Vriesland en Gelderland, in den
Jare 1799. Uit echte Stukken en Bescheiden, door L.C. Vonk. Met
eene Kaart en Plaaten. Iste Deel. Te Haarlem, by F. Bohn, 1801. In
gr. 8vo. 280 bl.
Uit zeer onderscheide oogpunten kunnen de Gebeurtenissen beschouwd worden,
niet alleen door de zodanigen, die ten opzigte van de groote zaak verschilende
inzigten hebben, maar ook door hun, die des goeddeels, zo niet geheel,
overeenkomen. Het standpunt, 't geen men verkiest, is by allen niet het zelfde; deeze
neemt breeder horizont dan geene. Smaak en gelegenheid werken hier mede om
verschillendheden te baaren. Dit alles grypt plaats, wanneer de Geschiedschryver
eigen werk levert, en geen bloot uitschryver van anderen is. Zulks moet ook den
Leezeren ter veraangenaaming strekken, wier smaak op onderscheidene wyzen
getoesd en onthaald wordt.
Dit was althans ons geval; naauwlyks hadden wy geleezen, beoordeeld, en
gepreezen het Werkje, getyteld, Veldtogt, van den Generaal BRUNE, in de Bataafsche
(*)
Republiek, in het Jaar 1799, beschreeven door een Officier van zyn Etat-major , of
ons werd het Eerste Deel deezer uitvoeriger Geschiedenis der Landing, enz.

(*)

Zie hier boven, bl. 316.
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ter hand gesteld, welke misschien de plaats vervangt der Geschiedenisse deezer
groote Gebeurtenisse, die men van den Burger KRAYENHOFF wagtende was: wat
hier van zyn moge, wy moeten onze Leezers met het Werk voorhanden bekend
maaken.
De Schryver VONK vondt zich in de zekere gelegenheid om niet alleen een verslag
te geeven van de Landing der Engelsch-Russische Troepen in Noord-Holland, dien
anders rustigen en stillen oord, van derzelver verrigtingen op de onderscheidene
kusten langs de Noord- en Zuiderzee, en van de voornaamste krygsbedryven der
Fransch-Bataafsche Armée en der Burger-corpsen, toen in 's Lands dienst, en ter
bescherming toegevloogen; maar ook om zulks te doen van de Staatkundige
maatregelen, bedryven en gebeurtenissen, waartoe deeze geduchte Inval, het zy
by 's Lands Vertegenwoordigers, het zy in de Steden of ten Platten Lande, door den
vyand bedreigd of bezet, aanleiding gaf. Hy slaat ook het oog op de beweegingen,
ten zelfden tyde in Gelderland voorgevallen, die blykbaar in een naauw verband
stonden met den ontzaglyken aanval van buiten, om 's Lands tegenwoordigen
Regeeringsvorm het onderst boven te keeren, en de Oude Constitutie, zo genaamd,
weder in te voeren.
Aanvanglyk vermeldt onze Geschiedschryver, wat 'er in Engeland beraamd,
volvoerd, en wat van deeze zyde daar tegen aangewend werd. Hy vergeet niet de
heimlyker aanslagen, om den aanval te doen gelukken, en de moedige middelen,
door het Uitvoerend Bewind te werk gesteld, om een en ander te verydelen.
De voorloopige aannaderingen, de daar op volgende opeischingen, en de
ontzettende Landing, vindt men naar eisch beschreeven, alsmede den wederstand,
ten dien tyde gebooden. VONK geeft zyne bedenkingen op, wegens de mogelykheid
om den vyand het inloopen in het gat van Texel ondoenlyk te maaken, 't geen niet
geschiedde, en oorzaak was van het verlies eens zo aanmerkelyken deels van 's
Lands Zeemagt, in de Vlieter geweeken, waar de zo schandelyke als schadelyke
overgave voorviel, alsmede de vermeestering der Schepen, die in het Nieuwe Diep
lagen.
De verdere ontscheeping der vyandlyke benden, en de agteruitwykingen van den
Generaal DAENDELS worden vermeld, met de gelyktydige verplaatzing van het
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Departementaal Bestuur van Texel uit Alkmaar na Haarlem, en het doordringen der
Engelschen in de Zype. Hoe manmoedig het Uitvoerend Bewind zich in deezen
hachlyken toestand gedroeg, wordt met billyk verdienden lof beschreeven.
De rust der Engelschen, en de versterkingen, die de Onzen middelerwyl ontvingen,
beschreeven hebbende, wendt de Schryver het oog op de politieke Gebeurtenissen,
in die streeken voorgevallen. Wat 'er aan de Helder en te Huisduinen geschiedde,
bekleedt hier de de eerste plaats. Het gehouden gedrag des bekenden Voorstanders
van het Oranjehuis, H. VAN STRALEN JZ., wordt met hem niet vleiende kleuren
beschreeven.
Texel's deerlyke en verlaaten toestand, en de afkneevelingen aldaar, komen in
het waare licht ten voorschyn. Het huis eens Burgers te Ooster-end werd door een
aantal der verraadelyke Vlootelingen geplunderd; men moest 'er de geplante
Oranjeboom kusschen; wyn en sterke drank werden met geweld afgeperst. De
Burgeryen der Dorpen werden met inkwartieringen bezwaard. Het Eiland, van allen
toevoer ontbloot, hadt, by de vermeerdering der monden, nog het ongeluk, dat de
Engelschen alles opkogten en vervoerden voor de Vloot, 't welk binnen weinige
dagen volstrekt gebrek dreigde aan de eerste leevensnoodwendigheden. Veelvuldig
en groot, tot naa de getroffen Capitulatie, waren de vorderingen van Hooi, Turf,
Brandhout en Leevensbehoeften. VAN STRALEN kwam den Eilanderen te hulpe, zo
dat zy alleen het Hooi leverden. Dit gebrek, die uitputting, bykans twee maanden
duurende, doet den Schryver in eene Aantekening opmerken: ‘Onder anderen is
dit een krachtig bewys voor het gevoelen van de zulken, die beweerd hebben, dat
het byna ondoenlyk was, vooral in het reeds zoo verre gevorderd jaargety, om voor
eene Armée van ruim veertig duizend man eenen genoegzaamen voorraad van
leevensmiddelen en andere onontbeerelyke behoeften uit Engeland aan te voeren;
en dat de Vyand, byaldien hy in den beginne niet zoo gelukkig geweest was op de
onzen veld te winnen, en zich daardoor noodwendigheden aan te schafsen, welke
hy anderzins gemist zou hebben, ongetwyfeld reeds vroegtydiger genoodzaakt
zoude zyn geweest, eenen vryen aftocht te
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vraagen.’ In hoe verre de Texelaars, in het bekomen van Schaêvergoeding, door
medewerking des Heeren VAN STRALEN, hier een der Representanten van den
Ersprins geheeten, geslaagd zyn, vermeldt de Geschiedenis.
Behoedzaam onthoudt zich de Burger VONK, van loopende gerugten, wegens het
gedrag der Oranjegezinden in alle plaatzen, in der Engelschen magt gevallen, of
buiten onze Linie van Defensie gelegen, op te haalen. Streng was het bevel, door
DAENDELS ter beteugeling der zodanigen uitgevaardigd. Dan het werd niet volvoerd,
gelyk het voorbeeld van de Wieringerwaard uitwyst. Het afperssend gedrag der
Engelschen te Schagen, op het Eiland Wieringen, te Hoogtwoude, vinden wy
beschreeven, alsmede hoe zich de Oranjegezinden te Abbekerk, Hem, Venhuizen,
en Opdam aanstelden. Hy vergeet niet der Engelschen stoorenissen op onze kusten
tusschen Zandvoort en Noordwyk op Zee.
Met de groote onderneeming der vereenigde vyandlyke Arméen stondt in verband
het bedryf van eenige Bataafsche Emigranten, die zich een geruimen tyd op dat
gedeelte van het Pruissisch Grondgebied, 't welk aan het voormaalig Gelderland
grenst, hadden opgehouden, met het misdaadig oogmerk, om, by de eerste gunstige
gelegenheid, den oproer-standaart in hun Vaderland te planten, en zich, tusschen
de twee- en driehonderd sterk, meester maakten van het Dorp Westervoort, één
uur gaans van Arnhem gelegen. Deeze Gebeurtenis, zo zeer tot lof van Arnhems
weldenkende Burgery strekkende, wordt naar verdienste gemeld; alsmede het
woelen der Oranjegezinden in en om Zutphen, en het uitgestrooid oproer
aanwakkerend gerugt, dat dertigduizend man Pruissen in aantogt waren, om de
Omwenteling van dien kant kragtdaadig te bevorderen, sterk ondersteund door
HEEKEREN TOT SUIDERAS en de zogenaamde Freule VAN DORTH TOT HOLDHUIZEN,
welke laatste gevat, te Arnhem binnen gebragt, en vervolgens gefusileerd werd;
Gedraagingen, die het in staat van beleg stellen eeniger plaatzen in dien ommetrek
ten gevolge hadden. Het moedig gedrag, daar betoond, dempte, in korten tyd, de
in den aanvange zo ontrustende onderneeming eener Bende van omtrent vierhonderd
uitgeweekenen, aanhangelingen van Oranje. De Geschiedschryver tekent met
onderscheiding aan,
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het onverzaagd gedrag des Burgers HENDRIK VAN DER SCHILDE, en het hem en zyne
Medegenooten vereerend besluit, deswegen door het Landsbestuur genomen.
By deeze mislukte daadlyke onderneemingen en verspreide gerugten voegde
men de valschheid, van eenen Brief op naam des Pruissischen Luitenant-Generaals
VON SCHLADEN uit te strooijen; een brief, welks valschheid uit het schryven diens
Pruissischen Krygsbevelhebbers aan de Regeering van Arnhem bleek.
Naa deezen uitstap keert de Burger VONK weder na Oud Hollands Noorderdeel,
en ontvouwt het moedig gedrag der overheerde Municipaliteit van Medemblik in 't
breede. De loop der zaaken noodzaakt hem om tot den stand der Legers in den
aanvang van September weder te keeren, en te vermelden, welke versterkingen
de Engelschen ontvingen, en welke de Onzen kreegen. De slag van den tienden
September, met de daarnaa verspreide valsche tydingen, en het wederspreeken
van die nadeelige gerugten, wordt met voegelyke kleuren afgebeeld. De Municipaliteit
van Haarlem krygt hier den welverdienden lof in het te keer gaan en ontkragten dier
onrustbaarende tydingen, door laf- en boosaarts verspreid; terwyl het Departementaal
Bestuur van Texel, thans te dier Stede, met den meestmogelyken spoed, eene
Notisicatie deswegen aan de Ingezetenen van dat Departement liet afgaan. De
bewerkers van die stoorenis wekkende valschheid kreegen verdiende straffe, en
ontbrak het niet aan Eerbelooningen voor de Braaven; hierin staken de Burgers van
Rotterdam boven anderen uit. Ook doet zich, door veele hier bygebragte blyken,
de oude Vaderlandsche menschliefde en hulpvaardigheid kennen; men zal die
voorbeelden met genoegen geboekt vinden.
De Engelschen, versterking uit eigen Land en ook van de Russen ontvangen
hebbende, leverden op hunne beurt den gedenkwaardigen slag van den
negentienden September. De krygsverrigtingen vermeld hebbende, vervolgt onze
Geschiedschryver: ‘Het is niet mogelyk, eene beschryving te geeven, hoe woedend
aan de eene, en met welk een beleid en heldhaftigheid aan de andere zyde
gestreeden werd. Het slagveld, in een zeer uitgestrekt bosch, gelegen aan den voer
van hooge duinen, lag met dooden en gewonden bezaaid; doch meest alle Russen.
Een aantal dier woeste schepze-
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len, welke het leeven 'er nog van afgebragt hadden en wanhoopig waren, om dat
zy door de Engelschen niet behoorlyk ondersteund wierden, wilden zich niet
overgeeven. Zy vloden in het hout en in de duinen, en verkoozen liever aan hunne
bekomene wonden of door den honger om te komen, dan zich in de armen hunner
edelmoedige overwinnaars te werpen. Van deeze halstarrigen werden echter nog
velen by het leven behouden. Dagelyks maakte men jagt op dezelven, en het gelukte
den Republikeinen, eenigen dier ongelukkige voorwerpen, door honger en
uitgestaane ongemakken afgemat, op te speuren en krygsgevangen te maaken.
Eene behandeling, in de daad te zacht, zoude men op hun de weerwraak uitgeoefend
hebben voor zoo veele gruwelen en baldaadigheden, door de gehuurde slaaven
van onze zoogenaamde Godsdienstige en menschlievende oude geloofs- en
bondgenooten, omtrent een aantal weerlooze bewoonderen van het platte land
gepleegd. - Te deezer plaats zou het eene geschikte gelegenheid zyn, een tafereel
op te hangen der roveryen, plunderingen, brandstichtingen, mishandelingen van
grysaards, zwangere vrouwen en onnozele kinderen, ja zelfs van vrouwenschennis,
door deeze Barbaaren uit het Noorden, gezamenlyk met die ontmenschte woeste
Eilanders, in onderscheiden Dorpen, die in hunne magt gevallen waren, in koelen
bloede en zo strafloos gepleegd; ware het niet, dat men den gevoeligen Lezer eene
zieltreffende aandoening spaaren wilde, welke de zwarte lyst deezer euveldaaden
in hem zou moeten voortbrengen.’ - Of voor dit akelig Tooneel het gordyn te laaten
vallen, met deeze algemeene aanduiding, genoeg zy, baart rechtmaatigen twyfel.
Wy houden ons uit den mond van geloofwaardigen verzekerd, dat die gruwelen en
schennissen plaats greepen; maar een Geschiedschryver moet de
Naakomelingschap onderrigten, en bescheiden van dusdanige gruwelen bybrengen;
anders loopt zulks gevaar van in twyfel getrokken, en aan de uitvloeizels van
Partydigheid toegeschreeven te worden.
Het lot van Hoorn, nu eens in der Engelschen, dan in der Onzen handen, wordt
hier eigenaartig ingevlogten, en vermeld uit het Verbaal van de Municipaliteit dier
Stad: het wissellot der Inwoonderen van Berkhout verdiende de byzondere melding,
daarvan gegee-
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ven; alsmede wat in dit tydperk Medemblik en Enkhuizen wedervoer, uit de toen
gewisselde papieren ontleend.
Ziet daar den voornaamen Inhoud deezes eersten Deels. In het tweede en laatste
Deel, welks spoedig volgen beloofd wordt, zullen wy vermeld vinden het vervolg
van het voorgevallene in Noord-Holland, benevens het verhaal van de onderscheide
onderneemingen der Engelschen op de kusten van Friesland en Overyssel: 't zelve
zal ook de Bylagen bevatten van oorspronglyke bewysstukken, waarop in dit Verhaal
overgeweezen wordt.
Wy verlangen na hetzelve. De Burger VONK schryft een goeden Geschiedenisstyl.
Voegelyke afdeelingen, die zich van zelven aanbooden, zouden den Leezeren
geene ongevallige rustplaatzen geschonken hebben; doch dit hangt van de zinlykheid
des Schryvers af. De beide Plaaten in dit Deel, naar de Tekeningen van DIRK
LANGENDYK, door R. VINKELES gesneeden, deeze de Landing der Engelschen by
Calantsoog, geene de Actie tusschen de Hollandsche Uitgeweekenen en de
Arnhemsche Burgers by Westervoort, verbeeldende, zyn zeer fraai, en, durven wy
zeggen, bykans te fraai voor Plaaten in een Boek. - Op de Kaart zouden vry veele
aanmerkingen te maaken zyn; althans hadt men in eene Kaart, by een Werk van
deezen aart, onderscheidende aanwyzingen mogen verwagten van de Plaatzen,
die bovenal by deezen geduchten en gelukkig afgewenden Aanval uitstaken. Eene
Kaart, tot een byzonder doel geschikt, gelyk het Geschrift uitwyst, moet ook daaraan
beantwoorden. Met dit alles is dezelve genoegzaam om iets by de hand te hebben
van het Tooneel der hier beschreevene Krygs- en Burgerverrigtingen.

Reize na St. Domingo, gedaan door den Baron Van Wimpfen,
behelzende zyne ontmoetingen en waarneemingen op Zee. - Eene
volledige beschryving van de Ligging, Staatsgesteltenis,
Voortbrengzels en Handel van dat Eiland. - De Zeden, Karakter en
Levenswyze der Fransche Kolonisten aldaar; benevens een berigt
van de Mulatten en Negerslaaven, enz. Uit het Fransch vertaald.
Iste Deel. Te Utrecht, by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1800. In
gr. 8vo. 216 bl.
Van veel belangs is het, te weeten, wanneer deeze
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Reize gedaan is, en wanneer deeze Brieven geschreeven zyn, geschikt om ons
een verslag te geeven van deeze aanzienlyke Volkplanting der Fransche Natie; de
jaar- en maandtekening, boven dezelve geplaatst, onderrigt ons, dat VAN WIMPFEN
dezelve schreef van October des Jaars 1788 tot September 1790. Zy betreffen dus
een tydperk van byzondere aangelegenheid ten aanziene dier Fransche Volkplanting,
en werwaards onze gedagten thans te meer geleid worden, dewyl, in den aanvange
deezer nieuwbegonne Eeuwe, dit Eiland, voorheen in Spaanschen en Franschen
eigendom verdeeld, in gevolge van het Vredesverdrag, tusschen den Koning van
Spanje en de Fransche Natie geslooten, eindelyk, naa lange en veele
tegenworstelingen der Spaansche Bewoonderen, geheel aan Frankryk gekomen
is. Een groote aanwinst voor Frankryk: want, volgens VAN WIMPFEN, ‘is het Spaansche
gedeelte van St. Domingo oneindig uitgestrekter, vrugtbaarer en beter bewaterd,
dan het Fransche gedeelte; maar men vindt 'er over 't algemeen te weinig vlyt en
te veel Monnikken.’ De Bevolking van dit Spaansche gedeelte werd, gelyk VAN
WIMPFEN optekent, in den Jaare 1717 op agttienduizend vierhonderd en tien
persoonen berekend; doch wy vinden het, by het vermelden der jongste hier boven
aangeroerde Gebeurtenis, op twintigduizend Inwoonderen begroot.
In de Brieven, dit Reisverhaal inhoudende, vindt men eenige niet onaartige
Zeeöntmoetingen vermeld. By de aankomst op St. Domingo, geeft de Schryver een
algemeen verslag van dit Eiland, en hoe de Kleur alle rangs-onderscheiding hier
uitmaakt. Der Slaaven toestand treft hem; schoon hy dit voor een noodzaaklyk
kwaad in de Volkplanting keurt. Dan hy beschouwt de Slaaverny als verderslyk voor
de Zeden en de Verlichting. Dit doet hem schryven: ‘Dat men te St. Domingo de
goede Zeden weder invoere, dat de planters, die door eene losbandige en
overdaadige leevenswyze zich uitputten, in plaats van zich door zwarte, zwartagtige,
lood- en geelkleurige bywyven te laaten verstompen en bedriegen, vrouwen van
hunne eigene kleur huwen, en het land zal spoedig aan het oog van den opmerker
een gansch ander voorkomen leveren.’ Met hoe veel regts hy deeze aanmer-
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king maake, blykt uit veele voorbeelden, hier en daar in deeze Brieven verspreid;
en wie leest zonder ontzetting deeze algemeene opgave? ‘Indien ik u zegge, dat
hier de opvoeding, met de natuur het eens zynde, verre van de jeugd een steun
tegen den invloed der luchtstreek te verleenen; verre van de te schielyke ontwikkeling
haarer vermogens te vertraagen; verre van de onvermydelyke uitputting te
voorkomen, haar zonder middenstand van de jongelingschap tot den hoogsten trap
van bejaardheid voert, zo dat zy niet eens aan de onschuld den tyd laat om zich
met het vernis der schaamte te blanketten, dat de jeugd en de rype ouderdom 'er
kwynen, even zeer verstooken, de een van den frisschen blos en het eenvoudige
haarer bevalligheid; de andere van het vermogen, het welk de wysheid, de
ondervinding en de bedaardheid der hartstochten hem verzekert; en dat eindelyk
uit de afzichtelyke vermenging van al het belachlyke der onkunde en des zotten
waans, met alle de gebreken der zedenloosheid, een samenstel ontstaat, het welk
ons het vernederend tafereel der menschheid, tot den laagsten trap van ontaarting
gekomen, oplevert: als dan zult gy my misschien beschuldigen, dat ik te gelyk den
mensch en de natuur belastere, en gy zoudt gelyk hebben, indien gy geloofde dat
ik onrechtvaardig genoeg ware om by eenen algemeenen regel geene uitzondering
te maaken.’ - Gering zyn ons deeze uitzonderingen voorgekomen.
Van de oorspronglyke Bewoonders deezes Eilands, door de Europeaanen daar
gevonden, is 'er geen enkele Afstammeling over. Zy bestaan uit Blanken, - uit
Mulatten, lieden van de Kleur genoemd. Onze Schryver geeft een nauwkeurig
tafereel dier kleurmengeling. ‘Een Blanke teelt by eene Negerin een Mulat, de Mulat
by eene Negerin een halfslachtigen Mulat (Grif). Een Blanke by eene Mulattin een
Quarteron; een Blanke by eene Quarteronne een Tierceron; een Blanke by eene
Tierceronne een Metis; een Blanke by eene Metise een Mamelouc.’ En eindelyk uit
Zwarten vrye en eigenerfde Negers, die niet veele in getal zyn, en Negerslaaven,
het zy Kreölen, dat is die in de Kolonie gebooren zyn, 't zy Bossalen, of die van
Africa in de Kolonie worden overgebragt. Deeze onderscheide Bevolkers van St.
Domingo geeven den
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Reiziger aanleiding tot veelvuldige en scherpe aanmerkingen, die veelal op de
Blanken t'huis komen. In de beschryving van het Geregtshof van Jackmel, de plaats
zyns eersten verblyfs, 't welk den inwoonderen van dit kleine Regtsgebied meer
dan viermaal honderd duizend Livres kost, en oorzaak is dat de landbouw aldaar
kwynt, zegt hy niet onaartig, ‘dat de Regters in eene korte kleeding, met een degen
aan de zyde, zitting houden, en dat THEMIS, uit hoofde van de ongemeene hitte der
luchtstreeke, in stede van een dikken band voor de oogen te hebben, gelyk zy elders
verbeeld wordt, hier haar blindemannetje speelt met een dun doorschynend gaas.
Geloof my voor het overige, dat ik in het begrooten der kosten van de Justitie, ver
van dezelve te hoog op te geeven, nog ver beneden de waarheid gebleeven ben:
want ik ken een Deurwaarder, aan wien zyne bediening, in 't geen die Heeren goede
jaaren noemen, zestig duizend Livres heeft opgebragt.’
VAN WIMPFEN haalt den oorsprong der Volkplantinge op St. Domingo op, schetst
de nadeelen van het Uitsluitend Regt, aan de Volkplanting toegestaan, en hoe men
het met den Koopman aanlegt. Breed laat hy zich uit, in eenen anderen Brief, over
het Stadleeven der Inwoonderen deezes Eilands; doch het heeft niets aanlokkends
of verkieslyks. Leevendigheid heerscht in alle zyne beschryvingen; dit maakt den
styl voor Brieven somtyds wat overdreeven. Wy schryven ten voorbeelde hiervan
af: ‘Wanneer een Amerikaansch Dichter eene frissche, bekoorlyke en bloozende
schoonheid bezingen wille, moet hy zeer verlegen staan, om vergelykingen te vinden;
want hier is geen dageraad. - Werp slechts uw oog op een sphera of hemelkring,
dezelve zal u dat verschynzel verklaaren, alsmede de hitte, welke de nachttoorts
van zich geeft, en welke hitte sterk genoeg is om my te noodzaaken myn hoed over
myn gezigt te laaten hangen, wanneer ik by lichte maan my buiten nederzette of
een wandeling neeme. 't Is altyd moeilyk geweest naby de Zon te leeven. - Wat dat
hemellicht aangaat, men durft 'er naauwlyks aan denken: want alhoewel men al de
sneeuw der Alpen op zyn hoofd, en al derzelver ys in den boezem hadt, wie toch
zou vermetel genoeg zyn om onder de zui-
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der-hemelbreedte van agttien graaden en twintig minuten zyne lieve Zon te
begluuren?’
Hadt hy, van de Kerken gewaagende, geschreeven: ‘Hy, die behaagen schept in
onbezogte plaatzen, kan gerust de Kerken van St. Domingo intreeden; hy zal 'er de
trappen van 't altaar niet uitgesleeten vinden door 't knielend bidden;’ gering is 'er
de leeslust, en bepaalt zich deeze tot zedebedervende Boekjes, die van het
vermeend vernielen door Insecten bewaard blyven. Druk worden de avond-danssen
by lieden van de kleur bezogt, en hebben 'er de tot wellust prikkelendste danssen
een bestendigen trek. ‘De Mulattinnen, die zo wel dansen, en van welke men ons
de verleidendste afbeeldzels geeft, zyn de vuurigste Priesteressen van de
Amerikaansche Venus. Zy hebben van den wellust eene soort van werktuiglyke
kunst gemaakt, welke zy tot haar hoogste punt van volkomenheid gebragt hebben.
ARETINO zou by haar slegts een onkundige en schaamagtige knaap zyn. Haare
gestalte is in 't algemeen groot, grof en welgemaakt; haar gang, door kunstige
buigzaamheid, slenterende. Zo ligt ontvlammende als salpeter, hebben zy in haare
driften iets zo geweldigs, dat men haar, in veragting van alle welvoegelykheid, het
vermaak ziet najaagen, achterhaalen en verslinden, gelyk in een fellen brand de
vlam al haar voedzel verslindt; terwyl, buiten dat, die zelfde wynpapinnen, die met
woede de lillende overblyfzels van den ongelukkigen ORPHEUS onder zich zouden
verdeelen, naauwlyks de kracht schynen te hebben, om haar lichaam voort te
sleepen, of haare woorden uit te brengen.’ Hierop volgt eene Character - beschryving
deezer Mulatinnen, te breed voor ons ter overneeminge, schoon anders dit
verdienende. ‘Indien,’ besluit VAN WIMPFEN, ‘dit afbeeldzel verschilt van die gy elders
gezien hebt, zo bedenk, dat ik myne schildery op de plaats zelve maak, en het modél
voor my hebbe, en dat ik noch de begaafdheid, noch de eerzucht bezitte, om
afschilderingen te verzinnen.’
Meer, van andere berigten verschillende, hebben wy in deeze Brieven
aangetroffen, en kunnen te deezer gelegenheid niet nalaaten te vermelden wat onze
Reiziger elders deswegen zegt. ‘By geen der reizigers, die
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over St. Domingo geschreeven hebben, zult gy aantreffen, 't geen gy in myne Brieven
zult vinden. Wanneer men elk wil vleijen, zal men ten minsten aan iemand behaagen;
ook schryven de meeste lieden veel meer met dat oogmerk, dan wel met inzicht om
te onderwyzen. Daar ik de waarheid te hoog waardeere, om die aan zulke oogmerken
op te offeren, schryve ik alleen om te zeggen wat ik zie, wat my goed of kwaad
voorkomt, en wat my toeschynt dat beter zou kunnen zyn.’ - Om oorspronglyk te
weezen, hadt hy zich tot eene wet gesteld, om geene Reizigers, die byzonder over
St. Domingo geschreeven hebben, te leezen, ten einde hun echo niet te weezen en die is hy waarlyk niet.
Met den XIV Brief neemt het verhaal eene andere wending. De Brieven zyn uit
de Woestyn geplaatstekend. Dit is het deerlyk vervallen Landgoed van Mevrouw L
-, werwaards hy zich met haar begeeft, en waaraan hy veele verbeteringen toebrengt,
op eene bevallige wyze verhaald. Zeer breed is zyne beschryving van den
Americaanschen Neger, en mag dezelve een wedergade van de bovengemelde
Mulatinne heeten.
In deeze Woestyne, te midden zyner werkzaamheden, worden 's Barons gedagten,
den 12 Sept. 1789, te rug geleid na Frankryk, van welke daar ontstaane
Staatsbeweegingen hy toont een verregaanden afkeer te hebben, en waarop hy
geen gunstige zinspeelingen maakt by voorkomende gelegenheden.
De Ziekten deezes Lands, de Landbouw, de Zuiker en Koffyteelt, alsmede van
de Katoen, Indigo, Cacau, vinden hier eene leezenswaardige beschryving. In weerwil
van een gebrekkigen Koffybouw, rekent men, dat 'er, het eene jaar door het andere,
80,000,000 Ponden Koffy op St. Domingo geteeld worden.
Aan Kaap François, berigt ons de Schryver, heeft men eene Academie van
Landbouw aangelegd, aan welke men een gedeelte der waarneemingen verschuldigd
is, welke den akkerbouw verbeterd hebben. ‘Dan,’ voegt hy 'er nevens, ‘zo lang
haar werk zich bepaalt tot aanraadingen en tot het aan de hand geeven om proeven
te doen, welke niemand geneigd is voor eigen rekening te onderneemen, zal zy het
doel haarer instelling niet bereiken, dan wanneer de Re-
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geering de kosten daartoe wel op zich zal willen neemen.’
Met een welziend oog merkt hy de onderscheidene oorzaaken op van den veel
min voordeeligen staat deezes Eilands, dan dezelve zou kunnen zyn, en wyst aan,
wat 'er ter verbeteringe kan bewerkstelligd worden. De laatste Brief uit de Woestyn
schetst ons de Weersgesteltenisse, doormengd met aanmerkingen, die, wel
overwoogen en te werk gesteld, groote nadeelen zouden weeren, en aanmerkelyke
voordeelen aanbrengen. - VAN WIMPFEN'S bedenkingen over de Aardbeevingen daar
te lande hadden wy ter plaatzinge aangestipt; doch wy missen ruimte.
Onze Reiziger keert uit de Woestyn weder, en bezoekt de Stad Leogane, niet
verre van zee gelegen, eertyds het verblyf des Gouverneurs; doch eene Stad, welke
thans weinig zou te beduiden hebben, hadt dezelve geen Ree, waar de Schepen
Zuiker komen laaden, in de vlakte geteeld. - Hy komt vervolgens te Port au Prince,
in Frankryk meermaalen met zo veel ophefs beschreeven ‘als de hoofdstad van het
rykste Land der waereld, den vrugtbaarsten oord van allerleie gelukzaligheden, den
troon van weelde en wellust - doch deeze Stad, bestaande uit twee ryen huizen, in
een stuivigen grond, die men straat heet,’ voldeedt aan die grootsche beschryving
in geenen deele; en het tafereel, 't welk hy 'er van ophangt, beantwoordt volkomen
aan zyne teleurstelling, die hem Port au Prince in Port au Prince deedt zoeken. Een
gunstig en vriendlyk Onthaal des Gouverneurs vergoedde deeze teleurstelling.
Wy laaten hier onzen Reiziger, om hem eerlang verder te vergezellen; alleen nog
aanmerkende, dat de Vertaaler zich van zyn post wel gekweeten, en by de
aantekeningen des Schryvers zyne toelichtende of wederspreekende bedenkingen
geplaatst hebbe.
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Leevensbeschryvingen van eenigen der meest beroemde en
beruchte Mannen, meerendeels van onzen tyd. Bonaparte, Pitt,
Sieyes, Fox, Robespierre, Cromwell, Joseph II, Gustaaf III, Hoche,
Charette, Mirabeau, Herzberg, Columbus, Cook, Custine, Prins
van Coburg, Danton, Marat, Pichegru, Necker. Door K.A. Schiller.
Naar den derden Druk uit het Hoogduitsch vertaald en tot heden
aangevuld. Iste Deel. Te Haarlem, by F. Bohn, 1801. In gr. 8vo. 270
bl.
Begeerig is men zeker, om bovengemelde beroemde en beruchte Mannen,
inzonderheid van onzen eigen tyd, te kennen. Vaardig is men ook om aan die
begeerte te voldoen. Tydsgelykheid heeft zeker eenige voordeelen om hun regt te
leeren kennen, schoon zich ook de nadeelen voor het geschiedkundig oog niet
verbergen. Het geschilstuk, of de eerste de laatste kunnen opweegen, staat ons
hier noch te onderzoeken, noch te beslissen. - Dit alleen mogen wy, als ons inzien,
te kennen geeven, dat het te wenschen ware, geene Leevensbeschryvingen geplaatst
te hebben van Mannen, die hunne Leevensrol nog speelen. Wilde men, om der
weetgraagte, ten hunnen opzigte, te voldoen, iets geeven, men zou de
onderscheiding kunnen maaken, dat men Leevensbeschryvingen gaf van reeds
gestorvenen, en onder den minderen tytel van Leevensberigten de overigen deedt
kennen.
Hetgeen wy, wegens de eerst hier voorkomende Persoonadie, BONAPARTE, vermeld
vinden, wettigt deeze aanmerking; immers SCHILLER liet dien Held in Egypte. De
Vertaaler doet hem van daar te rug komen, vermeldt de daar op volgende
krygsgevallen, de verheffing tot het Consulschap, enz.; en het laatste, wegens hem
berigt, is de aanslag op diens Leeven, in Wintermaand des verstreeken Jaars. Hoe
veel ontbreekt 'er dus nu reeds aan BONAPARTE'S Leevensbeschryving, in een zo
kort tydsverloop!
Ten aanziene van PITT heeft iets dergelyks plaats. En voor zo verre die Staatsman
zich heeft doen kennen, gaf hy gelegenheid tot eene tweevoudige Schildery, ook
hier opgehangen. Immers de Vertaaler laat op
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de gegeevene Leevensbeschryving van SCHILLER volgen: ‘Zeker was SCHILLER in
het schetzen van PITT niet geheel onpartydig. Zyne aftekening van dien onbetwistbaar
grooten Staatsman is niet dan met loftuitingen opgevuld, waarvan veelen onzer
Leezers zelven de juistheid en gegrondheid zullen in twyfel trekken, en welker
opeenstapeling voorwaar weinig geschikt is om den Man te doen kennen zoo als
hy is. Een tegenstuk, 't welk ons een der Fransche Dagbladen levert, onder het
opschrift van de gemeenebestgezindheid van PITT ontmaskerd, zal dus, naar ons
inzien, niet ongeschikt zyn om den Man beter te leeren kennen en beter te doen
beoordeelen; althans, het zy het ernst of satyre zy, het welk wy niet op ons neemen
te beslissen, het zal wenken aan de hand geeven, die voor een bedaard
nadenkenden toereikend zullen zyn, om zyne oordeelvelling over deezen
buitengewoonen Man tot in laater tyd te verschuiven.’ - Het is juist deeze aanmerking,
welke de door ons gemaakte wettigt, en stand houdt ten opzigte van alle nog
leevenden, die in deezen Bundel voorkomen.
Allen na te gaan, van allen hoofd voor hoofd te zeggen, wat ons van derzelver
Leevensbeschryving dunkt, zou meer van ons gevorderd weezen, dan de aart onzes
Werks toelaat. In het algemeen mogen wy zeggen, dat ten opzigte van de
Characterschetzen, welke doorgaans de Leevensbeschryvingen besluiten, de hand
des Duitschers te zien is; 't geen ook nu en dan den Vertaaler eene aanmerking
afvergt, of tot eene aantekening noodzaakt. Zo, by voorbeeld, voegt hy onder de
Leevensbeschryving des Prinsen VAN COBURG: ‘In deeze Levensschets van den
Prins VAN COBURG liet de Schryver zich door zyne vooringenomenheid voor de zaak
der Geallieerden wel eens wegsleepen, waarop wy den Lezer slechts met deezen
wenk willen opmerkzaam maaken, terwyl wy het overige terneêrgestelde geheel
voor zyne rekening laaten.’
Eene dergelyke aanmerking zou, in een ander opzigt, ten aanziene van HERZBERG
te maaken geweest zyn. Partydigheid voor de Duitschers straalt in alle kenschetzen,
hun betreffende, te sterk door. De Franschen, die in de Omwenteling groote en
geweldige roslen speelden, worden in volle leelykheid afgemaald. Doch in 't geen
SCHILLER van NECKER zegt, vinden wy zo
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veel strydigheids, dat wy het niet wel weeten zamen te voegen, byzonder wat 's
Mans bekwaamheid als Schryver betreft.
Met dit alles twyfelen wy niet, of dit Boekdeel zal een aantal Leezers vinden. In
het slot des Voorberigts van den Uitgeever wordt ons vermeld: ‘Behalven het
twintigtal Levensbeschryvingen, die wy thans aan onze Natie voorleggen, zyn 'er
nog eenige andere, niet min gedenkwaardige, persoonen overig, van welke SCHILLER
ook de Levensschetzen ontwierp, zoo als FREDRIK DE GROOTE, de Fransche Generaal
MOREAU, de Rus-Keizerlyke Bevelhebber SUWOROW en dergelyken, en deezen
zullen, in een Tweede Deel, weldra het licht zien.’

Reizen door de Holen des Ongeluks en de Verblyven der Elende,
van K.H. Spiess. Uit het Hoogduitsch. Te Haarlem, by F. Bohn,
1800. In gr. 8vo. 280 bl.
Het schynt wel ene zonderlinge verkiezing, juist zulk ene reis te doen; maar iedere
plaats van den aardbodem is voor den natuur-onderzoeker belangryk. Eveneens
handelt dan ook de wysgeer; hy vergeet de holen des ongeluks en de verblyven
der elende niet, maar doet ook daar zyne waarnemingen, en breidt ook daar zyne
kennis der menschheid uit. Jammer en elende verminderen daardoor op de wereld
niet, zwakke, weke zielen! dat gy dezelve niet kunt aanzien. De ware, gevoelige
menschenvriend kan en wil dezelve naarsporen, opdat hy die naar zyn vermogen
mag kunnen verhelpen. - Ieder aandoenlyk verhaal van menschlyken rampspoed
verliest in ons oog alle waarde, zo dra het onwaarachtig, althands zo dra het
onnatuurlyk wordt. 'Er is elende genoeg onder de menschen; wy behoeven dezelve
door onze verbeelding waarlyk niet te vermenigvuldigen. Dan de verhalen, die wy
hier aantreffen, zyn (waarom zouden wy den Schryver, die dit stellig verzekert,
wantrouwen?) niet verdicht, maar grotendeels byeengebracht uit echte criminele
acten. Deze verzekering was evenwel nodig; zo veel noodlottig ongeluk treffen wy
hier telkens aan. Des Schryvers oogmerk was, mededogen te verwekken, zelfs
jegens den grootsten booswicht, en troost te geven aan elendigen. De styl van dit
Werk is schoon, en SPIES weer overal den juisten toon te treffen om het hart te
roeren. De Vertaling is ook uitnemend wel. Het Werk bevat drie zeer belangryke
verhalen, waarvan wy kort enig verslag willen doen:
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KAREL, OF DE GEVOLGEN VAN OPLOPENDHEID. - KAREL is de zoon van een ryk edelman.
De woede van zynen vader, die alle verbeelding te boven gaat, zo dra hy oplopend
wordt, (en dit wordt hy dikwyls) doet hem het ouderlyk huis ontvluchten. Hy wint by
enen boer, eerst als ganzenhoeder, en naderhand als herder op de Alpen, den kost.
Juist op dien leeftyd, dat de natuur in dit opzicht wakker wordt, vindt hy daar een
meisje; zy is jong, en schoon, en ongelukkig. Hare geit, al de rykdom harer moeder,
was van de steilte gestort, en omgekomen. KAREL geeft haar de geit van den boer,
die tot zyn onderhoud bestemd was. Dit was zyne eerste misdaad. Het komt uit; en
nu ontvluchten de jonge lieden den harden mensch. Hy ontmoet slechte menschen,
en, door gebrek gedrongen, lokt hy enig vee van zynen vorigen meester tot zich.
Voords wordt hy soldaat, en trouwt het meisje. Zyne vrouw wordt verleid; hy
deserteert, - vermoordt zynen eigen vader, - wordt een overspeler, - en moordenaar
van zyne eigene vrouw en kind. Als zodanig geeft hy zich eindelyk zelve aan by het
Gericht. Wie houdt nu KAREL niet voor een booswicht van den eersten rang? En
evenwel, men leze, zo men kan, dit verhaal, zonder het aandoenlykst gevoel van
medelyden! De drang der omstandigheden noopte hem nagenoeg tot iedere
euveldaad. Het slot dezer geschiedenis bevat ene te nuttige zedenleer, dan dat wy
het onzen Lezer zouden onthouden:
‘Eer ik deze schrikbarende, maar zeker leerryke geschiedenis eindige, acht ik het
mynen plicht, alle myne Lezers te vragen: of zy KAREL niet een goeden en lieven
jongen genoemd, of zy niet zyne daad edel en schoon gevonden zouden hebben,
indien ik, zonder van zyne overige daden te spreken, in den vervoerenden,
gevoelvollen toon van een roman-schryver verhaald had, hoe hy aan KAATJE de geit
schonk? Ik wedde, dat alle de andwoorden op deze vragen, zo ik in staat ware ze
op te zamelen, een volmondig ja behelzen zouden. En toch was deze schone, edel
schynende daad de eerste grondslag van KARELS ongeluk, en de ladder, waar langs
hy tot die vreeslyke hoogte van euveldaden opklom; zy was de moeder van den
roof en moord, dien hy pleegde, en die hem tot ene smartelyke gevangenis
veroordeelde. Merk dit op, gevoelvol, maar tevens ligtzinnig jongeling! Het is niet
goed, dat men zich door zyn gevoel laat wegslepen, wanneer het niet in onze macht
staat, hetzelve zonder gevaar, zonder onrecht te plegen, te bevredigen, en 'er
voldoening aan te geven. Het is schoon, ja het is plicht, de tranen der lydenden op
te drogen; maar het is nog meer plicht, niet af te wyken van de paden des rechts,
met deszelfs richtsnoer niet te
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spelen, of hetzelve geheel te willen vernietigen! Men doolt dan in ene wildernis om,
zoekt vergeefs het enge pad des braven, en stort in den afgrond neer, voor dat men
deszelfs diepte vermoedt.’
DE BEKLAGENSWAARDIGE WILHELM werd op het schavot onthoofd; en dit was nog
genade van den Land-vorst: het Gericht had hem, en zulks te recht, tot het rad
veroordeeld. Hy was een arm, verlaten weeskind; maar door zyn uitmuntend verstand
en hart maakt hy zyn fortuin, doet een aanzienlyk huwlyk, en krygt enen zeer goeden
post. Zo leeft hy braaf en gelukkig. Zyne énige dochter is by zekeren Ritmeester
zwanger; het huwlyk zal alles vergoeden; dan, volgens ene wet, is het geen Officier
geöorloofd te trouwen, alvorens zekere som, overeenkomstig zynen rang, verzekerd
is, opdat 's lands kas met gene penuoenen voor Weduwen bezwaard worde. De
toestemming van des Ritmeesters vader komt eindelyk, en daarby een wissel voor
de tot dat einde benodigde som van zesduizend guldens. Over een maand vervalt
de wissel. Intusschen wordt de toestand der aanstaande bruid reeds zichtbaar; en
voor de eerstemaal leent WILHELM nu uit de hem toevertrouwde penningen van het
land. Ongelukkig loopt de betaling fout: des Ritmeesters vader had een bankroet
gemaakt. Wat zou WILHELM nu doen? Hy wordt nog gelukkig door Joden voor een
tyd geholpen. Alles geeft hem ook nog moed. Den Ritmeester komt meer dan 40,000
guldens uit zyns vaders boel; en deze schuld is praeferent. WILHELM moet dus maar
tyd winnen. Zo groeit intusschen de schuld al aan. Eindelyk is hy geheel red- en
radeloos; de Ritmeester heeft alles verloren; en nu komt de dag, dat WILHELM zyne
gelden verandwoorden moet. Hy zal zichzelven dan nu ook gevangen geven, en
zyn lot afwachten. Dan ongelukkig hoort hy op reis van struikrovers en moordenaars
in zeker bosch. Toen hy in dat bosch komt, schiet hy zynen voerman overhoop. Het
rytuig is nu overrompeld en bestolen. Dan juist, toen hy van dit geval bericht doet
aan het naastbygelegen Gericht, komen enige boeren met den wel dodelyk
gewonden, maar toch nog levenden voerman aan. WILHELM bekent alles; en de
Lezer weet het einde reeds. ‘Ach! het is zo gemaklyk (deze aanmerking nemen wy
over) anderen te veroordelen, maar ten uitersten moeilyk zich staande te houden,
wanneer men eens gestruikeld heeft! Men slaat de hand naar zwakke steunsels in
't rond, grypt elken stroohalm aan, zinkt steeds al lager en lager, en stort eindelyk
op den grond, zonder gered te kunnen worden. Wacht u voor den eersten misstap,
want de volgende staan niet meer in uwen willekeur; vrees, angst en valsche
schaamte dwingen u ze te begaan en uw ongeluk te ver-
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groten. - Toetst deze waarheid-volle gedachte aan elk voorkomend geval; en indien
zy de proef niet kan doorstaan, zo noemt my een leugenaar.’
ALLE STRAF OEEN BEWYS VAN SCHULD, is het laatste verhaal. Dit is van enen anderen
aard. FREDERIK H* wordt niet misdadig, maar geraakt driemaal in handen van het
Gericht, en lydt zware straf. Altyd was de schyn tegen hem. Hy eindigde, als een
overtuigd moordenaar, zyn leven op het rad; en eerst na zynen dood bleek zyne
onschuld. ‘De wegen der Goddelyke Voorzienigheid zyn onuitvorschelyk; niemand
vermag ze te doorgronden; niemand kan in het verborgen indringen, waar de
schynbaar hoogste ongerechtigheid de grootste billykheid zyn kan en zyn moet,
want God was en blyft eeuwig rechtvaardig.’
In de daad, Lezer! deze verhalen zyn treurig; maar het is toch voor de zo diep
vernederde menschheid ene bemoedigende gedachte: de grootste booswichten,
de zulken, die wy daarvoor houden, zyn dikwyls zo slecht niet als wy wanen, zyn
dikwyls slechts ongelukkigen. Dan, - kan men het ook omkeren? Dit denkbeeld ware
zo vererend niet voor de menschheid, maar verdient toch ook de naarsporing van
den wysgeer. Zyn de edelste menschen misschien zo goed dan ook niet, als zy ons
voorkomen? Is 'er dan waarlyk zo veel, zo wel by menschelyke deugd als by
menschelyke boosheid, dat wy noodlottig noemen moeten? Al ons gevoel komt toch
tegen dat woord noodlottig op. Laten wy dan voorzichtig zyn, menschenvrienden!
Laten wy het gevoel van medelyden met den waarlyk ongelukkigen misdadiger niet
zo ver dryven, dat wy, met het boze in den boosdoener, te gelyk de gehele
zedenlykheid in den mensch zouden vernietigen.

De Patriotten van zeventien honderd zeven-en-negentig.
Tooneelspel in drie Bedryven. Door P. Linthorst In den Haag, by
J.L. van Laar Mahuët en Comp., 1801. In gr. 8vo. 106 bl.
In waarheid, de Burgertwisten in ons Vaderland hebben zeer veel huislyk geluk
vernield, en menig broederhart van het broederhart verwyderd. In dit stukje verzoenen
zich broeders; en het, door den burgertwist zo lang opgehouden, huwlyk hunner
kinderen is het gevolg van deze verzoening Gelukkig ware het, zo dergelyke
verzoeningen eens algemeen werden in ons Land, en men begreep en beoefende,
dat, boe verschillend men ook denke, men elkanderen toch broederlyk kan
liefnebben. Uit dit oogpunt beschouwd, bevalt ons dit stukje; doch de zamenspraken
zyn doorgaans wat langwylig,
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en daardoor ontbreekt aan het geheel levendigheid en kracht. De Schryver denkt
ook zelve niet zeer hoog van zyn werk: Of ik den weg naar de harten gevonden
heb, (zegt hy) de hartstochten op eene natuurlyke wyze gaande gemaakt, de trappen
der gemoedsbewegingen naar behooren betracht hebbe, gelove ik niet, enz. Ene
gehele bladzyde met DRUKFEILEN vinden wy aan het hoofd van dit werkje; en onder
aan dezelve het waarlyk niet onnodig verzoek: Eenige onverbeterde Letterfouten
zal deN Lezer gunstig gelievE te verschoonen.

Myn Heer Elias; of de groote Vraag beäntwoord: Waar of toch ons
Geld blyft? Leerzaam en vrolyk Bataafsch Blyspel. Alom te
bekomen. In 8vo. 64 bl.
Welligt is door dezen tytel menig koper uitgelokt. Men kan altyd toepassingen maken;
dan men vindt hier tot dezelve toch gene, althands gene zeer duidelyke wenken.
Op zich zelven is het stukje juist niet slecht. Mynheer ELIAS kan niet begrypen waar
zyn geld blyft; intusschen, Mevrouw heeft over alles de directie, en daardoor wordt
b.v. haar Paruikmaker Tuinmansknecht. 'Er zyn nieuwe opzichters over alles door
haar aangesteld; doch van die allen is de opzichter over de finantien het minst te
vreden. De leermeesters van het jonge ELIASJE komen ook op het toneel; voords
de door Mevrouw aangestelde Architecten met hunne plannen voor een lusthof in
den smaak van een betoverd kasteel, en ene sentimentele wildernis achter het slot,
enz. enz. Eindelyk vindt de opziener van de finantien gehoor; Mynheer neemt de
directie weer op zich, en de nutteloze bedienden worden weggejaagd. Nu krygt
Mynheer ELIAS nieuw crediet, en 'er is uitzicht dat zich alles nog herstellen zal. Met
deze omwending van zaken wenscht nu ieder den Heer ELIAS geluk; en volgens het
gevoelen van den kundigen Tuinman JACOB, verdiende dit Spel, in het klein gespeeld,
in het groot nagevolgd te worden.

De Fransche Dorps-club, of de Revolutionaire Jacobynen:
Blyeindend-Klugtspel, in drie Bedryven. Ridendo dicere verum
quis vetat? Te Amsteldam, by M. Schalekamp, 1801. In 8vo. 144
bl.
In meer dan ene Vaderlandsche Societeit of Club ging het zeker dikwyls dol genoeg,
en men kon daar wel stoffe
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vinden voor een Kluchtspel; dan in dit stukje is evenwel alles, vertrouwen wy, vry
wat overdreven; ook zyn die tyden, en by de Fransche Republiek en by ons, lang
voorby Dit Kluchtspel, intusschen, dat zeer wel afloopt en ons by wylen recht hartlyk
heeft doen lachen, kan welligt een of anderen heethoofdigen nog van nut zyn. Ziet
hier iets ter proeve:
BLAISE. Mag ik, als 't u belieft, Heer President! ook eens zulk een ding doen?
BRODIN. Eene motie meent gy?
BLAISE. Jaa krek gevat, - eene motie.
BRODIN. Gy? - kom gaa uw gang. - Spreek! - Maar Jean schenk intusschen eens
in.
BLAISE. Daar ik meer dan eens van die edelmannen digt en dugtig ben afgeklopt,
zoo als ik u eens krek zal verhaalen, van hetgeen my van die snaaken al zoo gebeurd
is, sinds ik een kleine jongen was....
BRODIN. Lapsalverye, lapsalverye, laat dat verhaal maar agter, zeg maar kort en
goed, wat ge meent en begeert.
BLAISE. Al die adelyke afrossers maar zonder veel omslag den hals te breeken;
zie daar dat is kort en goed.
RIVAUT. Me dunkt dat is voor een begin wat grof; - we kosten daar eerst eens over
schryven aan de moeder-club te Parys, als we een Secretaris hebben, die wat
schryven kan, en vragen haar hoe zy het bliefde te hebben. - Maar intusschen kosten
wy alle hunne goederen verbeurd verklaaren, en hunne huizen en kasteelen, zoo
als flus al gezegd is, afbranden.
BRODIN. Regt zoo, regt zoo, hunne goederen verbeurd verklaren, hunne kasteelen
afbranden, en hen aan den dyk jaagen, dat kan 'er door, dat is tot behoud van het
vaderland en tot vestiging van onze vryheid; - maar hen allen den hals te breeken,
- zie wy zyn alle menschen met malkander, en één en dezelfde lieve Heer heeft ons
allen geschapen, waarom zouden wy hen dan mishandelen? - Maar hunne goederen
verbeurd verklaaren, dat is het waare. - Wat zeggen de broeders? zullen we de
goederen der edellieden verbeurd verklaaren? - die 'er niets tegen heeft staa op! niemand niet? - dat is dan weer gedecreteerd. - Zoo, zoo, wy doen in deze zitting
nog al wat zaaken van gewigt af. - Daar mogen wy wel weer een schepje op hebben.
Jean schenk in, enz.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

380

De Vrede, of het dubbel Huwelyk, door een Nieuwstyding; vrolyk
Blyspel, door A. la Schasz., 1801. Alom te bekomen. In 8vo. 65 bl.
LEONARD heeft zich vast bepaald om zyne Dochter SOFIA niet uit te huwlyken vóór
de Vrede op het Vaste Land getekend is, en heeft hare hand voor dien van hare
minnaars bestemd, die hem het eerst echt bericht daarvan zou brengen. KAREL
heeft 't eerst die tyding; dan daar SOFIA FERDINAND bemint, weet hare Kamenier hem
wonder wel op te houden, en kan hy met dit bericht den ouden Heer maar niet
genaken. Eindelyk raakt hy door een vengster binnen; FERDINAND komt dus te laat;
dan KAREL, die alles gemerkt heeft, en het meisje niet tegen haren zin begeert, staat
hem SOFIA af, en straft hare Kamenier voor de hem gespeelde potsen, door de
onkosten voor hare bruiloft te betalen, en haren minnaar een goed bestaan te
bezorgen. Dit stukje wordt met zang, dans en pantomime besloten, en zou,
vertrouwen wy, vry wel op het Toneel voldoen.

Reize van den jongen Albert en Heer Jan, bygenaamd de Tavenaar.
Alom. In gr. 8vo. 166 bl.
Vuile Bordeeltaal, mankgaande Leugen, snoode Kwaadspreekenheid, opgeraapte
Laster, en ongepaste Spotterny mishaagen elken verstandigen en braaven, wanneer
de Tong zich aan die schennissen schuldig maakt; dan dubbel mishaaglyk zyn
deeze gebreken, als iemand, daarmede behebd, zich nederzet, om die uitvloeizels
van een bedorven hart op 't papier te brengen, en der drukpersse aan te beveelen.
- Verre het meerdertal, ja, om zo te spreeken, alle de 166 bladzyden der opgemelde
Reize, zyn van deezen verwerplyken stempel; en wy haasten ons, zulks bekend te
maaken, ten einde voor te komen, dat onze Landgenooten, door den vry
onverschilligen Tytel bedroogen, hun geld uitgeeven voor een der verwerplykste
Prulschriften, die ons in langen tyd onder de oogen kwamen. De daadlyke Uitgeever
heeft nog zo veel schaamte gehad, of liever, is door andere, meer met zyne slegte
zielsgesteltenisse zamenstemmende, drangredenen bewoogen geworden, om zich
te verbergen onder een Naamlyst van Boekverkooperen, die, voor 't meerendeel,
zo verre wy hun kennen, hun naam op den Tytel van zulk een Schandwerk met
wederzin zullen geplaatst zien. Dit Oordeel is niet allerongenadigst, maar naar
waarheid.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Leerredenen over de gewigtigste Gebeurtenissen, uit het Leven
van Jesus Christus, gewoonlyk genoemd Evangeliën; door
Johannes Tissel, Leeraar der Luthersche Gemeente te Amsterdam.
Vde Deel. Te Dordrecht, by A. Blussé en Zoon, 1800. In gr. 8vo.
307 bl.
't Zelfde gunstig oordeel, dat wy, by herhaaling, over de voorgaande Deelen dezer
(*)
Leerredenen geveld hebben , verdient, buiten alle bedenking, ook op dezen bundel
toegepast te worden. De Eerw. TISSEL levert altyd weldoordachte opstellen. Zyne
keuze valt op eene aangenaame verscheidenheid van gewigtige onderwerpen, die
hy, naar aanleiding der zoogenaamde Euangelien, met oordeel uitwerkt, en op
eenen leerzaamen trant, ter bevordering van werkdadige godvrucht, behandelt.
Dit boekdeel bevat tien Leerredenen, over de volgende onderwerpen. 1. Onze
zintuigen spoorslagen tot Gods-verheerlyking, Marc. VII:31-37. 2. De lof der
menschenliefde, Luc. X:23-37. 3. De dankbaarheid en 't vertrouwen, als de ziel van
den Godsdienst, Luc. XVII:11-19. 4. Daar is eene Voorzienigheid, of God regeert
de wereld, Matth. VI:24-34. 5. Over de voornaame gronden van vertroosting, by 't
ons toeschynend ontydig sterslot van waardige vrienden, Luc. VII: 11-17. 6. Over
de verschriklyke gevolgen van haat en verbittering, Luc. XIV:1-11. 7. 't Gewigt van
het behoorlyk aandenken aan God, Matth. XXII:34-46. 8. Over 't verdienst van den
Christelyken Godsdienst, in 't stuk van de heiliging der gedachten, Matth. IX: 1-8.
9. De Christelyke Godsdienst, als de weg tot waare grootheid, Matth. XXII:1-14. 10.
't Groot

(*)

N. Alg. Letteroef. II. 54. III. 282. - Algem. Lett. 1795. 145.
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aanbelang van eenen welingerichten huislyken Godsdienst, Joh. IV:47-54.
Zie hier, tot eene proeve van de wyze, waarop de Redenaar zyne gekozene
stoffen bewerkt, den inhoud der agtste Leerrede, waarin, naar aanleiding van de
geschiedenis Matth. IX:1-8, gehandeld wordt over het verdienst van den Christelyken
Godsdienst, in 't stuk van de heiliging onzer gedachten. De beschryving, die de
Leeraar, in 't eerste gedeelte van deze Leerrede, geeft van dien gewigtigen plicht,
de gedachten te heiligen, is wel waardig hier ter neder geschreven te worden. ‘Zyne
gedachten te heiligen, of, 't geen hetzelfde is, op eene waardige wyze te bestieren,
dit, zegt hy, is aan onzen kant te zorgen, dat onze gedachten nooit, met genoegen,
stilstaan, of rondwyën op verboden lusten of handelingen; 't heet, onze gedachten
met opzet of met geweld 'er van aftrekken; en dezelve, op eene bedachtzaame
wyze, eene zodanige richting geeven, als onze bestemming als redelyke wezens
en als christenen van ons afvordert. Dan, veelligt hoor ik u hier vraagen: wie is dáár
toe bekwaam? Wie onzer is zo vermetel, om zig 't volkomen gezag over zyne
gedachten aan te maatigen? Ik beken 't, het zou weinig kennis van de menschlyke
natuur verraaden, zo wy geloofden, dat het van den mensch afhange, geene andere
dan waardige invallen of gedachten ontwaar te worden. Voor zinlyke wezens, gelyk
wy zyn, is 't onvermydelyk, dat zoms zondige en laage of zondige en misdaadige
gedachten ons, zelfs tegen wil en dank, invallen. Aan den Verlosser, in alle opzigten
mensch, gelyk wy, overvielen, ten tyde zyner Verzoeking, zodanige verkeerde,
ofschoon voor Hem geheel onschuldige invallen. Als met de snelheid van 't licht
bood zig die gedachte aan zynen geest aan: zou 't niet raadzaam zyn, mynen honger
wonderdaadig te stillen, en deze steenen in brooden te veranderen? - Intusschen
kan de mensch, door den Godsdienst geholpen, ook hier veel meer doen, dan zig
't zondig en vadzig hart verbeeldt. Of is 't niet mooglyk, om by 't opkoomen van
zondige invallen de eene of andere ernstige bezigheid te beginnen, onze gedachten
dus op eene andere zaak te vestigen, en zo den gang onzer denkbeelden een goed
punt, eenen goeden loopbaan te verschaffen? Is 't niet mooglyk, om, in plaats van
met genoegen by strafbaare oogmerken
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of gedachten te verwylen, die 'er terstond van af te trekken; aan de werkzaamheid
onzer ziel geheel ander voedzel te verschaffen, en zoo ons denkvermogen in geheel
andere velden te leiden? Zo wierd die gedachte van den Verlosser, om steenen in
brooden te veranderen, aanstonds verdrongen, door het denkbeeld: de mensch
leeft niet alleen van brood, maar ook van elk woord, dat 'er uit den mond Gods gaat!
Eindelyk, is 't niet mooglyk, om de loszinnigheid of de verkeerdheid onzer gedachten,
die veelal 't gevolg is van den lediggang, door werkzaamheden van een ernstig
zoort te keer te gaan; is 't niet mooglyk, om zo de ryke bron van beuzelagtige en
misdaadige gedachten opzetlyk toe te stoppen, en ons hart, voor invallen van dit
zoort, doorgaans als toe te muuren, en gelukkig te beveiligen? Trouwens, als onze
ziel op niets ernstigs ingespannen is, dan ligt zy, als open, en dus gereed, om
aanstonds de prooy te worden van den eersten inval tot zonde. 't Duizendvouwig
onkruid komt dan aan alle kanten, op dezen nog open en onbewaakten akker, weelig
te voorschyn; en allerlei vergiftige voortbrengzels, allerlei planten van kwaade
gedachten vertoonen zig alrede op de oppervlakte der menschlyke ziel. 't Is een
voortreflyk zeggen van Salomon: Een man, die zyn hart niet bewaakt, is als eene
stad, zonder muur!’ - Op deze beschryving van de veredeling der gedachten laat
hy nog eenige aanmerkingen, over 't groot aanbelang van dit plichtmaatig bedryf,
volgen. Hy toont aan, dat dit een plicht is van de grootste uitgestrektheid, en van
den wydsten omvang, een plicht, die ons geheel character vormt, en aan onzen
heerschenden denktrant eene zeer gunstige en beslissende richting geeft, die, gelyk
dezelve een byna ondoordringbaar schild is, tegen allerlei laage en zondige bedryven,
zoo ook, aan de tegengestelde zyde, de vruchtbaarste wortel is van allerlei waardige,
groote en godvruchtige handelingen, en die een onmiddelyken invloed heeft op de
verhooging, zoo wel van onze inwendige waardy, als van ons weezenlyk geluk. De
groote verdienste, welke de Christelyke Godsdienst heeft, in de bevordering van dit
zoo heilryk en zoo zielveredelend bedryf, toont hy hierin gelegen te zyn: 1. Jesus
maakte het uitdrukkelyk tot het oogmerk zyner zending, de menschen tot reiniging
van het hart, tot veredeling der gedach-
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ten, op te leiden. 2. De wyze, waarop Hy de deugd aan zyne tydgenooten inscherpte,
doet ons duidelyk zien, hoe zeer Hy zich om de heiliging van de gedachten
bekommerde. 3. De hulpmiddelen, die Hy, ter bevordering van godvrucht en deugd,
voorschreef, bewyzen, dat Hy de heiliging der gedachten hield voor 't meest
wezenlyke in den Godsdienst. - Deze beschouwing wordt besloten met eene zeer
gepaste aanwyzing, hoe men het hebbe aan te leggen, om de gedachten te heiligen;
die hierop nederkomt: ‘Begint,’ zegt hy, ‘ten dien einde, in de eerste plaats, met zeer
diep in uwen geest te prenten 't uitstekend gewicht, 't geen 'er gelegen is in deze
heiliging der gedachten. Zoekt al verder, zo gy waarlyk belang stelt in de heiliging
der gedachten, u, zoo veel mooglyk, gemeenzaam te maaken met het eerbiedigst
Godsgevoel, of de gestadige gedachte aan God. Legt u vervolgends toe, om 't gezag
of 't meesterschap te verkrygen over den loopstreek van uwe gedachten. Eindelyk,
maakt menigmaal een opzetlyk en waardig gebruik van die byzondere hulpmiddelen,
die de Verlosser, ter heiliging van uwe gedachten, u zoo nadrukkelyk heeft
aanbevolen.’

Zegepraal der Waarheid over het Ongeloof, blykbaar in de
Bekeering van den Heer Joh. Theod. van der Kemp, Med. Doct.,
en in de wyze van zyne Roeping tot den Euangelie-dienst onder
de Heidenen. Zynde een Uittrekzel uit zyn eigen Dagregister, in 't
licht gegeeven door Herm. Jo. Krom, Prof. en Pred. te Middelburg.
Te Dordrecht, by A. Blussé en Zoon, 1801. In gr. 8vo. 68 bl.,
behalven het Voorwerk van XXXVI bl.
De Professor en Predikant KROM geeft, in de Opdracht van dit Werkje aan deszelfs
Echtgenoote, reden van de overgroote verkleefdheid, die zy beiden aan Dr. VAN
DER KEMP hebben; waaruit wy eenige meerdere opheldering ontvangen van de wyze,
waarop zich de Hoogleeraar diens zaak aangetrokken, en de verdediging van
deszelfs veel gerucht maakend geschryf op zich genomen heeft. Zyne Huisvrouw
heeft aan Dr. VAN DER KEMP de redding van haar leeven uit doodsgevaar, toen
niemand daarop langer hoop geeven
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durfde, te danken. Zy is sedert, en vooral na zyne bekeering, eene zyner
gemeenzaamste Vriendinnen, niet welke hy nog steeds, tot op de grenzen der
Kaffers, eene stichtelyke briefwisseling onderhoudt, geworden. Beiden zyn, sedert
dien tyd, in den geest allernaauwst met hem vereenigd, en vast overtuigd van zyne
ongeveinsde bekeering, brandenden yver voor zynen gezegenden Verlosser, en
belangelooze liefde voor het heil zyner medemenschen. De laatste berichten van
hem, en ook zyne eigene brieven, getuigen van de sterkte zynes geloofs, en van
zyn standvastig aankleeven aan den Heere Jesus, en de belangen van zyn
Koningryk, in het midden van de grootste gevaaren. Men heeft evenwel gemeend,
(*)
in zyn onlangs uitgegeeven Werk, genaamd de Theodicée van Paulus , merkelyke
afwykingen van het leerstelsel der Hervormden, waaronder hy zich rekent, ontdekt
te hebben. Prof. KROM is daarentegen met 's Mans godvrucht, en yver voor de zaak
des Christendoms, zoo ingenomen, dat hy 'er geene dwaaling in kan ontdekken.
Deszelfs oprechtheid van hart en bedoelingen staat althans by hem boven alle
bedenking. Daar zulke daadzaaken voorhanden zyn, als de leevensgeschiedenis
van VAN DER KEMP oplevert, daar, dunkt hem, zyn geene woorden, tot verder bewys,
van nooden.
Nu brengt de Hoogleeraar, op verzoek van veele Godsdienstvrienden, een
uittreksel uit het eigen dagregister van VAN DER KEMP, door denzelven, by zyn vertrek,
zonder verbod om het aan anderen mede te deelen, achtergelaaten, in 't licht. Men
ziet daaruit, en uit bygevoegde brieven, tusschen hem en de Londensche
Zendeling-Societeit gewisseld, hoe deze zonderlinge Man tot het besluit gekomen
is, om zich als Zendeling te laaten gebruiken, en uit welke beginselen, en op
hoedanige wyze, hy dat op zich heeft genomen. Door het leezen der predicatien,
ter inwyding der voornoemde Societeit gehouden, kwam hy in 1797 op 't denkbeeld,
of niet welligt de Koning der Kerke, die tot hiertoe zulken byzonderen weg met hem
had gehouden, voorhad, hem tot wilde Volken te zenden, om hun genade en
zaligheid, in het bloed zynes kruises, aan te bieden.

(*)

Zie onze recensie, Letteroef. voor 1800, bl. 533 en 613.
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Hy dagt, een ieder was verplicht, Hem dit aanbod te doen, maar begreep tevens,
zich naauwkeurig te moeten wachten, om daaromtrent niets eigendunkelyk, buiten
zyn uitdrukkelyk bevel, te onderneemen. Hy bad, en begeerde zynen wil te weeten,
en nu wierd hy tot de Societeit zelve gewezen, waarop hy ook terstond een brief
aan derzelver Secretaris afvaardigde, behelzende een verzoek, om door haar
voorgelicht te worden, of hy de bekendmaaking van het Euangelie onder de Heidenen
behoorde te aanvaarden, dan wel hier te lande de Zendelingschappen te bevorderen.
De Societeit liet hem, door haaren eersten Secretaris, antwoorden, dat zyn brief
een leevendig gevoel van geestelyk genoegen had verwekt, maar dat men, alvorens
iets beslissends omtrent het gedaane aanbod te kunnen raaden, eenig nader bericht
begeerde te ontvangen van de groote verandering, welke zyne ziel ondergaan had,
en van zyne inzichten in de Euangelie-waarheden. Het zou haar ook aangenaam
zyn, zo hy een Predikant, of een ander achtingwaardig man, kon noemen, die van
zyne gelukkige verandering van begrippen en gedrag getuigenis konde draagen.
De brief was verzeld met allerernstigste vermaaningen, om wel toe te zien, dat hy
zich niet door hoogmoed, of andere onwaardige beweegredenen, liet wegsleepen,
en om de kosten wel te overrekenen, en alle de gevolgen, die zoodanige
onderneeming na zich kon sleepen, in overweeging te neemen. Dr. VAN DER KEMP
was weldra met zyn antwoord gereed: Hy hield zich van de zuiverheid zyner
bedoelingen ten vollen overtuigd, en de bewustheid van zyn gemis der vereischte
bekwaamheden tot zoodanigen dienst ontrustte hem weinig. ‘Want,’ zegt hy, ‘als ik
zwak ben, ben ik sterk, en ik vermag alle dingen door Christus, wanneer die my
kracht geeft. Die roept, is getrouw, en, wanneer hy my roepen zal, zal hy my ook,
zo ik hoop, in staat stellen, om zyne stem, door 't geloof in hem, te gehoorzaamen.’
Daarop laat hy eenig verslag volgen van sommige omstandigheden, welke zyne
bekeering van de duisternis tot het licht, in 1791 voorgevallen, betreffen. Wy willen
onzen Leezeren het voornaamste mededeelen: - Men moet dan weeten, dat Dr.
VAN DER KEMP, zo als hy ons hier verhaalt, te voren Deïstische grondbeginselen had
gekoesterd. Het Christendom oordeelde hy, op theoretische gronden,
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onbestaanbaar met de uitspraaken van het gezond verstand. De Bybel was een
hoop kwalyk aaneengeknoopte begrippen, vertellingen en vooroordeelen. Eerst
hield hy Christus nog al voor een man van verstand en geleerdheid, maar naderhand
verloor deze by hem alle achting. Zoodanig was zyne duisternis, toen hy den 27
Juny 1791, met zyne Vrouw en éénige Dochter, in een schuitje voor Dordrecht uit
zeilen zynde, eensklaps door een windhoos overvallen wierd, welke het schuitje in
één oogenblik het onderste boven keerde, met dat ontzettend gevolg, dat beiden
zyne Vrouw en Dochter verdronken, en hy zelf ter naauwer nood uit het allergrootst
leevensgevaar gered wierd. Hy merkte dit verschrikkelyk ongeval aan, als de
gestrengste strafoefening, door God over hem beschikt, maar bespeurde tevens
reeds des anderen daags, dat zy geen het minste vermogen had, om hem te
verbeteren. En nu vreesde hy, dat God hem, als niet te verbeteren zynde door
strafoefeningen, aan zyn eigen lot zou overlaaten. Den volgenden Zondag begaf
hy zich naar de Kerk, daar des Heeren avondmaal stond gehouden te worden; en,
schoon hy NB Jesus toen nog voor een bedrieger hield, schaamde hy zich echter,
om 'er zich van te onttrekken. Maar, om zyne gedachte van het voorwerp dier
plechtigheid af te leiden, richtte hy dezelve, omtrent in dezer voege, tot God: ‘Myn
God! tot hiertoe heb ik in uwe wegen met my niet kunnen berusten, noch my aan
uwen wil onderschikken, maar nu kan ik het doen. Ik verkieze van myne vrouw en
kind beroofd te zyn, omdat het uw welbehagen is: ontvang dan haar van myne
handen! Ik vertrouwe haar geheelenal aan u toe!’ Op dit oogenblik, zegt hy, wierden
deze woorden aan myne verbeelding, voorgesteld, met een hart-overmeesterend
gezag: ‘Vertrouw haar niet aan God, maar aan my toe.’ En nu ontdekte hy weldra,
dat het de Heere Jesus was, die zich dus tot hem vervoegde; en nu eensklaps van
gevoelen veranderd omtrent den spreekenden persoon, aan wien hy van nu af aan
hoedanigheden, die het denkbeeld, 't welk hy tot hiertoe van zynen God gevormd
had, verre overtroffen, toekende, antwoordde hy: Ja, myn Heere, aan u vertrouwe
ik haar. En zoo wierd deze onderhandeling al verder voortgezet, en achtervolgd
door zeker soort van bedwelming of ongevoeligheid van
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geest, welke van omtrent 's morgens half-elf duurde tot drie uuren na den middag.
Eindelyk tot zich zelven gekomen zynde, merkte hy, dat hy in zyn tuin was; en zich
erinnerende, dat Jesus hem gezegd had, onderzoek de leer des Christendoms
slechts nog eenmaal, en ik zal u leeren, en dat hy door hem op de toerekening van
Adams misdaad gewezen was, als op eene zekere waarheid, die hy, schoon hy
den Christelyken Godsdienst nog voor een warnest van ongerymdheden hield,
vastelyk geloofde, begon hy, nu uit dat grondbeginsel uitgaande, het nieuw
onderzoek; en nu leerde hy het waare Christelyk leerstelsel, zoo als dat naderhand
in zyne Theodicée beschreven is, zonder den Bybel nog in te zien, kennen, en
maakte daarvan aanstonds een opstel. Den volgenden morgen viel zyn oog op een
Bybel, en nu besloot hy de godlykheid van dat Boek te toetsen aan de leer, van
welker godlykheid en waarheid hy onmiddelyk was overreed geworden, en vond
werkelyk daarin, en wel byzonder in den Brief aan de Romeinen, deze zelfde leer,
zoo als hy die, daags te voren, door eene godlyke openbaaring geleerd en
opgeteekend had. Derhalven was ook de Bybel van godlyken oorsprong, en daarom
schreef hy, aan alwat hy 'er verder in las, ook een godlyk gezag toe. Hy laat 'er nog
eene opgave van zyne denkbeelden over de wyze, waarop men zalig wordt door
Jesus Christus, op volgen; alles overeenkomstig 't geen, in zyne verklaaring over
den Brief aan de Romeinen, breeder is ontwikkeld; en noemt alle de Gereformeerde
Predikanten van Dordrecht, en nog eenige anderen, door welken men meer
onderricht omtrent zynen persoon zou kunnen bekomen. Op dezen Brief wierd door
de Zendeling-Societeit geantwoord, dat 'er wel by haar, aangaande de echtheid van
't werk Gods in 's mans ziel, en de gezondheid en geestelykheid zyner inzichten in
de waarheid, geen twyfel overbleef, maar dat zy hem, omtrent de aanneeming van
den Zendelingdienst, nog geen beslissenden raad durfde geeven. Hy moest op
eene nadere, klaare en gepaste aanwyzing van den wil zynes Heeren wachten, en
die, door aanhoudende gebeden, zoeken te erlangen. Intusschen gaf zy hem eenige
opening van de ontwerpen, tot welker uitvoering de Societeit onmiddelyk Zendelingen
begeerde. Het eene betrof eene afreize naar het Noorden van Indiën; het andere
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eene tweede bezending naar de nabuurige landen van Kaap de Goede Hoop. En
dit alles gaf zy nu aan zyne eigene overweeging over, met bygevoegde verklaaring,
dat zy nu verder op dat bestuur en op dien invloed zouden wachten, welken het den
God der genade en der wysheid behaagen zou in zyn hart te geeven. Dit antwoord
bragt den Man eerst in veel verlegenheid. Hy had gemeend, dat de Societeit, welke
hy, op bevel van Jesus, geraadpleegd had, hem beslissend zou antwoorden. Maar
deze wees hem tot zich zelven, en tot eigen onderzoek, en om verder op Gods
bestuur te wachten. Maar niet lang daarna kwam hy ook dit te boven. Hy werd
overtuigd, dat alle ontwerpen, welke wy, in gevolge en in de kracht des geloofs, dat
is, door de kracht des H. Geests, welke door het geloof medegedeeld wordt, kunnen
aanvangen, ongetwyseld door God ingegeeven en bevolen zyn. ‘Ik verlangde nu
niet meer,’ zegt hy, ‘naar de tusschenkomst der Voorzienigheid, of naar eene
uitwendige verklaaring van Gods wil maar alleen, dat myn klein geloof mogt versterkt
worden.’ Deze ontdekking besliste op eenmaal de groote vraag, ten voordeele van
het Zendelingswerk. Nu is VAN DER KEMP door Jesus daartoe geroepen, en toont
zich, in gevalle zyn besluit niet afgekeurd wordt, genegen, om naar Londen te komen,
ten einde met Directeuren nader te overleggen, welk ontwerp men eerst zou by de
hand neemen, waaromtrent hy zelf niets wilde bepaalen, hoewel zyne keus, zo 't
aan hem stond, tot eene zending naar Africa, over de Kaap de Goede Hoop, meest
zou overhellen. Eer dit antwoord by de Societeit werd ontvangen, waren Directeuren
der Zendeling-Societeit, zoo 't schynt, door tusschenkomst van een brief van CORN.
BREM, woonachtig te Rotterdam, reeds bewogen worden, om het gedaane aanbod
van VAN DER KEMP aan te neemen, waarvan zy hem ook, door een brief aan BREM,
lieten verwittigen. En het is dan ook geenzins te verwonderen, dat 's Mans besluit,
vóór het ontvangen van dezen brief afgevaardigd, met eenpaarige stemmen werd
toegejuicht. En nu weeten wy van elders, dat hy, in gevolge van verdere
onderhandelingen, reeds naar Africa is vertrokken.
Wat nu dit alles afdoe, om de onbetwistbaare afwyking van Dr. VAN DER KEMP van
het gewoone Gereformeerde leerstelsel goed te maaken, en zulke groote
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dingen, als men zich, uit aanmerking van 's Mans bekeeringsgeschiedenis, en
voorgegeevene goddelyke roeping tot het Zendelingswerk, van deszelfs stoute
onderneeming voorstelt, met grond te verwachten, bekennen wy niet te kunnen
doorzien. Prof. KROM heeft wel, in het Voorbericht, op nieuw het een en ander, tot
verdediging van des Doctors wyze van denken, te berde gebragt; en dit verstrekt
zyn goed hart, in zoo verre, tot eer; maar hy zal het, onzes inziens, ook in dier voege,
met de voorstanders van stipte rechtgeloovigheid moeielyk vinden, en nog altoos
veel werk hebben, om de wonderlykste mengeling van overdrevene rechtzinnigheid
en ontegenzeggelyke dweepzucht, met verscheidene by uitneemendheid vrye,
veeltyds tastbaar ongerymde, maar ook wel zeer aanneemelyke, somtyds waarlyk
schoone gedachten, die wy zoo wel in dit uittreksel uit het dagboek van VAN DER
KEMP, als in zyne te voren door ons aangekondigde Theodicée, opgemerkt hebben,
by bevoegde rechters smaakelyk te maaken.

Dagelyksche Betrachtinge. Te Amsteldam, by J. Weppelman, 1801.
In gr. 8vo. 79 bl.
Gedachten by het Kruis van Jesus; God is liefde; Hebben wy Jesus wel lief? Jesus
komt weder; Korte overdenking over Marc. III:35; Zoo wie den wille Gods doet,
dezelve is myn Broeder en Zuster en Moeder; Het gebrek aan ootmoed, de bron
van dwaaling; Vrolyk uitzicht: deze zyn de onderwerpen van eenzaame
overdenkingen, reeds vóór ruim twee jaaren door den Schryver byeengebragt, en
nu, met het lofwaardig doel, om, ook in zynen kring, iets aan de uitbreiding van het
ryk zynes Heeren toe te brengen, in 't licht gegeeven. ‘Zy zyn,’ zegt hy, in 't
Voorbericht, ‘verre af van al, wat naar eenige geleerdheid zweemt, welke ik belyde
niet te bezitten.’ En die zou ook hier in 't geheel niet te pas komen. Gezond oordeel
en kennis van zaaken, waaromtrent men anderen wil voorlichten, en voorts warm
Godsdienstgevoel, gepaard met bekwaamheid, om dat leevendig en krachtig, en
ook wel geregeld en ongekunsteld uit te drukken; dit zullen wel de voornaamste
vereischten zyn in iemand, die, door zoodanig geschryf, aan zyne medechristenen
hoopt nuttig te wee-
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zen. Wie zou niet, met den Schryver dezer dagelyksche Betrachtinge, wenschen,
dat de troost van het Euangelie, die hy zelf, onder de behandeling dezer
onderwerpen, zoo overvloedig zegt genoten te hebben, ook in het hart zyner
Leezeren moge uitgestort worden? Maar dan dient men ook wel eenstemmig over
het leerstellige met hem te denken. Die niet zoo wel vertrouwd zyn met alle
Theologische kunsttermen, waarmede deze overdenkingen doorzaaid zyn, of die
'er het kenmerk van waare rechtzinnigheid niet zoo zeer in kunnen vinden, zullen
deze overdenkingen niet zoo allereenvouwigst aanzien als onze Schryver, en 'er
ook het meeste nut niet uit trekken.

A. Brink. Kort Onderwys in de Bybelsche Geschiedenissen van
het Oud Verbond. Te Leeuwarden, by C. van Sligh, 1800. In 8vo.
40 bl.
De Eerw. BRINK, van wiens werkzaame poogingen, om het godsdienstig onderwys
der Jeugd gemakkelyk en gemeennuttig te maaken, wy te voren met lof gewag
gemaakt hebben, wil dit Vraagboekje geenzins, als alleen voldoende, en meer
geschikt, dan alle voorhanden zynde opstellen, tot onderwyzing der Jeugd in de
Bybelsche Geschiedenissen van het oude Verbond, doen doorgaan. Hy noemt zelf
zyn opstel onvolledig, en erkent, dat men dezelve elders veel naauwkeuriger en
meer ontwikkeld kan aantreften, en dat het onderwys, door hem gegeeven, door
dat van anderen moet aangevuld worden. ‘De eenvoudige rede van dit Opstel,’ zegt
hy, ‘is deze. In het onderwys van Kinderen heb ik dikwerf ene verveling bespeurd,
wanneer men in ene juiste orde de Bybelsche Geschiedenissen, zonder iets over
te slaan, wilde behandelen, en daarom ben ik dikwyls hier van afgegaan. Wie toch
zal zwarigheid maken, om te erkennen, dat het een veel belangryker voor het
algemeen is, dan het ander; dat zommige voorvallen de aandacht der Kinderen van
zelfs naar zich trekken, terwyl zy omtrent andere geheel onverschillig zyn. Hoe
moeilyk valt het, om hen van zommige zaken een recht begrip te geven, en voor te
komen, dat zy gene verkeerde denkbeelden vormen!
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Hoe vervelend is het voor den Onderwyzer, om den tyd te moeten doorbrengen met
dingen, welke hy voor zyne Leerlingen minder geschikt beschouwt! Is het onderwys
te lang uitgerekt, dan hebben de Kinderen te weinig gelegenheid, om het geheel te
kunnen overzien, of worden by mindere omstandigheden zo lang opgehouden, dat
zy het voorname meer uit het oog verliezen; hebben zy eerst enig bericht van den
belangryken inhoud des Bybels, dan kunnen zy naderhand gemaklyk hier op
voortgaan, en verder onderricht verkrygen.’
Het geheele Werkje, dat maar 37 bladz. bevat, loopt af in 13 Hoofdstukjes, Over
de schepping der wereld, en den val van Adam en Eva; de geschiedenis der wereld
na den val tot Abraham; Job en Abraham; de geschiedenis der andere Eerstvaders,
inzonderheid van Jozeph; de Israëliten in AEgypten, en hunne verlossing uit deze
dienstbaarheid; hun verblyf in de woestyn, en aanlanding in Canaän; hunne Richters,
Ruth, de twee eerste Koningen; Salomo - De scheuring van het Ryk - De Koningen
van Israël; het Koningryk van Juda; de hersteiling der Jooden, en verdere lotgevallen
tot de komst van Jezus Christus. Over elk van deze onderwerpen wordt, hetgeen
de Leeraar voor Kinderen meest weetenswaardig oordeelt, zeer beknopt, en over
't geheel ook met ongemeene duidelykheid, gezegd. Om het geheugen niet te veel
te bezwaaren, vindt men hier maar weinige vraagen en korte antwoorden. Om
evenwel nog wat meer stosse tot nadenken, en aan den Onderwyzer, die zich van
dit Leerboekje mogt willen bedienen, ook eenige wenken, tot uitbreiding en aanvulling
van het gezegde, te geeven, volgen op de meeste antwoorden nog eenige, hier en
daar nog al uitvoerige, aanmerkingen. De geschiedenis van Josef is het meest
uitgewerkt, om het belangryke der zaak, en het aangenaame in het Kinder-onderwys.
Wy kunnen aan 's Mans loffelyken arbeid onze goedkeuring niet weigeren. By eene
tweede uitgave zou hier en daar nog, met weinig verandering, wel eenige meerdere
duidelykheid aan de antwoorden kunnen bygezet worden. Het antwoord op de vyfde
vraag van het eerste Hoofdstuk, welke zyn de voortreflykste schepselen hier op
aarde, welke God heeft voortgebracht? zou, onzes erachtens, beter dus gesteld
geweest zyn: Menschen, aan welken God het verstandig gebruik, van al wat op de
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aarde is, toegestaan heeft. De bygevoegde aanmerking kon deze zyn: God schiep
in 't begin twee menschen. Van dezen (Adam en Eva geheeten) zyn alle andere
menschen voortgekomen, die wy als onze broeders en zusters moeten liefhebben.

A. Brink. Kort Onderwys in de Bybelsche Geschiedenissen van
het Nieuw Verbond. Te Leeuwarden, by C. van Sligh, 1800. In 8vo.
57 bl.
Dit Vraagboekje, over de Bybelsche Geschiedenissen van het Nieuwe Verbond, is
ons niet minder, dan het boven aangekondigde, bevallen. Wy billyken allezins de
keuze, om de Geschiedenissen van het O. en N. Verbond afzonderlyk, en de laatste
breedvoeriger dan de eerste, te behandelen. Men is dan ook minder genoodzaakt,
met de eerste te beginnen, en 'er zoo lang by stil te staan, eer men tot datgene
komt, 't geen ons meest aangaat. Het is van het uiterste belang, onze Kinderen,
zoo vroeg dit voegelyk kan geschieden, het uitmuntend karakter van den gezegenden
Verlosser, en zyne hooge waardigheid, te leeren kennen, en hen van de zuivere
bedoeling en het braaf gedrag der Apostelen te overtuigen. Daartoe is dit opstel
regt geschikt. Men zal hier ook, behalven vraagen en antwoorden, gepaste
aanmerkingen, die het nuttig gebruik van dit Onderwysboekje grootelyks kunnen
bevorderen, aantreffen. Zie hier den inhoud der 19 Hoofdstukken. Jezus tot zyn
30ste jaar - De geschiedenis van Johannes; inhoud van Jezus leer; Jezus voorbeeldig
gedrag in zyn verkeer onder anderen; Jezus wonderwerken, en derzelver
uitwerkzelen; brave charakters in den tyd van Jezus verkeer op deze aarde; Jezus
lyden en sterven, waarin zyn uitmuntend gedrag zich zichtbaar vertoonde; zyne
opstanding, en hemelvaard; de eerste voortplanting van 't Evangelie na Jezus
hemelvaard; enige voorname personen van dien tyd; het charakter van Paulus; nog
enige voorname mannen van dien tyd; iets over Jacobus, Petrus, Judas, en Johannes
- De straf der Joodsche Natie.
De behandeling derzelve is, op een bevattelyken trant, naar de behoeften van 't
Kinderverstand, oordeelkundig ingericht, en onze aanpryzing waardig.
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't Verwonderde ons, by de opgave der Leere van Jesus, waarover in drie
Hoofdstukken gehandeld wordt, de Leer der byzondere Voorzienigheid, en van
Gods vergeevensgezindheid, maar in 't voorbygaan, Hoofdstuk II, Antw. 6, en die
der Onsterflykheid in 't geheel niet, genoemd te vinden. Eene korte aanwyzing van
de laatstgenoemde Leer zou in het IVde Hoofdst., Vr. 9, daar van 't geen Jesus van
de opstanding der dooden geleerd heeft wordt gesproken, in een volgenden druk
gemakkelyk ingevoegd, en 't overige ook, met weinig verandering, duidelyker kunnen
gemaakt worden. Ook diende 'er van de instelling van de plechtigheid des
Avondmaals, en van den Christelyken Waterdoop, wel hier of daar iets gemeld te
worden. De Eerw. BRINK houde ons deze aanmerkingen ten goede, die wy, op grond
van 's Mans zedige uitnodiging in het Voorbericht, en om het nuttig gebruik van
zynen arbeid te helpen bevorderen, hier wel hebben willen ter neder schryven.

Natuurkundig Schoolboek, 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,
1800. In 8vo. 316 bl.
De Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen, overtuigd zynde, dat veele vooroordeelen
en misvattingen vooral hunnen oorsprong hebben, in de gebreklyke kennis, welke
men in 't algemeen heeft, van de vastgestelde regelen, welke de Natuur in haaren
loop volgt, gaf in den jaare 1796 tot eene prysstoffe op, het vervaardigen van een
Natuurkundig Schoolboek in vier deeltjes, in 't welk de jeugd op eene alzins
bevattelyke wyze, zonder Wiskunstig betoog, de Natuurkunde geleerd wordt, zo
wel tot het tegengaan van vooroordeelen, als tot duidelyker kennisse van den
Schepper, in zyne schepzelen. Deeze Vraag wierd in het volgend jaar niet voldoende
beantwoord; doch in 1798 bekwam de Maatschappy verscheidene Antwoorden, uit
welke dat van JOHANNES BUYS het beste wierd geoordeeld, en ook daarom met de
dubbele Gouden Eerepenning bekroond; terwyl aan een tweede Antwoord,
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van den Predikant UILKENS, eene enkele Gouden Medaille wierd toegeweezen.
Schoon nu wel de eerste Verhandeling, in allen opzichte, het best voldeed, kwamen
echter in de tweede eenige belangryke zaaken voor, die in de eerste niet
genoegzaam waren ontwikkeld; 't geen Directeuren der Maatschappy bewoog, den
Heer BUYS voor te stellen, om gezamentlyk met hen de handen aan 't werk te slaan,
om het door hem vervaardigd Schoolboek verder te volmaaken. De Heer BUYS liet
zich hiertoe gemaklyk vinden, en veranderde zyne bekroonde Verhandeling, onder
het opzicht der Commissie, zo veel als dienstig wierd geoordeeld, zo naar aanleiding
van eenige in het Accessit voorkomende byzonderheden, als anderzins; waaruit
het tegenwoordig Natuurkundig Schoolboek zynen oorsprong heeft genomen.
Benevens Directeuren der Maatschappye hoopen wy, dat dit nuttig Stuk, in allen
opzichte, aan het oogmerk moge voldoen, en dat door dit middel de jeugd in de
Schoolen zal opgeleid worden, om de werkingen der Natuur aan de gemaakte
waarneemingen, en de daaruit afgeleide regelen, te toetzen, om daardoor, hoe
langs hoe meerder, den Schepper, in zyne schepzelen, te leeren kennen, en dus
ontheven te worden van het lastig pak van allerhande natuurkundige vooroordeelen.
Ook twyffelen wy niet, of het Werkje zou ten vollen aan dit lofwaardig oogmerk
kunnen voldoen, zo men maar een middel kon vinden, om het in een algemeen
gebruik te brengen, en by het gros der Schoolleeraaren een genoegzaame trap van
verlichting en geschiktheid, om van zodanig een Werkje gebruik te maaken, wierd
gevonden; waaraan wy vreezen, dat nog veel zal haperen. De Maatschappy heeft
intusschen alles gedaan, wat in haar vermogen was, en het overige moeten wy van
den tyd afwagten.
Dit Natuurkundig Schoolboek bestaat uit twee Stukjes, en is voorts begreepen in
vier Deelen. Het eerste Deel handelt over de Natuurkunde in het algemeen; de
algemeene eigenschappen der lichaamen; de toepassing der Aantrekkingskragt op
't geen men de Zwaartekragt noemt, en eindelyk over de toevallige eigenschappen
der lichaamen. Het tweede Deel handelt meer byzonder over de lichaamen, welke
onder het bereik onzer zintuigen vallen, en spreekt dus over de
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lichaamen, die tot het dierlyk, groeijend en delfbaar ryk behooren; voorts over de
lichaamen, die zich in onzen Dampkring, en eindelyk over die, welke zich aan den
Sterrenhemel bevinden. Het derde Deel ontvouwt de gewigtigste eigenschappen
van Tyd en Beweeging, en gaat vandaar over tot de beschouwing der Werktuigkunde.
Het vierde Deel, 't geen verreweg het grootste is, handelt over de algemeene
eigenschappen der Vloeistoffen, en gaat vandaar over tot de beschouwing der Lucht,
der Warmte, der Electriciteit, der Zeilsteenkragt en des Lichts; alles op eene
uitvoerige en naauwkeurige wyze, volgens de beginzelen der nieuwe Scheidkunde,
waar dezelve te pas komen.
Tot meerder geschiktheid voor de jeugd is het geheele Werkje afgedeeld in
Zamenspraaken tusschen een Meester en twee Leerlingen. Tot een staaltje van
het geheel zullen wy een gedeelte afschryven van hetgeen bl. 138, enz. voorkomt
ten opzichte van het Onweder.
‘HEINTJEN. Wel Meester! dat is een schoone uitvinding! [te weeten de Asleiders
van het Blixemvuur] doch ik zou bang zyn, dat de Blixem, met zulk een ding op myn
huis, juist naar my toe getrokken wierd. - En is het ook geen zonde, dat men onze
lieven Heers onweer dus bepaalen wil, en met dien leider, als 't ware, den weg
wyzen, waar het heen moet?’
‘MEESTER. Ik heb tot hier toe reden gehad uwe oplettenheid te pryzen, doch deeze
vraag doet my denken, dat gy niets van de Electriciteit begreepen hebt. De
Electriciteit, zaagt gy immers, volgt altyd geleiders, en wel de beste geleiders, die
staal, yzer of koper zyn. Wel nu! de Blixem, weet gy, treft die plaats, welke het
hoogste of naaste by de wolk is; by voorbeeld, in molens heeft men denzelven
nimmer in de kap zien slaan, maar altyd in een van de wieken, die boven de kap
uitsteeken. Indien men nu een houten staak of mast boven een molen, toren of
gebouw uitsteekt, wat moet dan noodwendig het geval zyn? dat de Blixemstraal,
welke den molen, toren of het gebouw nadert, zich naar deeze naby zynde punten
wendt, en, door dezelve gebrooken, zagt langs de ketting heenen vloeit. - Wat nu
aangaat het tweede deel uwer vraage, deeze neem ik u minder kwaalyk,
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om dat gy kinderen zyt, en door de ontzachlyke vertooning van donder en blixem,
eer gy iets van derzelver aard kende, u daar zeker vreesachtige verbeeldingen van
hebt moeten maaken; die niet weinig versterkt worden, door den donder te noemen
de gramschap der Godheid, en dergelyke onteerende sprookjes meer. Doch gy
behoorde evenwel nu, uit het geene ik u geleerd heb, reeds te weeten, dat dit alles
gekheid is, en sprookjes zyn van domheid en bygeloof. - Ik bid u, denkt eens bedaard
na, wat gy reeds van de luchtverschynzelen geleerd hebt. Heb ik u niet duidelyk
verklaard, dat het onweder eene natuurlyke zaak is, voortkomende uit de electrieke
stoffen in de wolken, welker uitbarsting donder en blixem te wege brengt? Wat
byzonders is 'er nu meer in het onweder, dan in den regen, de sneeuw, den wind,
enz.? alleen dat de vertooning deszelven, door het vuur der blixems en het geraas
des donders, verschrikkelyker is -’
‘JANTJEN. Meester! zeg ons nu toch eens, hoe komen de wolken zo geëlectrizeerd?
en wat is het geraas van den donder?’
‘MEESTER. Wanneer de dampen des zomers door de warmte menigvuldig opryzen,
verlaaten zy de aarde en ryzen op, ieder met hunne natuurlyke electrieke stoffe,
gelyk aan die van de oppervlakte der aarde, waarmede zy, vóór de dampwording,
verbonden waren. Hooger in de lucht gekomen zynde, en niet door de wolken
opgeloscht, zo dat zy in den staat van wolken omzweeven, ontmoeten zy een veel
kouder lucht, dan beneden; welke koude hun meer tot elkanderen naderen doet,
dan aan de warme oppervlakte der aarde, en dus het volumen, of de uitgebreidheid,
der opgereezen dampen merkelyk vermindert. Nu hebben wy by de Electriciteit
gezien, dat, als een lichaam geïzoleerd is, (zo als dat boven in de lucht plaats heeft,
dewyl de lucht een electriek en dus geen geleidend lichaam is) en dan van
oppervlakte of uitgebreidheid verandert, de Electrieke stoffe, die zich naar de
uitgebreidheid regelt, haar evenwigt verliest, en het lichaam geëlectrizeerd wordt:
zo worden de dampen in de lucht kleiner van uitgebreidheid, en dus geëlectrizeerd.
By voorbeeld, wanneer een cubiek voet dampen van de aarde opryst met 1000
deelen Electriciteit, die gelyk staat met de Electriciteit der aarde, en deeze
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cubiek voet boven in de lucht door koude zodanig inkrimpt, dat hy een vierde van
een cubiek voet uitgebreidheid wordt, of wel oppervlakte, zo blyven intusschen de
1000 deelen Electriciteit daar by, doch nu maar ¼ voet zynde, zo is de betrekking
tot de aarde 750 deelen te veel, en dus positief of stellig geëlectrizeerd. Aldus
moeten, by zeer warm weder des zomerdags, de wolken bestendig geëlectrizeerd
zyn, en wy dikmaals donder hebben. - Wat nu aanbelangt het geraas van den
donder, het is niets anders, dan de slag, welken de uitbarsting der Electrieke vonk,
of des Blixemstraals in de wolken veroorzaakt, even als ook de Leidsche vles, by
derzelver ontlaading, een slag geeft. Deeze slag doet het geluid wederkaatzen tegen
de wolken, bergen, enz. en veroorzaakt de rommeling der Donderslagen. Vandaar
heeft men in de bergagtige landen de zwaarste Donderslagen.’

Reis van Lord Macartney, naar China. Door George Staunton. Uit
het Engelsch. Met Plaaten en Kaarten. IVde Deel. Te Amsterdam,
by J. Allart. In gr. 8vo. 427 bl.
Veel mede te deelen hebbende uit deeze belangryke Reize, treeden wy, zonder
(*)
iets by of af te doen van onze voorgaande oordeelvellingen , zo opzigtlyk het Werk
als de Vertaaling, terstond ter zaake, om, by het algemeen vermelden des inhouds,
een en ander weetenswaardigs en leerzaams aan te bieden.
Het XIV Hoofdst., waarmede dit Deel aanvangt, is in drie Afdeelingen
onderscheiden, waarvan de eerste ons het Britsch Gezantschap voorstelt, te land
reizende van Tong-choe-foe na Peking, en de byzonderheden vermeldt, in de
eerstgemelde Stad en op reis ontmoet. - Schoon de Chineezen op de vroegere
uitvinding van veele Werktuigen boogen, vinden wy, ten aanziene der Brandspruiten,
opgetekend, dat die de Reizigers daar aantroffen ‘op dezelfde grondbeginzels als
die van Europa gemaakt waren. Ook zegt men, dat de Chineezen

(*)

Zie, wegens het I D., onze Vaderl. Letteroef. voor 1799, bl. 629; wegens het II D. die voor
1800, bl. 117; en over het III D. bl. 468.
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de uitvinding daarvan aan Europa verschuldigd zyn, en ze voor een gedeelte van
de bouwstoffen, die hun door de Europeërs zyn toegevoerd, vervaardigd hebben.
Sedert den zwaaren brand, die te Kanton, ten tyde dat de Admiraal ANSON aldaar
was, plaats hadt, en alwaar zyn volk, door middel deezer kunstwerktuigen, den
voortgang des vuurs zo vaardiglyk en gelukkig stuitte, hebben zy zich in voorkomende
gelegenheden daarvan bediend.’
Waardig der opmerkinge is hetgeen gezegd wordt van het staatkundig gebruik,
't welk de Chineesche Regeering maakt van de Zons- en Maansverduisteringen:
terwyl wy aangemerkt vinden, dat, schoon zommige der Mandarynen, die de
Reizigers vergezelden, den waaren aart der Zons- en Maansverduisteringen zeer
wel kenden, egter Europische Wiskunstenaars ten Keizerlyken Hove dezelve
berekenden; schoon, naar hun zeggen, zommigen hunner Landgenooten wel in
staat waren, om ze met eene tamelyke naauwkeurigheid te voorzeggen.
Treffend is de overeenkomst tusschen de vertooning der Godsdienstige Vereering
in de Tempels van FO en in de Roomsche Kerken: dezelve wordt beschreeven als
zo groot, dat, naar de aanmerking van eenen Jesuit, wanneer een Chinees in eene
Kerk der Roomschgezinden gebragt werd, hy zich zou kunnen verbeelden, dat de
aanbidders, welken hy zag, op dien tyd, de godheden van zyn eigen land vereerden.
Zie hier deeze overeenkomst. - ‘Op het Altaar van eenen Chineeschen Tempel ziet
men dikwyls, agter een scherm, een Vrouwenbeeld, 't geen aan de Maagd MARIA
kan beantwoorden. Men noemt ze SJIN-MOE, dat is te zeggen de Gewyde Moeder.
Zy wordt in eene alkove zittende, met een Kind in haare armen, verbeeld, en een
straalkrans, die een krans van heerlykheid geheeten wordt, omgeeft haar hoofd;
terwyl 'er zonder ophouden waschkaarssen voor haar branden. - De ho-chaungs,
of Priesters van FO, die in den Tempel dienst doen, gelyken, wegens hunne lange
groove tabbaarden, en de gordels van koord, welke zy om hunne middel draagen,
naar de Monniken van de orde van ST. FRANCISCUS. Zy leeven, gelyk deeze
laatstgenoemden, in eenen ongehuwden staat; zy woonen by elkander in kloosters,
en leggen zich, somtyds, eigenwillige boete en gestrengheid op.’ - Het is deeze
overeenkomst, welke aanleiding gegee-
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ven heeft tot het denkbeeld, dat, langs den weg van Tartaryen, de Chineezen door
de Nestoriaanen een glimp van Christendom gekreegen hebben, terwyl anderen
den Apostel THOMAS onder hun als Prediker aanmerken. De Zendeling PREMARE
kon van deeze overeenkomst geene andere reden geeven, dan dat het een trek
des Duivels geweest was, om de Jesuiten te plaagen.
Voorts vinden wy hier opgemerkt, ‘dat de Tempels van FO nog meer beelden
bevatten, dan, doorgaans, in de meeste Roomsch-Katholyke Kerken gevonden
worden; en zommigen van die beelden hebben meer overeenkomst met den
eerdienst der oude, dan met dien der nieuwe Romeinen. Men ziet 'er een
Vrouwenbeeld, welk veel gelyknis met de asbeelding van LUCINA heeft. Dit beeld
wordt voornaamlyk door jonge Dochters, die gaarn een Man, en door jonge Vrouwen,
die gaarn Kinderen willen hebben, vereerd.
Dewyl de leer van FO eene ondergeschikte godheid voor iedere soort van
wenschen, welke in 's menschen geest kunnen opryzen, erkent, heeft het niet kunnen
missen, of zy moest voornaamlyk onder die klassen des volks, welke met hun lot,
als een gevolg der natuurlyke oorzaaken en gebeurenissen, niet te vrede zyn, zeer
veele aanhangers vinden. De regeering des lands verzet zich tegen de groote
voortgangen deezer gezindheid in geenen deele; ook bemoeit zy zich nooit met
byzondere meeningen. Zy verbiedt geenen Godsdienst, van welken zy gelooft te
mogen veronderstellen, dat hy de rust en veiligheid der Maatschappye niet stooren
zal.
(*)
In China heeft geen heerschende Godsdienst plaats . Geene Priesters van eene
godsdienstige gezindheid worden door den Staat betaald, boven anderen
voorgetrokken, of aangemoedigd. De Keizer belydt eenen Gods-

(*)

‘Alle Godsdiensten (opdat wy de Aanmerking van COSSIGNY hier plaats geeven) zyn in China
toegelaaten, uitgenomen de Christlyke. De Godsdienst maakt 'er geen voorwerp, waarmede
de regeering zich bemoeit. [Van waar dan, mogen wy vraagen, de weering van den
Christlyken?] Het Mohammedaanendom heeft 'er eenige voortgangen gemaakt. Men wil dat
de meesten der Chineesche Letterkundigen Godlochenaars zyn. De aanhangers der
Gezindheid van FO of FOE zyn de talryksten van allen. De Schryver geeft 'er voldoende reden
van. Die Godsdienst is uit Indie oorspronglyk.’
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dienst; veelen der Mandarynen eenen anderen; de meerderheid des volks omhelst
eenen derden, welke is die van FO.’ - Geen volk op den aardbodem is bygelooviger
dan het gros der Chineezen; dit wordt met voorbeelden opgehelderd, voor onze
overneeming te breedspraakig. - Verder levert deeze Afdeeling veel op, om den
Chineeschen Boerenstand te doen kennen, en derzelver werkzaamheden te
beschryven. De Chineesche Vrouwen krygen hier grooten lof. De opvoeding der
Kinderen wordt gepreezen; zo ook de hulpvaardige Familie-toeschieting tot hulp
der armen. ‘In gevolge hiervan ziet men in China nooit ongelukkigen, die het
medelyden der voorbygangeren zoeken op te wekken, of eene liefdegift voor hun
vraagen. - Men moet hier byvoegen, dat dit voordeel geen gevolg is van het aantal
openbaare instellingen van liefdaadigheid. - Zodanige instellingen zyn min
noodzaaklyk in een Land, alwaar de keten, die de spruiten eener Familie vereenigt,
maakt, dat, indien een derzelven nood lydt, alle de andere hem zonder uitstel, en
zonder hem de minste vernedering te doen ondergaan, te hulp komen.’
Men moet zich verbaazen, als men op het slot deezer Afdeelinge leest, dat, om
de Geschenken en al de noodige bagaadje te land te vervoeren, de Mandarynen
verpligt waren, omtrent negentig kleine wagens of karren, vier-en-veertig kruiwagens,
meer dan tweehonderd paarden, en byna drieduizend draagers te leveren.
De tweede Afdeeling voert ten opschrift: Het Britsch Gezantschap reist van Peking
na het Keizerlyk Paleis Yuen-min-yuen. Merkwaardigheden van de Hoofdstad en
het Keizerlyk Paleis. Wy kunnen met onze overneemingen van het merkwaardige
onze Reizigers niet volgen. Alleen hun oordeel over Peking neemen wy over. ‘Aan
het uiterste eind der Voorstad (naa de Stad doorgetoogen te zyn) hieldt het Britsch
Gezantschap stil, om elkander den indruk mede te deelen, welken de togt door
China's Hoofdstad in hunnen geest hadt nagelaaten. Zy wisten zeer wel, dat een
enkele blik, als met een opslag van het oog, onder het voorttrekken, op die Stad
gedaan, hen niet in staat kon stellen, om een juist oordeel over dezelve te vellen:
maar al het geen zy gezien hadden, uitgenomen het Keizerlyk Paleis, beantwoordde
geenzins aan het denkbeeld, 't welk zy zich aangaande de Hoofdstad van het
Chineesche Ryk gemaakt had-
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den. Zy oordeelden, dat een Chinees, indien hy maar onzydig genoeg kon weezen,
zich over het gezigt der schepen, bruggen, pleinen, openbaare gebouwen, en in 't
algemeen over de vertooning van rykdom en pracht in de Hoofdstad van
Groot-Britannie, veel meer voldaan zou moeten rekenen, dan zy over het gezigt
van Peking geweest waren.’
De eerbied der Chineezen voor den Keizer grenst aan dien, welke der Godheid
wordt beweezen. Men verwagtte, dat die hulde, welke de onderdaanen en vasallen
des Ryks toebrengen, ook door den Engelschen Afgezant zou beweezen worden.
Diens hoogmoed hadt zich reeds beledigd gevonden, door het opschrift op de
vlaggen der Jachten en Rydtuigen des Gezantschaps, waarop met groote
Chineesche Caracters te leezen stondt: AMBASSADEUR, SCHATTING VAN ENGELAND
AANBRENGENDE. Dit vernederend opschrift hadt hem geweldig gestooten; dan, wilde
hy zyne reis niet staaken, hy moest het zich getroosten. Hetzelve kon niet bedekt
blyven, en stondt overal vermeld te worden. Dan de gevorderde pligtpleeging, om,
by den Keizer komende, negen buigingen te maaken, en by iedere met het hoofd
de aarde aan te raaken, agtte MACARTNEY onvoegelyk voor de eer van den Souverain,
welken hy vertegenwoordigde. Dit gaf aanleiding tot het uitdenken van veele reden hulpmiddelen. Hy stelde niet voor, om van de plegtigheid der nedervalling op
den grond geheel verschoond te blyven, maar, dat een Onderdaan des Keizers van
China, van gelyken rang als zyn eigen, voor de Schildery des Konings van Engeland,
welke hy by zich hadt, en waarop die Vorst in zyn Staatsiegewaad afgebeeld was,
dezelfde nederbuigingen, welke men van den Gezant en Vertegenwoordiger van
dien Koning voor den Keizerlyken throon eischte, verrigten zou. Veel moeite hadt
het in, dit te beduiden. Dan het vervolg wyst uit, dat het gezond verstand des Keizers
die wonderlyke vinding noodloos maakte. De Keizer zou zich vergenoegen met die
eerbiedige wyze van hulde, welke de Engelschen betoonen, wanneer zy in de
tegenwoordigheid van hunnen Souverain verschynen. Wat 'er voorviel, eer het zo
verre kwam, is zonderling genoeg om in het Werk zelve te leezen.
Belangryk en zeer uitvoerig is de derde Afdeeling, eene beschryving geevende
van het terugkeeren des Ge-
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zantschaps van het Paleis Yuen-min-yuen na de Hoofdstad - die hier, met derzelver
merkwaardigheden, te veel om zelfs aan te stippen, beschreeven wordt. Ook treft
men hier naarigten aan, wegens het Ryksbestuur en het Volkscharakter. De ten
toon spreiding der Geschenken levert veele aartige bedenkingen op. Eéne schryven
wy af: - ‘Onder de geschenken was ook een omslag met Portraiten van den
voornaamsten Adel van Groot-Britannie. Opdat de Keizer deeze verzameling met
zoo veel te meer genoegen zou beschouwen, nam een der Mandarynen de moeite
op zich, om, op de randen, den naam en rang der Persoonen, die daarop afgebeeld
waren, in Chineesche Karakters te tekenen. Toen de Mandaryn aan het Portrait van
eenen Engelschen Hertog, naar het schildery van Sir JOSUA REYNOLDS in 't koper
gebragt, gekomen was, zeide men hem, dat die Hertog, afgebeeld nog maar een
kind zynde, een ta-zhin, dat is een groot Man, en zelfs van zeer verheeven rang
was. Doch de Mandaryn begreep zoo weinig, hoe een Kind, door Erfregt, een
dergelyken rang zou bezitten, dat hy niet kon nalaaten zich ten uitersten verwonderd
daarover te toonen; en het penseel, waarmede men de Chineesche Karakters tekent,
nederleggende, riep hy uit: dat hy zulk een opschrift by dit Portrait niet kon zetten;
dewyl de Keizer zeer wel wist, eenen Man van zeer verheeven Rang van eenen
kleinen Jongen te onderscheiden.’ - Deeze Afdeeling wordt beslooten met eene lyst
der Planten, in de Provincie Pe-che-li gevonden; in welker rangschikking en
gedeeltlyke vertaaling de Vertolker zich wel geweeten heeft.
Het XV Hoofdst. stelt ons voor oogen de Reis na de Noordlyke Grenzen van het
Chineesche Ryk; 't gezigt van den grooten Muur van China. Te veelvuldig zyn de
vreemde voorwerpen, welke hier hun oog trokken, om 'er eene lyst van te geeven,
alsmede de gevallen, waarin zy by de Chineezen op eene byzondere wyze de
aandagt trokken. - De groote Muur, van welken het opschrift gewaagt, maakt een
belangryk gedeelte van dit Hoofdstuk uit; hoe veel des geschreeven is, zal men, zo
het ons voorkomt, bezwaarlyk iets naauwkeuriger vinden, dan wy hier aantreffen.
By andere grensmuuren is deeze niet te vergelyken in sterkte
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en duurzaamheid. ‘'t Is waar,’ merkt onze Schryver op, ‘verscheide binnenwerken
en mindere aanhangzels van dit groot doorloopend bolwerk bezwyken voor de
alvernielende kragt des tyds, en beginnen bouwvallig te worden; andere gedeelten
zyn verbeterd; maar het groote werk, de muur zelf, is, bykans overal, met zoodaanige
zorg en bouwkundige bekwaamheid opgehaald, dat dezelve, zonder dat men 'er,
naderhand, ooit iets aan heeft behoeven te veranderen of by te voegen, meer dan
tweeduizend jaar, gaaf gebleven is, en zoo weinig verval laat blyken, als de
rotsachtige grensvestingen, welke de natuur zelve tusschen China en Tartarye
gesticht heeft. - Het eigenlyk tydstip, wanneer de oprichting deezer door
menschenhanden volbragte grensscheiding tusschen de twee meergemelde
(*)
gewesten begonnen is, is niet naauwkeurig bekend ; maar dat haarer voltooijing is
eene geschiedkundige gebeurenis, zoo echt en geloofwaardig als eenige anderen,
welken de jaarboeken van oude Koningryken ooit of ooit aan de nakomelingschap
hebben overgeleverd.’
Capitein PARISH verschafte den Reisverhaaler een berigt van byzonderheden, en
afmeetingen deezes Muurs, strekkende om een juist denkbeeld te geeven, zo van
de bouwkunde der Chineezen, als van de wys om zich te verdeedigen, waarvan zy
lang vóór het begin der Christlyke Jaartelling gebruik maakten; en voegt 'er STAUNTON
by: ‘Een algemeene overweeging van den grooten Muur, dien eertyds zoo geduchten
grenspaal, bewyst overtuigend, vooreerst, den moed en de wyde uitzigten dier
Regeering, welke tot eene zoo verbaazende onderneeming kon besluiten; ten
tweede, den reeds verre gevorderden staat haarer maatschappye, die de
hulpmiddelen tot zulk een arbeid kon opleveren en den voortgang daarvan bestuuren;
en ten derde, haare kracht en standvastigheid, waarmede zy het tot zyne volkomen-

(*)

De Nederd. Vertaaler brengt uit den Franschen Vertolker deezes Werks eene Aantekening
by. ‘Mr. STAUNTON bedriegt zich. In de Chineesche Jaarboeken vindt men aangetekend, dat
een Vorst uit den Stam van TCHAO, genaamd OULING, den grooten Muur, driehonderd-en-drie
jaaren vóór de Christlyke Jaartelling, begonnen heeft.’ Hy geeft in deeze Aantekening verder
op, het voortzetten en vereenigen deezer Muuren.
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heid bragt. - De lyn, welke deeze groote Muur beschryft, (ter lengte van
vyftienhonderd Engelsche Mylen) dient tot heden tot eene grensscheiding tusschen
de Natien zoo der Chineezen als der Tartaaren. Hoewel zedert deeze beide Natien
onder ééne volstrekte heerschappy vereenigd zyn, het woord, het enkel woord, van
den Alleenheerscher genoegzaam is, om zich van alle zyne Onderdaanen, zonder
onderscheid, in alles te doen gehoorzaamen, behoudt egter iedere deezer beide
Natien nog zekere denkbeelden van plaatslyke regtsvorderingen en voorregten.’ De geringste Tartaar, gelyk wy vervolgens vermeld vinden, neemt eene grootsche
houding aan, wanneer hy zich op zynen Geboortegrond bevindt, en beweert, dat
geen Chinees het regt heeft om eenig gezag over hem te oefenen, als hy aan de
Tartaarsche zyde van den grooten Muur is.
In drie Afdeelingen is het XVI Hoofdst. onderscheiden. De eerste bevat de Reis
des Gezantschaps van den grooten Chineeschen Muur na des Keizers Zomerpaleis
te Zhe-hol in Tartarye - doormengd met veele ontmeetingen op den weg, die grootlyks
de Geschiedenis van China toelichten. - De tweede Afdeeling beschryft de
Onderhandeling tusschen Lord MACARTNEY en den Ko-lao, of eersten Staatsminister,
in het Paleis te Zhe-hol, en het plegtig Gehoor des Britschen Afgezants by den
Keizer van China, in eene Tent. Alles zeer naauwkeurig en breedspraakig. De
Vertaaler, alle volkomenheid aan dit Werk willende byzetten, heeft in eene uitvoerige
Aantekening plaats gegeven aan het verhaal der ontmoetinge onzes Gezants VAN
BRAAM HOUCKGEEST, in Louwmaand des Jaars 1795; zynde dit het laatste
Hollandsche Gezantschap by den Keizer van China. Wy zyn hem daarvoor verpligt;
dezelve dient om Mr. STAUNTON'S verhaal op te helderen en te bevestigen, en toont
dat het Keizerlyk Hof van China de ongemeen vreemde gewoonten in het behandelen
der buitenlandsche Gezanten nog bestendig onderhoudt. De Hollandsche Gezant
deedt met de zynen de Eeregroete, buigende tot driemaal toe by herhaaling de
hoofden op de aarde neder; eene groete, welker ontwyking MACARTNEY op zo veel
moeite te staan kwam, gelyk veele bladzyden deezes Deels uitwyzen.
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Wy kunnen, daar ons bestek ten einde loopt, van een en ander niet meer vermelden;
en verdienen beide deeze ontmoetingen in verband geleezen te worden. - Zo ook
moeten wy ons vergenoegen met van de derde Afdeeling alleen den hoofdinhoud
of het opschrift aan te tekenen. Dezelve behelst de viering van 's Keizers
Geboorte-Verjaaring; Byzonderheden wegens Zhe-hol, den Keizer en deszelfs
Regeering, de Chineesche Natie; en eindelyk de Terugreis van Zhe-hol na Peking;
beslooten met eene lyst van Planten, op de Reis tusschen Peking en Zhe-hol in
Tartaryen gevonden.
Dit Deel is, even als de voorgaande, met fraaije Plaaten voorzien. De Nederd.
Vertaaler merkt deswegen iets op, 't geen wy onzen Leezeren niet willen onthouden.
‘Dewyl, in een Werk van deezen aart, Plaaten van veel nut en aangenaamheid zyn,
en dezelve de voorwerpen somtyds meer ophelderen en duidelyker voorstellen,
dan de naauwkeurigste beschryving vermag, kan ik ook den Nederlandschen Leezer
verzekeren, dat de Uitgeever van dit Werk in onze moedertaal zorg gedraagen heeft,
dat de fraaije Engelsche Plaaten in die, welke deezen druk versieren, getrouwlyk
gevolgd zyn. Dit strekt zich tot de kleinste byzonderheden uit. En zulks was
noodzaaklyk; want al het bywerk op die Plaaten is oorspronglyk en zuiver Chineesch.
Alles dient, om ons die zonderlinge Natie in haare meest karakteristieke
byzonderheden van naby te leeren kennen. Hierom raad ik ook de Nederduitsche
Leezers, geene der kleinigheden en sieraaden, als bywerk, by de voornaame
afbeeldingen op de Plaaten gevoegd, ongemerkt te laaten voorbygaan.’ - Desgelyks,
opdat wy 'er dit byvoegen, is het gelegen met de Vignetten, hier en daar in den
Letterdruk geplaatst. - Jammer dat het dunne papier zo zeer doordrukt, en aan de
rugzyde een leelyke vlek geeft - jammer ook dat men zich tot een zo kostbaar Werk
van geen nieuwere of betere Drukletter bediend hebbe.
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De Geschiedenis der Jakobynen, verkort. Door den Abt Barruel.
Uit het Fransch. Te Amsterdam, by J. Allart, 1801. In gr. 8vo. 494
bl.
Met de maand September des verstreeken Jaars ontvingen wy het Eerste Deel
eens Werks, getyteld: Gedenkschriften om te dienen tot de Geschiedenis der
Jacobynen, door den Abt BARRUEL; naar het Fransch; te Hamburg, by P. FAUCHé.
Welhaast werd het gevolgd van andere Deelen; zodat wy het IVde in April deezes
Jaars in handen kreegen. Deeze vaardige opvolging eens vertaalden Werks van
eene, zo 't schynt, buitenlandsche Drukpersse, deedt ons de voltooijing binnen kort
te gemoet, en ons daardoor in staat gesteld zien, om over het geheel te kunnen
oordeelen, en deswegen onze Leezers bezig te houden; gelyk wy onze Beoordeeling
van een gelyksoortig Werk, Proeven van Zamenzweeringen tegen alle Godsdiensten
en Regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime Vergaderingen der
Illuminaaten, Vry-Metzelaars en Leesgezelschappen, door JOHN ROBISON, tot de
(*)
uitgave der vier Stukken, of de voltooijing des geheelen Werks, lieten verwylen ;
dan men schynt den geheelen afdruk der Nederduitsche Vertaaling des grooten
Werks niet te hebben willen afwagten, maar heeft zich gehaast, om deeze
Geschiedenis der Jacobynen, zo als BARRUEL dezelve verkort en zamengetrokken
heeft uitgegeeven, in 't licht te zenden, eer het breedspraakiger Werk, in onze Taal,
(†)
nog geheel het licht ziet .
Wy vinden ons, door deezen betoonden yver, om den Vaderlanderen Boeken
van dien stempel te bezorgen, in staat gesteld, om hun van het geheel op ééns te
berigten; 't geen wy te liever doen, dewyl ons in het doorleezen des grooten Werks
veel voorkwam, waarby wy ons herinnerden aan breedspraakige Beoordeelingen
in de Monthly Review, die ons geene zeer voordeelige denkbeelden inboezemden
van den Franschen Schryver. Wel is waar, deeze geest voor het vertaalde IVde
Deel eenige Aanmerkingen op eenige Artikelen uit het Monthly Review, betreklyk
tot de Gedenkschriften over de Jacobynen, welke men ook voor deeze Verkorte
Geschiedenis geplaatst heeft; doch het is 'er verre af, dat hy alles aanhaalt, laat
staan wederlegt, wat deeze onze Engelsche Amptgenooten, ten zynen bezwaare,
in 't midden bragten. Wy laaten ons tot deezen twist niet in; dezelve is buiten ons;

(*)
(†)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1800, bl. 64, enz.
Wy hebben zedert ook het Vde en laatste Deel des grooten Werks ontvangen.
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wy gewaagen 'er slegts van, maar moeten, tot een staal, 't geen deeze
Boekbeoordeelaars, wegens de Vry-Metzelaars, als Voorstanders der Ongodistery
door BARRUEL gebrandmerkt, optekenen, hier plaatzen; wy hadden het, eer wy dit
Engelsche Maandwerk uit onze handen gaven, alleen om der byzonderheids wille,
opgetekend.
Zy laaten zich dus hooren: ‘De Abbé BARRUEL maakt van den Aanhang der
Vrymetzelaaren, door hem op een millioen Persoonen begroot, de haatlykste
schildery. Alles, wat ten nadeele van dezelven bedagt kan worden, wordt door hem,
op de vyandlykste wyze, byeenverzameld, misvormd door steekelige
welspreekenheid, en verzwaard door onhensche kanzel-kunstenaary, om daardoor
een nieuw alarmwekkend spookzel op te roepen. Van deezen Duitschen Geest
maakt hy een' allerverschriklyksten bullebak, door denzelven te omhangen met het
bloedig kleed uit zyn eigen Land, en in den stoet daarvan te doen verschynen een
geheel weinig zamenhangende lyst Anecdotes van Fransche Snoodheid, Fransche
(*)
Trouwloosheid, Fransche Wreedheid .’
BARRUEL'S doel laat zich in zyne korte Voorreden leezen. Wy schryven dezelve
grootendeels af. ‘Ik noem, in deze Gedenkschriften, Jakobynen, elk en een ieder,
die ingewyd is in de grondbeginzelen van die gelykheid en vryheid, die alles sloopen,
en alle de snoodheden en rampen der Fransche Omwenteling hebben voortgebragt.
De geheime geschiedenis dezer lieden, van hunne hoofden en diepe
aanhangelingen (adepten) nagaande, heb ik gezien, dat hunne Secte min haatlyk
is, door de slechte daaden, die zy reeds begaan heeft, dan zy geducht is door de
uitgebreidheid en algemeenheid van die, op welke zy nog bedacht is. Uitheemsche
Volken hebben gesidderd over het lot van Frankryk; maar zy weeten niet genoeg,
wat hun te wachten staat, indien het Jakobinisme de overhand houdt. Om hetzelve
zo veel mogelyk voor te komen, bestem ik deze Gedenkschristen, om de driedubbele
samenzweering, de driedubbele Secte, van welke de Jakobynen slechts het
rampzalig uitwerkzel zyn, uit de diepe duisternissen te voorschyn te halen, waarin
de Jakobynen dezelve bedolven houden. De orde, welke ik zal volgen, om deze
Secte en deze Samenzweeringen te ontwikkelen, zal volstrekt dezelfde zyn als die,
volgens welke zy zich gevormd hebben.
1) Samenzweering der Sofisten van de Ongodsdienstigheid tegen den God van
het Christendom, tegen allen Christ-

(*)

Monthly Rev. App. to Vol. XXVII, p. 503.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

409
lyken Godsdienst, zonder uitzondering, zonder onderscheid van Protestant of
Katholyk, Engelsch Episcopaal of Presbyteriaan; tegen alle Altaaren van Geneve,
Londen, Amsterdam, zoo wel als tegen die van Parys of Rome.
2) Samenzweering der Sofisten van Ongodsdienstigheid en Wederspannigheid
tegen alle de Koningen.
3) Samenzweering der Sofisten van Ongodsdienstigheid en Regeeringloosheid,
tegen allen Godsdienst, en tegen alle Regeering, zelfs zonder onderscheid, tegen
alle Burgerlyke Maatschappy, en allen Eigendom hoegenaamd.
De eerste van deze Samenspanningen was die van die lieden, die zich Wysgeeren
noemden. De tweede die van de Wysgeeren, vereenigd met de Achter-Loges der
(*)
Vry-Metzelaaren . De derde die der Wysgeeren en der Achter-Metzelaaren,
vereenigd met de Illuminés. De samenvereeniging der Wysgeeren,
Achter-Metzelaaren en Illuminés vormden de Jakobynen.
Door aan te toonen, hoe deze vereeniging der driedubbele Secte, onder dezen
naam van Jakolynen, de driedubbele Samenzweering vervolgt, voortplant en
vereenwigt, zal het slot van onze Gedenkschriften weezen, dat wy tot de Volken
zeggen: Tot welken Godsdienst, tot welke Regeering, tot welken Rang in de
Burgerlyke Maatschappy gy behoort, indien het Jakobinisme zegepraalt, is het
gedaan met uwen Godsdienst, met uwe Wetten, met uwe Eigendommen, met de
geheele Regeering en met de geheele Burger-Maatschappy. Uwe rykdommen, uwe
velden, uwe huizen, tot zelfs uwe hutten en kinderen toe, alles houdt op het uwe te
weezen. Gy hebt gedacht, dat de Omwenteling der Jakobynen in Frankryk geëindigd
was; en de Omwenteling in Frankryk zelve is slechts eene eerste proeve der
Jakobynen; de wenschen, eeden, en samenzweeringen van het Jakobinismus
strekken zich uit over Engeland, Duitschland, Italie, Spanje, en over alle Natien, zoo
wel als over Frankryk.’
In gevolge van dit plan, is des Schryvers eerste Deel getyteld: Samenzweering
tegen het Christendom. - Het tweede: Samenzweering der Bastaard-Wysgeeren
der Muitery tegen de Koningen. - Het derde: Vervolg van de Samenzweering der
Sofisten van Muitery. Verschillende soorten van Vrymetzelaa-

(*)

De Voorredenaar, te wel bewust dat de Vry-Metzelaars reden te over zouden vinden om hem
van Leugen en Laster te beschuldigen, indien hy van hun allen zonder onderscheding sprake,
maakt deeze Aantekening: ‘ik zeg Achter-Loges, om dat het ver af is, dat alle Vry-Metzelaars
de Samenzweeringen der Achter-Loges kennen, of menschen zouden zyn, in staat om in den
geest dezer Samenzweeringen te treeden.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

410

ren; geheimen en plannen van hunne Achter-Loges. - Het vierde: Samenzweering
der Bastaard-Wysgeeren der Ongodsdienstigheid en Regeeringloosheid. Secte der
Illuminés. - Het vyfde: Geschiedenis der Illuminés; eerste, tweede en derde Tydperk.
- Het zesde: Vierde Tydperk. Aankomst der Illuminés in Frankryk. Secte der
Jakobynen, gevormd door de vereeniging der Saamgezwoorenen tegen het Altaar,
den Throon, de Maatschappy. Fransche Omwenteling.
Wy willen den Schryver gaarne gelooven, dat hy, ‘om in de Lyceen of Schoolen
der Sophisten, in de Loges der Metzelaaren of Illuminés, en by de Jakobynen,
dezelfde bedoelingen, beginzelen, samenrottingen, middelen en persoonen te
ontmoeten, moeite heeft moeten aanwenden om tot de bewyzen van deze
wangedrochtlyke verbintenis te geraken; - dat hy, ten einde hunne gangen na te
gaan, vry wat stelzels heeft moeten bestudeeren, vry wat kunstenaaryen ontwikkelen,
en in vry wat holen heeft moeten indringen, om eindelyk in het hol te komen, 't welk
al hunne middelen zoo wel als hunne Secten moest vereenigen.’
Ons plan duldt niet, hem in alle die wendingen te volgen, of met hem tot de tyden
der Tempelieren op te klimmen, van welken hy alles kwaads geloost, ondanks de
by veelen duchtige tegenbewyzen van de gruwelen, deezen toegeschreeven; of te
onderzoeken, met hoe veel regts hy de verschooning, zo niet de verdeediging, der
Jesuiten op zich neemt. Wy hebben ons te meermaalen verwonderd over het
tegenstrydige en geenzins opgeklaarde in de berigten van Aanhangen, van Loges,
van Achter-Loges, enz.; over de veelal gedeeltlyke Ontsluieringen der
Geheimenissen; dit is des Abts geliefde woord, wanneer het op gedaane of
gewaande ontdekkingen aankomt.
Tegenspraak der waarheid zou het weezen, ten aanziene van eenige byzondere
Persoonen van onderscheiden rang, te ontkennen, dat zy den Godsdienst een
kwaad hart toedraagen; te ontkennen, dat eenigen van dien stempel zich
gezelschaplyk vereenigen, en het beginzellooze tragten voort te planten: maar een
zamengesteld Plan, zo als ons hier wordt voorgedraagen, is eene geheel andere
zaak, en draagt meer blyks van een toeleg om zamenvoegingen te maaken, dan
bewys dat dezelve daadlyk bestaan.
Een berigt en geene wederlegging schryvende, kunnen wy niet nalaaten te
vermelden, te deezer dagen aangekundigd gevonden te hebben, als te Tubingen
by COTTA ter persse gebragt, een Werkje, getyteld: De l'Influence attribué aux
Philosophes, aux Franc-Maçons et aux Illuminés sur la Revolution de France, par
J.J. MOUNIER. Volgens de opgave der Schry-
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vers van het Journal General de la Litterature etrangere, Prem. Ann. p. 265,
wederlegt de Burger MOUNIER daarin het denkbeeld, beweerd door BARRUEL, ROBISON
en andere Uitwykelingen, dat de hedendaagsche Wysbegeerte, byzonder die van
VOLTAIRE, ROUSSEAU en RAYNAL, alsmede de Vrymetzelaary en het Illuminatisme,
de oorzaaken der Fransche Omwenteling geweest zyn. Ten deezen einde zoekt hy
aan te toonen, dat de Stelzels der Wysgeeren geene betrekking altoos hebben op
de omstandigheden, die de Omwenteling te wege bragten; schoon zy hebben kunnen
medewerken, om de aandagt te bepaalen op de betrekkingen der Burgeren jegens
elkander, en ten opzigte van het Gouvernement. - Hy spreekt de Vrymetzelaars
geheel vry van eenigen invloed op die groote Gebeurtenis. - Hy stemt toe, dat de
Werken, die uitgekomen zyn over de Illuminaten in Duitschland, korten tyd vóór de
Fransche Omwenteling, gelegenheid kunnen gegeeven hebben tot eene dergelyke
beschuldiging; maar, voegt hy 'er nevens, om het geschil uit te maaken, moest men
beginnen met het bewys van de Egtheid deezer Werken; 't geen hem in verscheide
opzigten hoogst bezwaarlyk voorkomt. - Wy herinneren ons, te deezer gelegenheid,
reeds een geruimen tyd geleden, in ons Mengelwerk, een Stukje geplaatst te hebben
van den Burger DE LA CROIX, Oud Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid in het Lyceum,
getyteld: Bedenkingen over de onregtmaatige beschuldigingen, afgegeeven tegen
(*)
de waare Wysgeeren, ten aanziene van de Staatsomwentelingen . - Of het
opgemelde Werk van den Burger MOUNIER in onze taale het licht zal zien, weeten
wy niet; dan wy wenschen zulks, om der geschiedkundige waarheids wille.
Wy gaven, by het doorleezen van BARRUEL'S Werk, bovenal acht, of 'er, en wat
'er van ons Land in gezegd werd; dan wy vonden, noch op de Aardryks- en
Staatkundige Tafel der Duitsche Loges Illuminées ons Land genoemd, noch op de
Naamlyst der voornaamste Illuminés, zedert de Stichting in 1776, tot aan de
ontdekking van haare oorspronglyke Schriften in 1786, noch op het Byvoegzel tot
die Lyst, één enkelen naam van een Nederlander of Bataaf. Hier en daar werd in 't
voorbygaan van Holland in het Werk gesprooken; dan, op bl. 455 gekomen, ‘de
verovering van Holland, door PICHEGRU, uit de voortgangen en samenrottingen der
Secte,’ zo als BARRUEL zegt. ‘verklaard.’ De verkorte Geschiedenis voldeedt ons
niet: wy sloegen het groote Werk, in het Vde Deel, bl. 215. na, en vonden 'er met
meer uitvoerigheids het zelfde, en eenige naamen, in de Verkorte Geschiedenis
alleen met Letters aangeweezen, geheel uitgedrukt, schoon een en ander

(*)

Zie onze Alg. Vaderl. Letteroef. voor 1798, bl. 357, enz.
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verkeerd gespeld. Voor de waarheid van het ten opzigte van ons Land hier
aangevoerde, als dat WEISHAUPT zedert 1781 zyne Apostelen in Holland hadt, worden
bygebragt: Ecrits orig. rapport de Philon; en een Stukje, getyteld: Extrait d'un memoire
secret sur l'etat de la Hollande, peu de msis (zo staat 'er) avant l'invasion. Dan men
moet de Geschiedenis onzer Omwentelinge slegts eenigzins van naby kennen, om
het verdraaide, het vergrootte van deeze opgave te ontdekken. Wy schryven 'er
alleen dit, uit het groote Werk, van af, en men oordeele.
‘Leyden heeft deszelfs afgevaardigden in de Centraale Club; en de Clubs en de
Broeders te Leyden zyn naar evenredigheid talryker, althans nog oproeriger dan
die van Amsterdam. De aanhangers van Utrecht overtreffen de een en anderen in
revolutionaire geestdrift. De waakzaamheid van het Gouvernement, en de nabyheid
der legers verjaagen hun uit hunne Clubs; hunne Opperhoofden verzamelen zich
op de Buitenplaatzen; en hunne beraadslagingen zyn behulpzaam aan die van den
Areopagus van Amsterdam. Rotterdam veinst zich onzydig; en deze gansche
onzydigheid is niet anders dan een Jakobinisme, dat slechts op gelegenheid wagt
om zich te vertoonen. De Minister en Aanhanger MAREUX telt in Naarden naauwlyks
een vierde gedeelte der Inwoonderen, dat zich nog tegen zyn Apostelschap verzet.
De Commissaris AIGLAM zou in Haarlem geen enkel Burger meer dulden, die niet
geheel verkleefd ware aan de Aanhangers van Amsterdam. - AIGLAM is te Amsterdam
en te Haarlem de Intendant der geheime tuighuizen, waar de Broeders op het
bestemde oogenblik wapens kunnen bekomen. Zo op dat oogenblik de bescherming
der Magistraat noodig mogt zyn, zy hebben vóór hen DEDEL, Aanhanger en
Burgemeester. Om de kosten van den Opstand te gemoet te komen, hebben zy
vooral in de huizen van Koophandel de Kantooren van TEXIER, van COUDERC en van
ROTTEREAU. Zy hebben daarenboven de schatten en den revolutionairen yver van
den Jood SAPORTAS. Onder de Clubisten onderscheiden zich de aanhangers GULCHER
en LAPEAU, even als onder de Wapenleverantiers LATOUR en P****.’ - Genoeg hebben
wy van zes bladzyden afgeschreeven, om onze Leezers te beduiden, welke
berigtgeevingen van ons Land hier voorkomen; en zal men daaruit, wegens het
overige des Werks, wat de egtheid der opgave betreft, oordeelen, dan zeker is
dezelve meer dan te verdenken.
Te opmerkelyk zyn ons voorgekomen de woorden des Vertaalers van de Verkorte
Geschiedenis aan den Leezer, om ze hier geen plaats te geeven. ‘Ik heb ze getrouw
vertaald, doch my gewacht, 'er eenige aanmerkingen op te maaken,
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omdat ik, na het leezen van de Geschiedenis van het onzichtbaar Verbond, van de
Schriften van ROBISON, en dit Werk van BARRUEL, wel voor myzelven zie, tot welke
uitersten van snoodheden Menschen vervallen zyn, die, onder den titel van
Wysgeeren, alle gronden van Godsdienst en Rede omver hebben zoeken te werpen,
maar tevens vreeze, of men niet, gelyk helaas! het zoo ligtgeloovig Menschdom
gewoon is geslingerd te worden, nu weder tot een ander uiterste zal overslaan!
Menschen! Volken! wanneer zult gy wys worden! Wanneer zult gy dat licht, het welk
de algoede Vader der Schepping u, door zynen Zoon, heeft laaten ontsteeken, in
zyn Euangehe, eenvoudig volgen; uit uwe eigene oogen ziende, en vermydende
de uitersten van Ongeloof, maar ook van Bygeloof; van Losbandigheid en
Regeeringloosheid, maar ook van Geweetensdwang en willekeurige Overheersching?
Maar ach! Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt!’
Nog één woord, en dan stappen wy van dit Verkorte Werk af, zonder onze Leezers
met de Beoordeeling der Vyf Deelen des grooten Werks lastig te zullen vallen. Men
speelt met den naam van Wysbegeerte en Wysgeer in deeze dagen zodanig, dat
die beide eene haatlyke betekenis krygen by veelen, die op klanken en niet op
zaaken letten; men schreeuwt 'er tegen, op eene onbepaalde wyze; elk Mensch,
die durft denken, durft spreeken, durft schryven, op eene wyze, van de algemeen
omhelsde begrippen afwykende, wordt aangezien en aangeduid als een Wysgeer,
in den slegtst mogelyken, thans omhelsden zin van die benaaming. Wy raaden
allen, die zich door deezen maalstroom van verwaarring en haatlykheid niet willen
laaten wegsleepen, te leezen - met toepassing te leezen, de Verhandelingen van
eenen MORGAN, LENTZ, VERSTAP, en L. MEYER, ten bewyze strekkende, dat de waare
Wysgeerte, uit haaren eigen aart, op geenerlei wyze geschikt is om het Gezag der
Openbaaringe te ondermynen, en dat een doorgeoefend Wysgeer, in den sterksten
zin, een waar Christen zyn kan; te vinden in de Verhandelingen van TEYLER'S
Godgeleerd Genootschap, VIde Deel.

De vermetele Geloften, of de Geestdrift; door Mevrouw De Genlis.
Naar het Fransch. In II Deelen. In den Haage, by J.C. Leeuwestyn.
In gr. 8vo. Te zamen 590 bl.
SAINVILLE, verzadigd door het onmaatig genot van alle de vermaaken, die het Hof
van Frankryk, in den hoogsten top van deszelfs weelde, kon verschaffen, vervalt in
eene
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doodelyke onverschilligheid, die hem het leven ondraagelyk maakt. Zyn
boezemvriend, de Baron VAN VERCEIL, hoopende hem, door verandering van lucht
en van tooneelen, eenige verligting toe te brengen, overreedt hem, om gezamenlyk
een reisje te onderneemen naar Languedoc, om aldaar eenige maanden op een
Landgoed door te brengen, 't geen aan SAINVILLE toebehoorde.
Naauwelyks hadden deeze twee boezemvrienden, met hunnen Heelmeester
RENAUD, de merkwaardigste plaatzen van het Landgoed en van den omliggenden
oord bezigtigd, of zy verneemen, dat zich in die streek, op eene kleine Landhoeve,
vóór eenige weeken, eene onbekende Dame had nedergezet, die, onder den naam
van CONSTANTIA, zeer stil en afgezonderd leefde, veel goeds aan de armen deed,
en, volgens eenige berichten, jong en buitengemeen schoon was, doch met niemand
eenigen omgang wilde hebben, en haar aangezicht steeds met een digten sluijer
zodanig bedekte, dat niemand haar te zien kon komen. Na verschillende poogingen,
om CONSTANTIA van naby te zien, gelukt zulks onze reizigers by een helderen
maaneschyn. SAINVILLE wordt geheel van zyne zwartgallige onverschilligheid
geneezen, en gevoelt eerlang eene onoverwinnelyke liefde voor de onbekende
Schoonheid, met welke hy nader in kennis zoekt te geraaken, doch 't welk niet
gelukt. Hetgeen het fynst beleid niet vermag, geeft eindelyk het geval: onze reizigers
ontmoeten CONSTANTIA, niet verre van haare wooning, in rovers handen, en ontzetten
haar; by welke gelegenheid SAINVILLE, zwaar gekwetst, aan het huis van CONSTANTIA
wordt gebragt, en met haar in eene vertrouwelyke vriendschap geraakt. Volgens
een aantal zeer waarschynelyke berichten, is deeze Dame eene allergevaarlykste
ligtekooi, die, onder den naam van OPHELIA, Engeland heeft verlaaten; 't geen eene
groote verwarring in de pas begonnen verkeering te wege brengt. Men wordt echter
eerlang in 't zekere onderricht, dat, hoe gegrond die verdenkingen ook scheenen,
zy echter alle valsch zyn. SAINVILLE geeft van alles kennis aan CONSTANTIA, die hem
tot hier toe niets, aangaande haaren naam en staat, had willen openbaaren. Teffens
biedt hy haar zyne hand aan, tot een wettig huwelyk; waarop zy antwoordt, dat,
schoon zy volgens de wetten zich in den echt zou kunnen begeeven, haar zulks
door Godsdienst en Eer verboden wordt. Zy stelt te gelyk haaren Vriend de
geschiedenis van haar leven ter hand, die, in 't kort, van volgenden inhoud is.
CONSTANTIA, gebooren te Londen uit een aanzienelyk geslagt, verliest haare ouders,
in den ouderdom van zestien jaaren, en trouwt met Lord CLARENDON. De
jonggetrouwden genieten in den beginne alle de
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gelukzaligheden des huwelyks; doch een zamenloop van ongelukkige gebeurtenissen
verwydert de vereenigde harten. CLARENDON verlaat zyne Echtgenoote, die zich in
de eenzaamheid op het land begeeft. De Graaf D'ELBY, die deeze verwydering, door
allerleye konstgreepen, had te wege gebragt, wordt door een zonderling toeval
ontmaskerd en brengt zichzelven door vergif om 't leven. Lord CLARENDON en zyne
Vrouw verzoenen zich met elkander, doch geraaken in onmin met de geheele Familie
van den Lord; 't geen hun het besluit doet neemen, naar een Buitengoed te gaan.
Lord CLARENDON overlydt aldaar, en laat zyne Vrouw erfgenaame van zyne goederen,
die de nalaatenschap van de hand wyst, en zich met het overschot van het haare
naar Frankryk begeeft, om aldaar in stilte te leeven.
Na het leezen van dit geschrift bezoekt SAINVILLE op nieuw CONSTANTIA, en
vernieuwt zyne liefdesverklaaring, die afgeslaagen wordt, omdat de Dame eene
plegtige gelofte had gedaan, van niet te zullen hertrouwen. SAINVILLE, hierdoor byna
tot wanhoop gebragt, verlaat de buurt van CONSTANTIA, gaat reizen, en wordt eindelyk
Ridder van Maltha, ten welken einde hy de onherroepelyke gelofte van kuischheid
doet, die hem voor het toekomende het huwelyk onmogelyk maakt. Na verloop van
eenige maanden ontmoet hy CONSTANTIA wederom, die hy thans geheel vertederd
vindt, en wel genegen om haare gelofte te verbreeken. Dan daar SAINVILLE zulks,
door zyne ongelukkige ridderlyke gelofte, onmogelyk heeft gemaakt, vervalt
CONSTANTIA in eene doodelyke neerslagtigheid, die haar eindelyk ten grave sleept.
Zodanig is de korte inhoud van deezen Roman, dien wy met genoegen geleezen
hebben. Wy moeten 'er alleen op aanmerken, dat zommige der in denzelven
voorkomende stukken, in hunne ontwikkeling, wat in het langwylige vallen; gelyk
ook, dat de wederwaardigheden, welke CONSTANTIA, in haar ongelukkig leven, heeft
moeten ondervinden, geen zeer waarschynelyk geheel uitleveren. Eindelyk moeten
wy 'er nog byvoegen, dat, onzes oordeels, de schildery der hartstochten, die in
deeze tooneelen in werking worden vertoond, benevens de gebeurtenissen, die
daarvan de gevolgen zyn, meermaalen boven den gewoonen weg der menschelyke
daaden, en dus wat in het overdreevene loopen.
Het leezen van dit Boek zal, voor het overige, zeer wel aan het hoofdoogmerk
voldoen, om een ieder af te schrikken van het doen van onvoorzichtige Geloften,
en kunnen dienen tot bevestiging deezer gewigtige waarheid: ‘Dat, zonder wysheid,
en, by gevolg, zonder gematigdheid, de gevoeligheid slechts een rampzalig geschenk
is; en dat, zonder de rede, de deugd zelve, haar edel karak-
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ter verliezende, door 't verwerpen der onveranderlyke grondbeginzels, welke haar
moeten leiden, niet anders te werk gaat, dan met de onbehoedzaamheid en
onstuimigheid der verblindste driften, waardoor zy, op buitengewone en gevaarlyke
wegen gerakende, vroeg of laat het slagtoffer wordt harer vermetelheid, en verdoold
loopt door eene pynigende vrees, of zich aan de wanhoop opoffert.’

De Kleine La Bruyere, of Karakters en Zeden der Kinderen onzes
tyds. Dit Werk is opgesteld, om in de opvoeding van kinderen van
twaalf of dertien jaaren gebruikt te worden, uitgenomen de tien
laatste Hoofddeelen, die geschikt zyn voor lieden van de groote
waereld. Door Mevrouw De Genlis. Uit het Fransch vertaald door
Elisabeth Bekker, Wed. A. Wolff. In den Haage, by J.C. Leeuwestyn,
1800. In gr. 8vo. 206 bl., behalven het Voorwerk van XVIII bl.
Hetgeen de beroemde Caractères de LA BRUYERE zyn voor Volwassenen, moet dit
Boekje zyn voor Kinderen; ziet daar reden gegeven van den Tytel. LA BRUYERE is
een groot Schilder, zegt Mevr. DE GENLIS, dien men onmogelyk in miniature copiëeren
kan; zy belydt dus zeer gaarne, dat zy voor dezen haren meest geliefden Schryver
moet onderdoen. Wy willen de Opschriften afschryven der drieëntwintig
onderscheidene Hoofddelen, die den inhoud uitmaken van dit kleine Werkje: Plan
van het Werk en bedoeling der Schryfster. - Over het Lezen, het Overdenken, en
de Leerzaamheid. - De persoonelyke Verdiensten. - De kleine Meisjes. - Het Hart.
- De kleine Jongens. - De Bespotting. - Het besteden van den Tyd. - De samenleving
en de intrede in de Waereld. - De Lafheid. - Het verkeerd Oordeelen, de Laster, en
de Letterkundige Loopbaan. - De Broederlyke Vriendschap. - De hooge Rang en
de Vorsten. - De sterke Geesten. - Over verscheidene Onderwerpen en Gebruiken.
- De liefde tot Roem en voor het Vaderland. - De Welvoegzaamheden en de Eerbied.
- De Vooroordeelen. - De Dood. - De Zelfmoord. - De weldaad eener goede
Opvoeding. - De Listigen. - Het Reizen. Het laatste zo wel als de dertien eerste
Hoofddelen zyn voor het onderwys der Jeugd geschikt. Wy kiezen het zevende,
hetwelk verreweg het kortste is, tot ene proeve. DE BESPOTTING is het Opschrift.
‘De gewoonte van te bespotten is altyd haatlyk, maar zy is dom in een kind. OTHON
is in zyn veertiende jaar reeds overal gehaat om zyne aanhoudende spotternyen.
Alles wat voor hem nieuw is, schynt hem belachlyk. Om veilig
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te zyn voor zyne berisping, moet men in alles volkomen gelyken naar die persoonen,
die hy dagelyks ziet. Is eene vrouw niet gekleed als zyne moeder, zyne zusters, of
zyne nichten, hy lacht haar uit. Heeft een kleine jongen andere manieren dan de
zynen, hy lacht hem uit. Ziet hy in een huis andere gebruiken dan in zyne familie,
hy spot 'er mede. Eet men een ragout die hy nooit zag opdisschen, al weer rede tot
spotterny. Maar, als hy een vreemdeling ontmoet, dan komt 'er aan zyn gespot geen
einde. Hy vindt niets vreemder noch grappiger dan een Engelschman die Fransch
spreekt met een Engelsch accent; zo oordeelt hy ook over de Duitschers, de
Italiaanen, enz. Maar dewyl een kind nog maar een armoedig voorraadje van
bespottingen hebben kan, bestaat die van OTHON in een veelbeduidenden oogwenk
aan zyne makkers te geven; een oogwenk, vergezeld door een stil lachje, altyd
meer onbescheiden dan syn; of in zyn neus op te trekken, of ook dikwyls in te
schaateren van lagchen, en zich driftig om te keeren. Deze onbeschofte gekheid
ontstaat meestal uit kwaadaartigheid, en ongemeene groote domheid.
ONESIME, verre van een spotter te zyn, lydt waarlyk als hy ziet dat iemand iet
verkeerds doet. Hy houdt zich altyd als of hy het niet zag; en wenscht dat niemand
'er aandacht op sloeg. De verlegenheid van anderen valt hem lastig; hy kan niet
begrypen hoe men toch zo gek kan zyn, om te kunnen spotten met een kieed, een
woord, eene houding, enz. OTHON zal eens veel vyanden hebben; men zal hem
houden voor een Fat, en een kwaadaartig schepzel. ONESIME zal overal bemind
blyven, gezogt worden, vrienden hebben, en die waardig zyn.
De geestigste spotterny, en die de snedigste gezegden voortbrengt, belet de
waereld niet om den spotter te verachten. Wat hebbe men te denken over de
spotterny der kinderen, die slechts over kleinigheden loopen, of over dingen die in
het geheel niet bespottelyk zyn? die ontbloot zyn van het minste vernuft, en die zich
bepaalen by het trekken van scheeve monden, en het opschorten van neuzen?’
In denzelfden trant zyn de genoemde Hoofddelen nu alle, doch grotendeels veel
uitvoeriger; en wat de overige betreft, deze zyn (de Tytel bericht het reeds) van een
ander soort; het zyn aanmerkingen, by voorkomende gelegenheid in een zakboekje
opgeteekend; zy zyn niet doordacht, of met oogmerk opgesteld; doch de waarheid,
die 'er in is, moet in staat zyn, om het gebrek der uitvoering te vergoeden: zo
beöordeelt de Schryfster dit haar eigen werk. Ziet hier ook uit dit gedeelte ene
proeve, welker mededeling en toepas-
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sing ook hier te Lande, helaas! geenzins nutteloos kan geacht worden. Het XVII
Hoofdd. verschaft ons die, onder het Opschrift: De Welvoegzaamheden en de
Eerbied.
‘Eerbied voor de menschen, is de dryfveer, die ons aanzet om de betaamlykheid
te volgen. Deze aandrift is zeer pryzenswaardig, en zeer nodig; zo men haar maar
niet verwart met eene kinderachtige angst, (die zeer gevaarlyk zyn kan) die van
belachlyk te schynen. - Kwalyk geplaatste eerbied voor anderen, heeft meer spotters
met den Godsdienst, en meer ligtmissen gemaakt, dan de driften zelf. By voorbeeld:
indien de mode de vrouwen gebood zich ergerlyk te kleden, dan zyn de vrouwen
verpligt, zonder zich daar over te bedenken, dat gebod te versmaaden. Indien het
gebruik een zo schandelyken dans invoerde, dat de mannen zelf dien verfoeiden,
dan moeten jonge meisjes dien nimmer dansen, al zoude men ze ook voor kwesels
houden, (prudes) en dat wel te meer, om dat fymelary (pruderie) in den mond van
zommige lieden waarlyk eene lofspraak is; en om dat de beschuldiging van
onbeschaamdheid, voor eene vrouw, de ysselykste en beledigendste is, die men
haar kan aandoen.
Ik ben een vreemdeling (in Duitschland), ik zal des niet onderstaan LES WALSES
te berispen, maar ik mag echter zeggen, dat Duitsche Schryvers, die beroemd en
niet verdacht zyn van te groote strengheid, onder anderen de Auteur van WERTHER,
en JACOBI, dezen dans met afkeuring beschouwen.
Zie hier wat JACOBI 'er over zegt:
“Het past ons weinig zo veel ophefs te maken van onze betaamlykheid, zo lang
wy dulden, dat, in eene snelle omdraaijing, zachtkens gedrukt in de armen der
mannen, met de borst tegen de hunnen, onze vrouwen en dochters dus naar den
toon eener zotte onregelmatige muziek worden medegesleept.
In dezen woesten draaikolk schynt men de rede en het betaamlyke te vergeeten:
en gesteld dan, dat een jong, onschuldig meisje, op deze wys behandeld en ten
toon gesteld, zuiver en rein bleef; kan zy dan nog zonder afgryzen denken, dat zy
ten speeltuig der verbeelding van jonge knaapen strekt, aan wien zy zich overgeeft?
Het zoude te wenschen zyn, dat onze dochters, die nog schaamte hebben, zich
zomtyds eens plaatsten in een hoekje, daar zy niet konden gezien worden, om eens
te hooren, hoe die zelfde jongens, met wien zy dansen, over haar spreken.....
WERTHER, de minnaar van SOPHIA, had ook gezworen, dat, al moest het zyn leven
kosten, een meisje, 't welk hy
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beminde, en naar 't welk hy stond, nooit met iemand dan met hem walsen zoude.”’
‘Men zal zeker deze berisping zeer streng vinden. Maar ik heb die niet gemaakt;
ik heb zelfs de uitdrukkingen verzacht. Ik zal 'er maar ééne aanmerking byvoegen.
't is, dat deze berisping reeds gemaakt werd voor twaalf of vyftien jaaren, en dat,
zederd, het afleggen der rokken en de dunne Grieksche kleding niets hebben
toegebragt, om de schandelykheid dezer en soortgelyke danssen te verminderen.’
Deze éne periode uit Hoofdd. XV schryven wy nog af: ‘De Godsdienst is vooral
bewonderenswaardig in alles wat ons het onbegrypelykst voorkomt; en waarover
de vrygeesten spotten. By voorbeeld: waren 'er geene eeuwige straffen, dan zoude
het lot der vroomen en der schelmen gelyk zyn, allen zouden dan eene euwig geluk
genieten. Want wat beduidt eene eeuw van rampzaligheid, gevolgd door een eeuwig
geluk? Wat invloed had dan op onze daaden de vrees voor eene bepaalde straf,
indien zy wierd vervangen door eene eindelooze zaligheid? Kan men zich verbeelden,
dat de hoogste Rechtvaardigheid zondaaren en vroomen hetzelfde lot zal toedeelen?
De leer der erfzonde is ook even onbegrypelyk, en echter deze leer kan alleen de
menschlyke natuur voor ons ontraadselen, dat is alle de grillige strydigheden van
't menschlyk hart ontdekken; gelyk PASCAL zo klaar als verheven geleerd heeft.’
Indien wy nu nog ons oordeel zeggen moeten over dit Geschrift, doen wy dit liefst
met de eigene woorden der Vertaalster; haar oordeel is hier, naar ons inzien,
volkomen juist; de opgegevene stalen mogen ten bewyze dienen: Ik weet niet of zy
(Mevr. DE GENLIS) wel veele mededingsters hebben kan, als zy ons die waereld,
waarin zy leefde, afschildert, en of haare kennis van het menschelyk hart wel veel
kan overtroffen worden. - Maar! zo dra zy wil redeneren over dingen die niet binnen
HAAREN KRING VAN KUNDIGHEDEN vallen, stopt zy ons systemas en geene waarheden,
- ten minste, hoogstbaarblykelykheden - in de hand. Zy toont dan meer GEHOORD,
dan zelf GEDACHT te hebben. 't Is haare zaak in 't geheel niet, tot op de eerste
beginzels der waarheden door te dringen; zy beslist, en zy moest bewyzen: ja
meermaal haalt men, werktuigelyk, de schouders op, als zy bewyst. Kort: Madame
DE GENLIS is eene vrouw, die in de groote waereld geleefd, en te veel uiteen lopende
verrukkelyke talenten beöefend heeft, om veel tyd TOT DENKEN gehad te hebben,
over onderwerpen, die een geöefenden geest vereischen), gewoon met
mathematische striktheid, over alles wat de aandacht gewigtig toeschynt, te denken.
Voor dit Werkje hebben wy een Opdracht, Voorrede, Bericht der Vertaalster, en
Toeëigeningsbrief; in de daad Voor-
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werks genoeg; terwyl dan het eerste Hoofddeel nog den tytel draagt: Plan van het
Werk en bedoeling der Schryfster. Dan, het moge wat uit de mode zyn, het is toch
gene grote misdaad, en loopt ook in weinige bladzyden af. En deze gelegenheid
nemen dan nu onze geëerde Landgenoten, E. BEKKER, Wed. WOLFF, (de Vertaalster
van dit Boek) en hare Vriendin A. DEKEN, waar, om nogmaals aan het publiek op het
sterkst te betuigen, dat zeker schandelyk prulschrift, (het zyn hare eigene woorden)
AANHANGZEL OP WILLEM LEEVEND, door haar niet geschreven is. Wy hielden ons
verplicht om ook dit met een enkel woord onze Lezers te berichten.

Don Karlos, Kroonprins van Spanje; Treurspel in vyf Bedryven,
door M. Westerman. In den Haag, by J.C. Leeuwestyn, 1800. In
8vo. 150 bl.
Ieder, die eenigzins met de Hoogduitsche Letterkunde bekend is, kent het beroemde
Stuk van SCHILLER, onder den naam van Don Karlos, Prins van Spanjen: ook kent
men hetzelve in ons Vaderland, door eene vertaaling van Mejnff. POST, van welke
wy by de uitgave reeds gewag gemaakt hebben. De Autheur WESTERMAN, welke
thans bezig is om eenige Stukken voor het Tooneel te vervaardigen, schoon niet
altyd met een gelukkig gevolg, las mede de Don Karlos van SCHILLER, en kreeg
daardoor lust, om naar denzelven een meer voor de uitvoering geschikt Stuk samen
te stellen. Hy heeft aan zynen lust, door dit voortbrengzel, voldaan; de ondervinding
zal nu moeten leeren, of hy ook, by het vertoonen van dat Stuk, aan de
Aanschouwers voldaan heeft.
Daar het Tooneelspel van SCHILLER geheel onregelmaatig in schikking, en tevens
zeer omslagtig is, heeft WESTERMAN'S Stuk daarin veel vooruit; doch het laatste mist
ook een aantal schoonheden, die zo luisterryk in dat ongeregeld Stuk doorblinken.
Mogeiyk had hy hier en daar wel eenigen van dezelve kunnen behouden; doch het
valt altyd moeijelyk, zodanige meesterstukken om te werken; en wel zo, dat zy op
het Tooneel, en aan Leezers voldoen, die de oorspronglyke kennen.

Gedenkwaardige Gesprekken van Socrates, door Xenophon.
Tweede en laatste Afdeeling. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz., 1800.
In gr. 8vo. 69 bl.
Dit kleine Stukje bevat het vierde Boek van XENOPHON; en met hetzelve is nu dit
schone Werk, waaraan wy onlangs den verdienden lof gaven, compleet. Wy willen
het nogmaals op het ernstigst onze Lezers aanpryzen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Bydragen ter opscherping van het zedelyk gevoel en van de
oplettendheid op den toestand van het hart; in enige Leerredenen
van D. Franz Volkmar Reinhard, Eerste Leeraar aan het Hof enz.
te Dresden. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Groningen, by W.
Zuidema, 1801. In gr. 8vo. 428 bl., behalven het Voorbericht, enz.
Is, naar wy vertrouwen, het oordeel gebillykt, gestreken in onze Letteroeffeningen
voor den Jaare 1799, No. 13, over het boek, ten tytel voerende, over de Waarde
der Kleinigheden in de Zedekunde, van den zelfden Schryver, wiens werk wy thans
aankondigen, en die ook wegens andere schriften met lof bekend is; - mogt dat stuk
genoemd worden: ‘Eene uitmuntende Bydrage tot de rechte behandeling der
Christelyke Zedeleere; eene allergeschiktste handleiding voor nadenkenden, die
'er zich op toeieggen om een rein hart te bewaaren en altyd naar het voorschrift van
pligt te handelen;’ - niet dan gunstig kan ook onze beoordeeling zyn van deeze
Bydragen ter opscherping van het zedelyk gevoel en van de oplettendheid op den
toestand van het hart.
Gunstig verdienen dezelve ontvangen te worden, zo wel om het gewigtig oogmerk,
waartoe zy verschynen, en 't welk van zelfs in het oog valt, als om de wyze, waarop
de Schryver hetzelve heeft pogen te bereiken.
Gewigtig mogen wy noemen het oogmerk deezer Bydragen, daar elk verstandig
waarnemer der menschelyke natuure zich overtuigd moet houden, van hoe veel
belang het zy, by de aanspooringen ter zedelyke verbetering, den geenen, die men
daarin wil onderwyzen en daartoe wil opwekken, opmerkzaam te maaken op 't geen
in hun binnenste omgaat; welke de gewoone gang of de afwisselende loop zy hunner
gedachten; welken
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invloed hunne neigingen, driften en hartstogten oeffenen; welke de voornaamste
drysveders zyn hunner handelingen.
De Zedeleeraar, en Prediker des Euangeliums, zal zonder vrucht arbeiden aan
de verbetering zyner Leerlingen en Toehoorderen, indien hy hun niet tevens den
weg baane, om overtuigd te worden, welke de gang hunner gedachten, de kracht
hunner gewaarwordingen, de roerzels hunner daaden behoorden te weezen. Door
hen alzo op te wekken tot opmerkzaamheid en ter bewaaring van het harte, zal hy
voorkomen de schadelyke gevolgen van zelfbedrog en valsche schaamte. Door
hen aan te spooren om bekend te worden met hunne zwakke zyde en gebreken,
zal hy een dwaas zelfvertrouwen ondermynen, den hoogmoed slechten, en 't beste
middel tegen onbedachte loszinnigheid aan de hand geeven. Door hen duidelyk te
doen gevoelen den aart en 't vermogen van eenen goeden wil, van mannelyke
besluiten, en welberaden voorneemens, zal hy alle averechtsche overleggingen,
op een ingebeeld zedelyk onvermogen gebouwd, den bodem inslaan. En door hen,
eindelyk, te overreden van het verhevene bunner verordening als redelyke
schepzelen en Christenen, zal hy het best in staat zyn, die edele geestdrift te
verwekken, zonder welke de zinnelyke mensch, aan het stof gebonden, niet in staat
is zich daarboven te verheffen, en den waaren adel zyner natuure te doen
uitschitteren, door de volkomenheid meer en meer te naderen.
De volvoering deezer taake, de bereiking van dit gewigtig doel, is vast moeilyk,
vordert eene beoeffende menschenkennis, en eenen meer dan gewoonen geest
van onderscheiding. Voor den Leeraar van den Godsdienst, die voor gemengde
vergaderingen moet spreeken, wordt dit moeilyke verzwaard door het noodzaaklyke
om twee klippen te vermyden; en deeze zyn: dat hy niet door eene te groote
afgetrokkenheid duister, noch door dorheid verveelend worde.
Voor de volvoering deezer taake zyn de krachten van den verdienstelyken
REINHARD berekend; en hy bezit te veel oordeel en te kiesschen smaak, dan dat hy,
door het duistere of drooge, het doel zyner onderneeming zoude missen. ‘Hy erkent
gaarne (blykens het Voorbericht) dat een zo gewigtig onderwerp, door
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deeze overdenkingen, welke op zeer verschillende tyden en geheel niet naar een
vooraf ontworpen plan zyn gemaakt geworden, noch uitgeput, noch in eene juiste
orde bearbeid en voorgesteld is. Hy noemt daarom deeze kleine verzameling slechts
eene Bydrage ter bevordering van deeze groote aangelegenheid, en is te vrede,
als zy voor jonge Leeraaren van den Godsdienst tot eenige handleiding om van
deeze zaak te spreeken, den Leezeren over 't algemeen tot wasdom in de waare
Christelyke verbetering dienen kan.’
Met welk oog de Schryver zyn werk beschouwe, zeer zeker kan aan zynen wensch
voldaan worden by zulke Leeraaren en Leezers, die, het beoeffenende boven het
beschouwlyke den voorrang geevende, zich op eene gepaste wyze van deeze
Bydragen tot het bedoelde einde willen bedienen. De Stelling, welke in elke
Leerreden het onderwerp der Verhandeling is, wordt duidelyk ontvouwd en met
klaarheid uiteengezet. De Misvattingen en Vooroordeelen, welke de zelfkennis en
verbetering belemmeren, vindt men behoorlyk aangewezen. De Middelen ter
beoeffening en ter vordering zyn algemeen bevatlyk voorgedraagen. De
Beweegredenen, zo uit het pligtbezef, als uit het Godsdienstige en 't belangryke
ontleend, zyn met ernst aangedrongen. De styl is vloeiende. De voordragt deezer
Leerredenen van den Kanzel, indien dezelve geschied zy met levendigheid en vuur,
met klem en nadruk, door den Prediker, (wiens talenten wy van dien kant niet kennen)
zal voorzeker algemeen genoegen hebben gegeven. De trant, waarin zy gesteld
zyn, doet ons dit wel vermoeden, en kenmerkt den Leeraar des Euangeliums, die
een helder oordeel met eene hartelyke zucht voor het waar geluk der geenen, voor
welken hy predikt, vereenigt.
Over 't geheel zou, echter, naar ons inzien, de Eerw. REINHARD niet minder
geslaagd zyn in de bereiking van zyn doel, als Prediker, waren zyne Leerredenen
niet in zo veele onderdeelen gesnipperd. Duidlykheid wordt zekerlyk door goede
onderscheidingen bevorderd, maar te veele onderscheidingen vermoeien het
geheugen en verbysteren de Toehoorders. Van elke afdeeling kan te weinig gezegd
worden, waardoor de aandacht niet lang genoeg daarby bepaald wordt. Beter is
het, minder stoffe in ééne Leerreden te verwerken, en dezel-
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ve, onder weiniger hoofddeelen gebragt, met vermyding echter van langwyligheid,
ruimer te verhandelen. Zo wel de aanvoering van voorbeelden uit het gemeene
leeven, als de ontwikkeling van verschillende Charakters, kan dan beter plaatze
vinden, en ongemeen belangryk gemaakt worden voor het nut van soortgelyke
practicaale Leerredenen.
Wy vinden de onderscheiden onderwerpen hier verhandeld naar aanleiding van
voornaame Gebeurtenissen uit het leeven des Heilands. De reden hiervan is te
zoeken in de gewoonte der jaarlyksche verhandeling van de Euangelien. Hieraan
gebonden, heeft de Eerw. REINHARD met vernuft en oordeel het doorgaands zo
weeten te schikken, dat men verband vindt tusschen de Textwoorden en het
onderwerp; ofschoon het overal niet even helder doorschyne. Men verwachte
geenzins uitlegkundige aanmerkingen over de Gebeurtenissen of Gesprekken, die
'er als Texten voorgezet zyn. Het voornemen om de verhandelde stoffen eens geheel
practicaal tot het voorgesteld doel te bewerken, gevoegd by de verpligting om vaste
Texten, die geduurig terugkomen, te moeten verhandelen, kunnen in een byzonder
geval tot verschooning dienen van eene geheele veronagtzaaming of vlugtige
overziening der textwoorden, 't welk zeer zeker niet als navolgenswaardig voor
Leeraaren in 't algemeen moet beschouwd worden. In de Voorafspraaken of
Inleidingen vindt men doorgaands daarvan eenige melding - dan wordt al spoedig
de stelling, die betoogd of ontwikkeld moet worden, opgegeeven, en voorts loopt
alles als eene Zedekundige Verhandeling af; terwyl echter, hetgeen de voorgelezen
Gebeurtenis nog van nut doet zyn, by de verschillende afdeelingen, dikwyls op
dezelve gewezen, en het voorbeeld des Verlossers, of der Discipelen, of der
Phariseërs, of van anderen, ter leering of waarschuwing aangehaald wordt. Het
gebruik van welgekozen Schriftuurplaatzen voegt in eene Euangelische Leerreden,
en dient, nevens de drangredenen uit het gezag en de beloften en bedreigingen
van Christus ontleend, zo om de kennis der H. Schriftuure, als om den eerbied voor
het gezag van dezelve levendig te houden. Het zou ons vanhier aangenaam geweest
zyn, in de Leerredenen voorhanden, van dit gebruik meer proeven gevonden te
hebben.
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's Heilands beschryving van den ondergang der Joodsche staatsgesteldheid, en
zyne daarmede verbonden vermaning aan de Apostelen, om op hunne hoede te
zyn, (te vinden LUK. XXI:25-36) geeft den Eerw. REINHARD, in de 1ste Leerreden,
aanleiding om zyne Toehoorders op te wekken tot eene naauwkeurige
opmerkzaamheid op hunnen zedelyken toestand.
De Gelykenis van de genoodde Gasten, die zich om verschillende redenen van
't komen verschoonden, (LUK. XIV:16-24) dient ten grondslage van de overdenkingen
over de Verstrooijing, welke den inhoud uitmaaken van de 2de Leerreden.
De aandoening, door het wonderdadig genezen van eenen stommen, en door de
prediking van Jesus by die gelegenheid, vooral by eene Vrouwe geboren, die in
verrukking uitriep: zalig is de buik, die u gedragen, enz. - het andwoord van Jesus
aan die Vrouwe: zalig zy, die Gods woord hooren en bewaaren - en de hardnekkige
tegenkanting der Phariseërs, welke die wonderkracht aan Beëlzebub toeschreven,
(LUK. XI:14-28) leveren, in de 3de Leerreden, de stoffe om te spreeken over het
gevaarlyke om zich te verharden tegen goede indrukken.
De Onderhandeling van de Phariseërs en Herodiaanen met Jesus, dien zy wilden
verstrikken, (MATTH. XXII:15-22) dient tot aanleiding ten betooge, dat de ondeugd
erger wordt, naar maate men dezelve meer wil ontveinzen.
Van hoe veel belang het zy, zyne inwendige gesteltenis verstandig waar te
neemen, is het onderwerp, aan hetwelk de 5de en 6de Leerredenen besteed worden,
ter gelegenheid van het Pinxterfeest gehouden. De eerste heeft tot text JOAN.
XIV:23-31, bevattende de laatste gemeenzaame Gesprekken, door Jesus, kort vóór
zyn verscheiden, met de Apostelen gehouden; - de andere JOAN. III:16-21, waar de
aanmerkingen des Heilands loopen over de vereischten en kenmerken van in Hem
te gelooven.
Uit het gebeurde met Maria, toen zy Jesus by de terugkomst van Jerusalem niet
onder de reisgenooten vond, Hem met angst ging zoeken, en alles, 't geen zy by 't
wedervinden haares Zoons in den Tempel van Hem hoorde, wechlegde in haar
harte, (LUK. II:41-52) neemt de Eerw. REINHARD gelegenheid, den pligt
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te verhandelen, om uit elke struikeling nog iets goeds te leeren.
De 8ste en 9de Leerredenen zyn gehouden op het Kersfeest; en de gewoone
stoffen, LUK. II:1-14, 15-20, dienen ter ontwikkeling deezer stelling: Het ernstig
nadenken over de menschwording van Gods Zoon, het beste middel om een levendig
gevoel van de waarde onzer natuur in ons te verwekken.
Het verheven gevoel van innerlyke waarde, door Jesus ten toon gespreid in
hetgeen JOAN. VIII:46-59 verhaald wordt, komt den Leeraar zeer geschikt voor, om,
in de 10de Leerreden, te handelen over 's menschen overtuiging van zyne innerlyke
waarde.
De verzoeking van den Heiland in de woestyne, MATTH. IV:1-11, geeft aanleiding,
om, in de 11de Leerreden, te spreeken over het verstandig genieten van zichzelven.
Deeze Gebeurtenis is andermaal gebezigd in de 13de Leerreden; en daar geeft zy
gelegenheid ter aantooning, wat onze eenzaame uuren ons zyn moeten, als de
geest en het gevoelen van Jesus in ons is.
De 12de Leerreden is toegewyd aan het onderzoek naar de redenen, waarom
Jesus zyne Toehoorders het liefst in eenzaame oorden deed te zamen komen,
volgens MARK. VIII:1-9.
De Gelykenis van den Phariseër en Tollenaar, LUK. XVIII:9-14, levert, in de 14de
Leerreden, stoffe ter aanwyzing, hoe het genoegen over onze goede daaden moet
gesteld zyn, zal het onschuldig weezen.
Hetgeen vermeld wordt MATTH. IX:18-26, geeft, in de 15de Leerreden, aanleiding
ten betooge, dat eene stille bedaarde gesteldheid van geest onontbeerlyk is tot
eene werkzaame Godzaligheid.
De betuiging van Simeon: Nu laat gy, Heer! uwen dienstknecht gaan in vrede,
want enz. (LUK. II:22-32) doet den Eerw. REINHARD voornamelyk de aandacht zyner
Hoorderen bepaalen, in de 16de Leerreden, by het belangryke, om zich van tyd tot
tyd eene vruchtbaare overziening van zyn geheele leeven te verschaffen.
In het gesprek van Jesus met Nicodemus, JOAN. III: 1-15, ligt de aanleiding tot
het onderwerp van de 17de Leerreden, waarin gesproken wordt van de
zorgvuldigheid, met welke Christenen hunne vatbaarheid voor betere Godsdienstige
overtuigingen bewaaren moeten.
In de 18de en laatste Leerreden wordt gehandeld van
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het verstandig letten op den zamenloop van gewigtige omstandigheden in den loop
van ons leeven, volgens JOAN. IV:47-54.
Het volgende diene ter proeve van de wyze der behandeling, die in alle
Leerredenen dezelfde is. Wy hebben hiertoe de eerste Leerreden gekoozen. Dezelve
heeft ten oogmerke, eene naauwkeurige oplettendheid op den zedelyken toestand
aan te pryzen. Deeze oplettendheid wordt, in de eerste plaats, aangetoond te zyn,
de onvermoeide poging, om elke verandering naauwkeurig waar te neemen, die ter
verbetering of verergering van onze denkwyze iets kan toebrengen, en om de
werking te onderzoeken, die dezelve in ons veroorzaakt. Ten dien einde moeten
wy letten op elke verandering in onze kennis, - op elke beweging van ons hart, - op
de gesteldheid van onzen inwendigen toestand over het geheel.
In de tweede plaats worden de drangredenen voorgedragen, die ons moeten
opwekken tot de boven ontvouwde oplettendheid op den zedelyken toestand. Hiertoe
wekt ons dan op, de natuur van den Geest, die in ons werkt, - de menschen, met
welken wy omgaan, - de waereld, waarin wy leeven, - het lichaam, 't welk onze
Geest bewoont. Op elke deezer byzonderheden wordt stilgestaan. De natuur van
den Geest, die in ons werkt, moet ons daartoe opwekken; want - dezelve is
onophoudelyk bezig, - de werkzaamheid van den Geest, als zy onder geen opzigt
staat, is altyd verergering. - De menschen, met welken wy omgaan, moeten ons
daartoe opwekken; want - zy besmetten de onvoorzigtigen met gebreken, - zy
hebben zomtyds nog daarenboven ten oogmerke zulks te doen. - De waereld, waarin
wy leeven, moet ons daartoe opwekken; want - in dezelve zyn zo veele verleidende
goederen, die onze zinnen aandoen, - in dezelve grypen zo veele zorgelyke
veranderingen plaats. - Ons lichaam, 't welk onze Geest bewoont, moet ons tot
deeze opmerkzaamheid aanspooren; want - allernadeligst is de invloed, dien ons
lichaam op den Geest kan hebben, - het lichaam is daarenboven eene verganklyke
hutte, welker ontbinding dikwyls onverwachter plaats heeft, dan men denkt.
Als een staal van styl en denkwyze moge het volgende dienen. Aanwyzende, dat
de mensch, ter overtuiging zyner innerlyke waarde, nevens andere gewaarwordingen,
tevens het gevoel van een volkomen goeden wil
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moet bezitten, leezen wy, bl. 223. ‘Nergens was deeze goedwilligheid werkzaamer
dan in Jesus. Hoort hoe hy zich over de dryfveeren uitlaat, die hem by zyne
werkzaamheid bewoogen: Ik zoeke myne eere niet, zegt hy; en nog eenmaal: Indien
ik my zelven eere, zo is myne eere niets. Hetgeen dus de beste, de grootste, de
werkzaamste mannen het ligtst aandoet, hetgeen op hunne onderneemingen den
meesten invloed heeft, aanzien, eer, roem, dat doet Jesus niet aan, zo dra zyn pligt
daarmede gemoeid is. [Deftiger zou het vertaald zyn: “zo dra het pligtbetragting
geldt.”] En nog weiniger acht hy die veel geringer voordeelen, die de gierigaart, de
traage, de wellustige zoekt, Hy, die zich voor waarheid, deugd en menschen-geluk
ten prys geeft aan den haat van verbitterde vyanden, en eindelyk aan het kruis sterft.
Wat is het derhalven, dat hem bepaalt, dat hem tot al dat goede aanspoort, dat hy
uitvoert en werkt? [Waarom het woordje dat niet eens mer 't welk of 't geen in de
vertaaling afgewisseld?] Ik kenne den Vader, zegt hy, en bewaare zyn woord. Eerbied
en liefde jegens God, gehoorzaamheid jegens zyn heilig gebod, dat is het, wat my
bestuurt, wat my aanmoedigt, om niets anders te willen dan hetgeen recht is. ô! Zo
lang deeze edele, zuivere goedwilligheid by u geen plaats heeft, zo lang zal het u
niet mogelyk zyn, innerlyke waarde te gevoelen. Ik beroepe my op uwe eigene
gewaarwording! Ontzinkt u by de beste handelingen niet spoedig den moed, treft
uw eigen geweten u niet by dezelve, zo dra gy u zelven moet toestemmen, dat uwe
oogmerken by dezelve niet geheel zuiver geweest zyn, dat zy verricht zyn om een
of ander voordeel, om eene of andere zich daar mede inmengende hartstogt?
Schaamt gy u niet om dergelyke onedele dryfveeren anderen te ontdekken, omdat
gy wel weet, dat al het verdienstlyke der goede daaden daardoor wordt opgeheven?
Wilt gy u zelven de voldoening verschaffen van zo te leeven en te handelen, als
een redelyk, vry, tot navolging Gods en Jesus geroepen wezen betaamt: dan moet
gy 'er naar streeven om het gebod van uwen pligt stipt en zonder uitzondering te
gehoorzaamen; dan moet gy 'er u aan gewennen, om u noch door uw voordeel, tot
iets dat billyk is, te laaten beweegen, noch door uwe schade daarvan te laa-
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ten afschrikken; dan moet gy vragen, als gy iets goeds doen zult, niet, wat zal ik
daarvoor ontvangen, maar of het waarlyk goed en uw pligt is, en dat moet u genoeg
zyn; dan moet gy, met één woord, naar een volkomen goeden wil staan, zonder
denzelven is geene overtuiging van innerlyke waarde mogelyk.’
De Vertaaling is, over 't geheel, vry wel uitgevallen. Zy mogt hier en daar meer
van het deftige hebben. Ook gevoelt men dikwyls, uit welk eene taale de overzetting
is. Verschillendheden, behulpig, en soortgelyke, kunnen ten voorbeelde dienen.
Vreemden zin leveren, onder anderen, de woorden, bl. 196: Onze intrede in het
leeven is eene uitkomst van wonderbaare natuur. Letterlyk zal toch het woord
uitkomst voor uitgang niet moeten opgevat worden? Waarom niet: Is eene
gebeurtenis, of zaak, van eene verwonderlyke (niet wonderbaare) natuur. - Wy
besluiten met te zeggen, dat de Vertaaling meer dan ‘bruikbaar is, en geenzins
onder de volstrekt slechten behoort.’ Wy bedanken den Vertaaler voor den arbeid
aan deeze eerste proeve van overzetting besteed, en wenschen dat hy, door verdere
oeffening, fraaiheid, kieschheid en netheid steeds vereenigende, nimmer medewerke
om door slordig vertolken onze Moedertaal te bederven.

Bybelsch Huisboek, door Jakob Scheidius, Predikant te Delft.
Genesis - Deuteronomium. Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1801.
In gr. 8vo. 347 bl.
Het boekdeel, dat wy voor ons hebben, is het eerste, en denkelyk ook het laatste,
van een loflyk werk, dat de Eerw. JAKOB SCHEIDIUS, laatst Predikant by de Walsche
Gemeente te Delft, met ernst en yver, en met het godvruchtig doel, om zyne
godsdienstminnende Landgenooten, by het dagelyks leezen des Bybels, eenige
handleiding te geeven, had ondernomen. Wy zeggen, denkelyk ook het laatste:
want de waardige Man is, zoo wy verneemen, kort na de uitgave van dit eerste Stuk
zynes onder handen genomen werks, in de kracht zynes leevens, van zyn post
geroepen, en overgegaan in een beter leeven, zonder zyne voorgenomene groote
taak, die over den gantschen Bybel zou uitgestrekt geweest zyn, te hebben kunnen
afwerken. Desniettemin kan men dit enkele Deel, al ware het ook,
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dat 'er niets meer van diezelfde hand op volgde, op zich zelven als een nuttig
handboek, by het leezen van de vyf boeken van Moses, aanmerken. Zoo verre loopt
dit Stuk; en, in denzelfden trant, waarmede de Schryver daarby te werk gegaan is,
zou het geheele werk, indien het Gode behaagd had, hem by het leeven, en in de
gelegenheid te laaten, om het te kunnen voortzetten, uitgevoerd geworden zyn.
Het welbekende Fransche Werk van J.F. OSTERVALD, dat, ook in onze moedertaal,
met het opschrift, Sleutel des Bybels, voorheen gedeeltelyk is overgezet, wordt
doorgaands, zoo ten aanzien van den inhoud der hoofddeelen, als van de
bedenkingen over dezelven, vry gevolgd, en al het goede en bruikbaare, meestal,
echter, met eenige verandering en verbetering der voordracht, daaruit overgenomen.
By elk hoofdstuk van den Bybel vindt men den inhoud kortelyk opgegeeven. Daarop
volgen hier en daar enkele letterkundige aanteekeningen, raakende den zin en de
beteekenis van den grondtext, en regtstreeks betrekkelyk gemaakt tot onze gewoone
Staaten-overzetting; welke aanteekeningen men, 't zy voor, 't zy na de leezing van
het kapittel, waaronder dezelve geplaatst zyn, of ook wel tusschen beiden, vergelyken
kan. Eindelyk zyn, by ieder hoofdstuk, min of meer uitgebreide praktikaale
aanmerkingen, of stichtelyke bedenkingen, gevoegd, om het laatst geleezen te
worden. De letterkundige aanteekeningen zyn meestal getrokken uit hetgeen
Taalkenners, op welken ons Vaderland eenen billyken roem draagt, hebben
opgemerkt, sints de Bybel, vóór byna twee eeuwen, op last der hooge regeering,
is vertaald geworden. De Eerw. Schryver had voorgenomen, in een klein aanhangsel,
dat hy na ieder Stuk van dit Huisboek onmiddelyk zou hebben laaten volgen, de
gronden en redenen, waarop zyne aanteekeningen rusten, op te geeven, en de
Schryvers aan te haalen, door welken zulks nader ontvouwd en gestaafd is. Daarin
zou ook melding gemaakt zyn geworden van eene en andere schriftuurplaats, alwaar
nog wel in de gemeene Vertaaling eenige verandering vereischt wierd; doch die tot
dus verre op geene voldoende wyze voorgesteld scheen. Of ook daarvan iets voor
de drukpers is gereed geworden, is ons onbekend.
Wy hebben het Stuk voorhanden, beöordeeld naar
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den denktrant des waardigen Schryvers, over 't geen hy voor de meest belangryke
voordeelen, door de groote vorderingen der Oostersche Letterkunde, tot regt verstand
en nuttig gebruik der H. Schrift, toegebragt, schynt gehouden te hebben, met
genoegen geleezen, en 'er, met de Leydsche Hoogleeraars, volgends derzelver
vooraan geplaatste approbatie, veelvuldige blyken van 's Mans welgegronde
kundigheden, bescheiden oordeel en lofwaardigen toeleg, om Bybelkennisse en
daarop gevestigde deugd onder zyne Landgenooten te bevorderen, in gevonden.
Gaarne deelden wy onzen Leezeren deze of gene proeve mede; maar de aart van
dit Bybelsch Huisboek is niet geschikt tot zoodanig uittrekzel in de Vaderlandsche
Letteroefeningen.

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. 3de
en 4de Stukje. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1801. In gr. 8vo.
Te samen 272 bl.
Men heeft de denk- en schryfwyze van den Eerw. VAN DER LEEUW, en het onderwerp,
en bepaald doel van deze, in den vorm van Overdenkingen in 't licht gegeevene,
aanmerkingen over de eerste aankondiging, bewaaring, opheldering en voortplanting
van de belofte eenes toekomstigen Verlossers, uit onze vorige aankondigingen van
(*)
het eerste en tweede Stukjen, reeds leeren kennen . Nu is de Schryver tot de by
uitneemendheid merkwaardige geschiedenis van het leeven en de lotgevallen van
Abraham gevorderd, die hy wederom geheelenal uit hetzelfde aangenomen oogpunt,
met opzicht tot de voortplanting der belofte, reeds in het Paradys, zoo hy meent,
hoofdzaakelyk bekend geworden, beschouwt, en, in verscheidene afzonderlyke
overdenkingen, des te uitvoeriger behandelt, opdat men hieruit gepaste aanleiding
erlange, om ook volgende geschiedenissen des Ouden Verbonds, zonder zoodanige
opzetlyke aanwyzing, uit het gemelde oogpunt te beschouwen.

(*)

Letteroef. voor 1800, bl. 450, en hier boven, bl. 222.
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Zie hier den inhoud der hiertoe betrekkelyk gemaakte overdenkingen. Derde Stukjen:
God roept Abram uit Ur der Chaldeen; Abram gehoorzaamt aan het Godlyk bevel,
en trekt naar Kanaan; Abram, in Kanaan aangekomen, reist door dat land; Eenige
lotgevallen van Abram. Vierde Stukjen: Volgende lotgevallen van Abram; By eene
zeer merkwaardige gelegenheid ontmoeten Melchizedek en Abram elkanderen;
Abram ontvangt eene nieuwe belofte van nakomelingschap; Het geloof van Abram
wordt beproefd en versterkt. Nu volgt nog eene overdenking, (Abram, Isaak en
Jacob) waarin de bewaaring en erinnering van te voren aan Abraham gedaane
beloften, uit de geschiedenis van zyne godvruchtige nazaaten, Isaak en Jacob,
beknoptelyk wordt opgehelderd.
't Is waarlyk jammer, dat de Eerw. VAN DER LEEUW, wien het geenzins aan gezond
oordeel en oefening schyn: te ontbreeken, zich nog doorgaands zoo gehecht toont
aan de Theologische begrippen, die hy zich van den hoofdinhoud en het hoofddoel
der boeken des Ouden Verbonds heeft gevormd, en waarnaar hy den loop dezer
stichtelyke overdenkingen geheel inricht. Deze doen hem aan de godvruchtige
Aartsvaders veelal denkbeelden toeschryven, die wy zeer twyfelen, of zy wel immer
gehad hebben. En dit maakt verscheidene daaruit afgeleide toepasselyke
aanmerkingen, voor een weinig meer ervarene en zelfdenkende Leezers, minder
bruikbaar. Wy vertrouwen, dat 's Mans denkwyze, door eene onbevooroordeelde
(*)
(†)
(‡)
(§)
beoefening van de Schriften van JERUSALEM , HESS , NIEMEYER , ROSENMULLER
en anderen, nog wel eene andere wyziging zou kunnen krygen.

(*)
(†)
(‡)
(§)

Verhandelingen over de voornaamste Waarheden van den Godsdienst.
Geschiedenis der Israëliten.
Characterkunde des Bybels.
Over den trapswyzen voortgang der Godlyke Openbaringen.
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Geneeskundig Magazyn. 1ste Stuk. Ne Juppiter (Jupiter) quidem
omnibus. Te Delft, by M. Roelofswaert, 1801. In gr. 8vo. 205 bl.,
behalven de Inleiding van XXII bl.
Deze eerste vruchten van de alzins loflyke onderneeming der Geneesheeren
STIPRIAAN LUISCIUS, ONTYD, MACQUELYN, DIBBETZ en VAN HEEKEREN, waarvan het
plan reeds in de maand January door rondgaande Brieven bekend gemaakt is,
voldoen, voor het grootste gedeelte, althans voor zoo verre zulks in dit eerste Stukje
mogelyk was, volkomen aan het oogmerk, en zullen ongetwyfeld van een ieder, die
prys stelt op Geneeskundige vordering en verlichting, met genoegen geleezen
worden; te meer, daar hier, door de betrekking van de Heeren VAN HEEKEREN en
DIBBETZ tot het Agentschap van Nationaale Opvoeding, en door het gunstig verlof
van dien Agent om daarvan gebruik te maaken, eenige leezenswaardige stukken
worden aangetroffen, die anderzins zeer moeijelyk ter kennisse van het publiek
zouden gekomen zyn. Ofschoon met grond vertrouwende, dat dit Stukje algemeen
zal geleezen worden, zullen wy ons egter van onzen plicht kwyten, om onze Leezers
eenigzins nader met dezen Letterarbeid bekend te maaken, en hun den Inhoud
daarvan beknoptelyk mede te deelen.
Dit Magazyn wordt geopend met eene welgestelde Inleiding, in welke de Schryvers,
na schetsgewyze de verschillende lotgevallen der Geneeskunde, enz., in de
laatstverloopene Eeuwe, te hebben voorgedraagen, op eene zeer gegronde wyze
trachten aan te toonen, van hoe veel belang het voor de Geneeskunde zy, om,
zonder eene al te sterke verkleefdheid aan het oude, of eene al te groote drift tot
het nieuwe, den zo veiligen middenweg te bewandelen; waarna zy dan nogmaals
het plan hunner voorgenomene werkzaamheden uitvoerig mededeelen. Het
bevreemdde ons, GULLEN en STOL hier uit een en het zelfde oogpunt beschouwd te
zien, en den laatsten ook gerangschikt te vinden onder die Artzen, welken de
Leerstelsels van BOERHAVE verdrongen hebben. Wy voor ons gelooven ten minsten,
dat het juist een der grootste verdiensten van den onsterfelyken STOL geweest is,
dat hy, SYDENHAM en
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navolgende, aan het Ziekbed, in een zekeren zin, geen Systhema gehad
heeft; en dat men hem, ook volgens zyne laatste Schriften, zeer bezwaarlyk kan
tellen onder de Geneeskundigen, welken BOERHAVE'S Stellingen verworpen hebben.
Deze aanmerking waren wy der waarheid verschuldigd, en hebben dezelve niet
willen terug houden, in 't byzonder van wegen de verschillende denkbeelden en
geschillen, by de Geleerden omtrent STOL en zyne Schriften thans plaats hebbende;
terwyl wy, voor het overige, deze Inleiding aan oude en jonge Geneesheeren ter
leezinge aanbeveelen.
Het hierop volgend of eerste Stukje van dit Magazyn is eene Proeve over den
invloed der Scheikunde op de werkingen des Dierelyken Ligchaams, door C.G.
ONTYD, Med. Dr. in den Haag. De door zyne Academische Verhandeling de Morte
met roem bekende Schryver behoort tot die Geneeskundigen, welke wel willen
toegeeven, dat de Leer der nieuwe Scheikunde veel licht verspreid heeft over veele
natuurverschynsels, en dat ook de Scheikunde veel invloed heeft op de verschillende
werkingen des menschelyken ligchaams, gelyk over 't geheel op de werkende natuur;
maar egter geenzins toestemmen, dat men, om zoo te zeggen, alles aan de
Scheikundige werkingen en gevolgen hebbe toe te schryven; gelyk zedert eenige
jaaren in Engeland, Frankryk en Duitschland geleeraard is. En op dien voet
onderzoekt en bestrydt de Heer ONTYD, in deze proeve, voor zoo verre het
Physiologische betrest, (zullende hy het Pathologische in een ander Stukje vervolgen)
op eene zeer geleerde wyze, de gevoelens van REIL, REICH en meer anderen, en
wel byzonder het nieuwerwetsche Materialisme: omtrent welk alles wy den Leezer
na het stuk zelve, dat voor geen uittreksel geschikt is, moeten wyzen; hetgeen ook
de duidelykste blyken oplevert van des Schryvers doorkneede kunde en groote
belezenheid; schoon het ons is toegescheenen, dat hy zyne anderzins fraaije
aanmerkingen hier en daar eenigzins duidelyker en met wat meer orde had kunnen
inrichten.
Het tweede Stuk bevat een onderzoek over de waardy der Koepokken,
overwoogen in een Antwoord aan den Agent van Nationaale Opvoeding, door den
Utrechtschen Hoogleeraar M. VAN GEUNS. In 't voorbygaan moeten wy by dezen
aanmerken, dat het ons byzonder
GRANT
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aangenaam was, gelyk het ook der geheele Natie zyn moet, uit dit Antwoord te
mogen ontwaaren, hoedanig de Burger VAN DER PALM, zonder veel uiterlyk vertoon,
het welzyn zyner Medeburgeren behartigt, en daartoe den besten weg inslaat, door,
naamelyk, in zaaken van belang, onzydige deskundigen te raadpleegen. Wat het
Antwoord zelve betreft; de geleerde VAN GEUNS overweegt daarin, op eene zeer
voorzigtige wyze, al hetgeen voor en tegen die Inenting in aanmerking komt; waarvan
het besluit meer ten voordan ten nadeele dier kunstbewerking uitvalt. Dit alles,
intusschen, is thans minder belangryk geworden, doordien, zedert het schryven van
dit welgesteld Antwoord, verscheidene uitvoeriger Stukken over die stoffe in 't licht
gekomen zyn. Dezelfde aanmerking, voor het grootste gedeelte, valt ook op de twee
volgende Stukjes, over die kunstbewerking, van den Geneesheer DE RUUK, te
Arnhem, en van den Rotterdamschen Heelkundigen TROMPERT; welke beide, egter,
op zigzelve beschouwd, duidelyk geschreeven en de leezing alzins waardig zyn.
Thans volgen Waarneemingen betrekkelyk de natuurlyke historie der Drekstoffen
van den Mensch, in 't algemeen, en eene aanmerkelyke hoeveelheid van eene
kristalvormige korst, daarin gevonden, in 't byzonder; door A. VAN STIPRIAAN LUISCIUS,
Med. Dr. enz. te Delst; welke wederom een nieuw bewys opleveren van den
onbepaalden iever diens beroemden Scheikundigen tot Schei- en Natuurkundige
navorschingen; waarover wy ons niet verder zullen uitlaaten, wyl dit onderzoek hier
niet ten einde gebragt is, en men het vervolg nog te wachten heeft.
Het hieraan volgend Stukje is eene Waarneeming wegens eene ontaarting der
Ovaria eener Vrouw, medegedeeld door H. VAN DEN BOSCH, Med. Dr. te Wageningen.
De Heer VAN DEN BOSCH deelt ons hier een geval mede van eene Vrouw, die langen
tyd aan eene buitengewoone pynlyke uitzetting van den onderbuik sukkelde, waarvan
de oorzaak door sommigen aan eene zwangerheid, van anderen wederom aan het
water, zelfs van verschillende buiksingewanden, toegeschreeven wierd, die evenwel,
by het openen van het lyk, bleek te zyn een wanstaltig ligchaam, hetgeen 18 duimen
hoog was, 19 duimen middellyn had, en 102 ponden woog,
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welk door den Schryver, daar men by de ontleeding geen der Ovaria konde
ontdekken, voor eene samengroeijing der beide Ovaria gehouden wordt; waarby
hy nog een Plaatje gevoegd heeft, om zig een beter denkbeeld te kunnen vormen
van de ligging van dit wanstaltig ligchaam. Deze Waarneeming verdiende met recht
onder deze verzameling geplaatst te worden, als een nieuw bewys opleverende
van het moeijelyke der Diagnosis aan het Ziekbed.
Thans volgt de Voordragt van den Agent der Nationaale Opvoeding aan het
Uitvoerend Bewind dezer Republiek, ter bevordering van de Inenting der
Kinderpokken; medegedeeld door J. VAN HEEKEREN, Med. Dr. enz. Deze Voordragt,
op welke by het Uitvoerend Bewind reeds maatregelen te werk gesteld zyn, ter
bevordering dier heilzaame bedoelingen, benevens de daar by gevoegde
aanmerkingen en byvoegselen van den, door zyne fraaije Academische Verhandeling
de Osteogenesi praeternaturali, zig beroemd gemaakt hebbenden VAN HEEKEREN,
hebben wy met groot genoegen geleezen, en wenschen, dat deze zoo veel heils
beloovende poogingen met het gunstigste gevolg mogen bekroond worden; schoon
wy deswegen twyfel voeden, zoo lang 'er geene middelen kunnen uitgedacht worden,
om het algemeen tot deze kunstbewerking aan te moedigen, en byzonder de
ingewortelde vooroordeelen, omtrent deze zoo nuttige kunstbewerking plaats
hebbende, uit den weg te ruimen. Misschien zouden verlichte Leeraaren van den
Godsdienst hieraan veel kunnen toebrengen.
In zoo verre nu aan het eerste en derde artikel van het plan der werkzaamheden
voldaan hebbende, gaan de Uitgeevers over tot hetgeen zy volgens artikel 4 en 6
beloofd hebben mede te deelen. Hier vindt men, naamelyk, drie zeer wel uitgewerkte
uittreksels, waarby de Uitgeevers ook hunne aanmerkingen gevoegd hebben, als
o

1 . van het Leerstelsel der Chemische Kundigheden, enz. door den beroemden A.F.
FOURCROY;

o

2 . van de ontleedkundige Plaaten van den veelbeloovenden en ons
o

Vaderland eer aandoenden jongen Geleerden G. SANDIFORT; en 3 . van eene
Verhandeling over de werking der Boom-olie in de vliegende Jicht, door J.A. MARINO,
overgenomen uit de Italienische Med. Chir. Bibliothek van KÜHN en WEIGEL; welk
laatste Stukje ons het minst voldaan heeft. Niet alleen dat wy ons, zoo als ook de
Uit-
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geevers zelven in 't voorbygaan aanmerken, geenzins kunnen vereenigen met de
Theorie des Schryvers over de werking der Olie in het ligchaam; maar uit de meeste
hier medegedeelde waarneemingen is het ons ook niet gebleeken, dat de Olie in
die gevallen als een eigensoortig middel, maar wel als een ontlasting bevorderend
middel gewerkt heeft. - Eindelyk wordt dit alles besloten met Berichten en korte
Uittreksels uit Geneeskundige Journalen, en met eene Alphabetische Lyst van
nieuwe Uit- en Inlandsche Geneeskundige Boeken; hetgeen voorzeker zeer veel
kan toebrengen om de Geneeskundige Litteratuur over het geheel in ons Vaderland
meer in trein te brengen, en dus als zeer nuttig te beschouwen is. - Van harten
wenschen wy, dat onze Vaderlandsche Genees- en Heelkundigen de onderneeming
der Uitgeevers door hunne medewerking zullen ondersteunen; terwyl wy het volgende
Stukje met verlangen te gemoet zien.

Korte Beschryving eener Electrizeer-Machine, met geïzoleerde
wryvers, &c. van een' nieuwe Constructie; alsmede, eenige Proeven
met dezelve genoomen. Door H. Lugt. Te Rotterdam, by J. Hofhout
en Zoon, 1801. In gr. 8vo. 24 bl.
De Opsteller van dit stukje deedt zig reeds voorheen kennen als een Liefhebber
der Electriciteit en yverig Naarvorscher van derzelver Theorie, in een stukje, door
hem uitgegeeven, in het Jaar 1797: Theorie der Electriciteit, rustende op
proesondervindelyke waarheden. Hy meende reeds toen opgemerkt te hebben, dat
de grond, putten, rioelen, het algemeene water, de dampkring, enz. in eene minder
naauwe betrekking stonden met de aanvoering der Electrike stof, welke wy door
wryving in beweeging brengen, dan men in het algemeen daar wel van vaststelde.
Nieuwe Proeven, welke hy in dit stukje den Liefhebberen mededeelt, hebben hem
overtuigd, ‘dat 'er geene aanvoering van Electrike stof door den grond, enz. plaats
heeft, en de grond ze ook niet aanneemt.’ Hy heeft zig ten dien einde eene Machine
laaten vervaardigen, die geheel op glas rust, en dus met alle derzelver deelen
geïsoleerd staat.
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Hy tragt dan door Proeven, met deeze Machine in het werk gesteld, te keer te gaan
de algemeen aangenomen stelling, dat 'er uit den grond door de wryvers eene
aanvoering van Electrike stof zoude plaats hebben. - Zeer uitnoodigend en
opzienbaarend was de aankondiging van dit stukje in de Nieuwspapieren, als
‘waardoor men voorgelicht wordt tot eene geheel andere Theorie der
Electriciteit-kunde, dan men tot nog heeft aangenomen, en getoond wordt, dat men
in deezen Tak der Natuurkunde, door eene misleidende dwaaling, van het regte
spoor is afgeweeken,’ enz. Niet weinig belust waren wy naar deeze Proeven,
verlangende, of zy aan deezen ophef beandwoordden. Pryzende den onderzoeklust
van den Heer LUGT, als verre te stellen boven traage vadzigheid, die gemakshalven
in de omhelsde gevoelens berust, hebben wy ons echter daarvan in geenen deele
kunnen overtuigen. - Zie hier zyne 3 Proeven, welke den grondslag eener nieuwe
Theorie zouden leggen. Hy verbindt een vrystaanden knop, op een afstand van 1
of 2 duimen van den Positieven Conductor, of ook den buitenkant eener vrystaande
Leidsche flesch, met de geïsoleerde wryvers, en trekt onophoudelyk vonken, en
laadt de flesch; iets, 't geen hy oordeelt, dat volgens de gewoone Theorie niet kon
gebeuren, daar hier geene aanvoering uit den grond naar de wryvers plaats heeft.
Recensent moet betuigen, dat hy, den Toestel tot deeze Proeven leezende, geen
ander uitwerksel verwachtte. De Electrike stof van den vrystaanden knop, met de
wryvers verbonden, als ook van de buitenzyde van de Leidsche flesch, gaat naar
de wryvers, die door het draajen in eenen staat van berooving zyn, en geen nieuwen
toevoer hebben; waardoor knop en buitenzyde der flesch negatief geworden zyn.
- Maar even dit zelfde heeft plaats, wanneer men b.v. de buitenzyde der flesch, en
tevens de wryvers, met den grond verbindt, dewyl 'er dan ook die zelfde Circulatie,
waarvan de Auteur spreekt, plaats heeft, of, met andere woorden, het Evenwigt
langs den grond, als geleider, hersteld wordt. Deeze Proeven leiden dus, onzes
achtens, geheel niet op tot eenige verandering in de aangenomen Theorie. Alleen
zou men kunnen twyffelen, of deeze aanvoering van Electrike stoffe, van de
buitenzyde der slesch gaande tot de wryvers, wel by aanhoudenheid toereikend
ware, dewyl, gelyk men weet,
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'er veel Electrike stof door den Dampkring wordt weggevoerd, zodat dit gemis door
nieuwen aanvoer scheen vergoed te moeten worden. De Auteur betuigt, dat, 't zy
men de wryvers daarenboven met den grond gemeenschap geeve of niet, de vonk
in even veel omdraajingen der schyf overgaat. Ter oplossinge hiervan hebbe men,
onzes oordeels, slegts optemerken, dat, even gelyk de Electrike stof van den
Positieven Conductor door den Dampkring weggevoerd; zo ook dezelve door middel
des Dampkrings naar de beroofde wryvers heengevoerd wordt. De geheele zaak
schynt ons dus op louter woordenspel uittekomen, of men met den Hr. LUGT moet
zeggen Circulatie, of Herstel van Evenwigt, en, of men den grond moet aanmerken
als Aanbrenger of Overbrenger, gelyk de Auteur wil, bl. 21.

Tafereel van Cayenne, of Fransch Guiana; naar het Fransch, door
Mr. Joannes van der Linden, Advocaat te Amsteldam. Te Leyden,
by A. en J. Honkoop, 1800. In gr. 8vo. 161 bl.
De Schryver merkt in zyn Voorberigt op, de algemeene onkunde van Fransch Guiana,
en geeft reden van die onkunde. De verbanning eens grooten aantals Persoonen
derwaards heeft eene nieuwe belangstelling, ten aanziene van dit Land, doen
gebooren worden; en konden wy, dit leezende, niet nalaaten ons te herinneren aan
de Geheime Anecdotes betreffende den agttienden van Fructidor, en nieuwe
(*)
Gedenkschriften der Gedeporteerden na Guiana . Veel moet men toegeeven aan
de omstandigheden, welke deeze verbanning vergezelden: van hun was geene
onbevooroordeelde beschryving te wagten, uit den schoot der weelde, als 't ware,
in een vreemd, afgelegen Gewest geschopt, en daar op eene wyze ontvangen als
zy beschryven. De Opsteller van dit Tafereel bevondt zich in een ander geval, en
deelt zyne waarneemingen mede, welke hy op onderscheidene reizen heeft
opgezameld; ‘zich,’ gelyk hy schryft, ‘gelukkig agtende, indien hy zich daardoor
kwyten kan van de schuld van dankbaar-

(*)

Zie onze Letteroef. voor 1800, bl. 332.
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heid, weleer aan deeze Volkplanting gemaakt, om aan het Moederland 'er al het
belangryke van te leeren kennen; en nog gelukkiger, indien hy de smart van zoo
veele troostlooze bloedverwanten mag lenigen, door hun onderrigting te geeven
van de plaatzen, alwaar de voorwerpen hunner teedere liefde zich bevinden.’
De plaats, egter, op welke men de Uitgebannenen bragt, aan de oevers van de
Rivier Sinimari, heeft, wat men ook anders van Cayenne hier vermeld vindt, niet
veel aanlokkends of troostryks: immers hy beschryft dezelve in deezer voege: ‘Het
is een zeer woest, armoedig en onbebouwd gedeelte der Volkplanting; maar waar
de natuur anderzins zeer aanvallig is. 'Er zyn veele goede zandwoestynen, of
natuurlyke velden, op welken men beesten weidt.’ - Zandwoestynen, Natuurlyke
Velden, op welke men beesten weidt, komt ons voor, eene zeldzaame beschryving,
zo geene ongelukkig uitgevailene vertaaling, te weezen. Doch dit in 't voorbygaan.
De Vrienden en Vriendinnen der Bannelingen, die deeze overvoering en dit verblyf
doorgestaan hebben, vonden zeker een vaster troostgrond in een en ander Besluit,
onder den Eersten Consul BUONAPARTE, ten opzigte van een aantal dier verre
weggevoerden, genomen.
Dan, laaten wy het Werk zelve, buiten die byzondere betrekking, beschouwen.
Het Iste Hoofdst. handelt van Guiana in 't algemeen. - Het IIde H. beschryft het,
volgens 's Schryvers oordeel, lang miskende Fransch Guiana, en inzonderheid de
Stad Cayenne, welke in een bevallig licht voorkomt. Wy vermoeden, dat onder de
Vogeltjes, gelokt door den geur der zwaare Oranjeboomen, hier Kolumbyntjes
geheeten, Kolibrietjes zullen moeten verstaan worden; en schryven het aan onder
de Drukfeilen, die ons maar al te veelvuldig zyn voorgekomen. - Het IIIde H. geeft
een algemeen denkbeeld van den tegenwoordigen staat en byzondere gebruiken
der Volkplanting van Guiana. De Schryver doet opmerken, dat hy, door den
tegenwoordigen staat, wil verstaan hebben den staat, waarin zich dit Land bevondt,
in dien tyd, welke de Omwenteling onmiddelyk is voorgegaan; dewyl hy naa dien
tyd niet in de gelegenheid geweest is, om eenige betrekking aldaar te onderhouden.
Hy ducht voor verslimmering, uit hoofde van de verkeerde uitlegging,
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welke men, in alle de Volkplantingen, aan de Besluiten, betrekkelyk de Negers,
gegeeven heeft. - Hy gaat het in Frankryk verspreide denkbeeld, dat 'er geen
Gevogelte of Beesten zouden zyn, te keer; vermeldende, ‘dat deeze Volkplanting,
indien dezelve niet zo verre was afgelegen, weldra geheel Frankryk van een en
ander zou kunnen voorzien.’
Zeer breedvoerig is het IVde H., ten opschrift voerende, Lugtstreek van Guiana.
Hierin wordt ook van de Landeigene Ziekten gehandeld; en vinden wy vermeld: ‘De
Kinderpokjes, in de andere Volkplantingen zeer gemeen, zyn in Cayenne ten
eenemaal onbekend; men draagt groote zorge, om zig te doen onderrigten, of zy
op de schepen, die in de haven willen inloopen, by toeval gevonden worden; en zoo
iemand van het scheepsvolk 'er maar in 't minst van besmet is, zoude het schip
afgezonderd moeten blyven liggen, dat is alle regelrechte gemeenschap met het
Land zoude aan hetzelve ten strengsten verboden worden, tot dat 'er geen gevaar
meer was, om de besmetting te verspreiden.’
Het Vde H. doet ons den Landbouw kennen, en hoe men 'er eerlang de wyze van
doen der Hollanderen op Suriname leerde naavolgen. - Om ons de Indiaanen of
Wilden te doen kennen, is het VIde H. geschikt; en verdient dit te meer opmerkings,
‘daar het met dit Land,’ gelyk de Schryver verklaart, ‘niet gelegen is als met de
meeste andere Volkplantingen, wier eerste Inwoonders door de Europeaanen, van
tyd tot tyd, geplonderd en vernield zyn. Dewyl eenige niet zeer talryke, en zeer
vreedzaame, bevolkingen hun, in dit wyduitgestrekte vaste Land, weinig in den weg
konden zyn, vindt men aldaar nog de natuurlyke Inboorelingen des Lands, welke
men in 't algemeen zeer wel behandelt, en waarmede men bestendig in de beste
verstandhouding leeft. Men heeft zelfs niet getracht hunne vryheid in 't allerminst te
belemmeren; en daarin heeft men den roem van regtvaardigheid en gemaatigdheid
verdiend: want zy waren volstrekt buiten staat om dezelve te verdeedigen, anders
dan door naar het binnenste des Lands weg te vluchten; maar deeze vlucht zou
hun, in meer dan één opzicht, een onheil geweest zyn.’ Wy hebben deeze
beschryving met genoegen geleezen. Moeten wy toestemmen, dat de
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Natuur deeze soort van menschen aan den kant der verstandlyke vermogens schynt
verlaagd te hebben, wy worden door de treffendste voorbeelden gedrongen te
erkennen, dat zy eene voorbeeldlooze behendigheid, en uitsteekend volmaakte
zintuigen, bezitten: de voorbeelden van de doordringende scherpheid huns Gezigts
zyn wonderbaar.
De voortbrengzels van het Plantenryk spreidt het VIIde H. ten toon. De Schryver
laat niet onopgemerkt de voortreflykheid van het Katoen, van de Indigo en van de
Koffy, welke hier vallen; alsmede, hoe men den Hollanderen de beste
Specery-Planten, van Ceylon en de Moluksche Eilanden, heeft weeten afhandig te
maaken en hier over te voeren. De Landeigene Vrugten verdienen, om derzelver
zeldzaamheid, onze opmerking. - Onvermeld willen wy niet laaten, 't geen de
Schryver acht (de Houten, die hier vallen, beschryvende) zich ‘verpligt met een
enkel woord te gewaagen van de Bladen of Planken, uit een enkel stuk bestaande,
en van eene verwonderlyke grootte, welke het vry gewoon is alhier te vinden, en
(*)
die zomtyds naar Frankryk gezonden worden ; niets schynt natuurlyker, dan in
evenredigheid eene berekening te maaken van den boom, waarvan zy gekomen
zyn; en de verbeelding, die gaarne in het wonderbaare valt, vertegenwoordigt zich
weldra zodanig een boom, die nimmer in de natuur is aanweezig geweest. - Men
zal zig daarover minder verwonderen, wanneer men weet, dat deeze stukken hout
nooit een gedeelte van den stam van eenigen boom hebben uitgemaakt, en dat
men ze eenigermaate als uitwassen beschouwen kan, die eigenlyk tot den boom
niet behooren. Het is een vreemd verschynzel, 't geen ik nergens anders gelegenheid
gehad heb op te merken, dat de wortels van zekere boomen in Guiana zeven of agt
voeten hoog boven den grond uitsteeken, en rondsom den stam schooren of zuilen
vormen, welker einde zig tot op eenen vry grooten afstand uitstrekt. - Dit soort van
schot heeft omtrent drie duimen dikte, en is binnen 's Lands bekend onder den naam
van Arcaba. Deeze Arcabas zyn 'er zomtyds in een zeer

(*)

Wy hebben ze ook in ons Land te meermaalen gezien. (Recensent.)
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groot aantal, dikwyls geheelenal ongeëvenredigd aan de grootte van den boom,
waartoe zy behooren, en van dezelve maakt men die ongemeen groote bladen of
planken, over welker uitgestrektheid men met reden zoo verwonderd is.’
Het VIIIste H. beschryft de Middelen, tot Leevensonderhoud dienende, welke in
Guiana gevonden worden. - De Schryver noemt eenige by ons gemeene
Veldgewassen, welke daar niet voort willen. Deels kent hy dit aan de Lugtstreek,
doch deels aan onkunde toe; opmerkende, ‘hoe men in dit Land ten dien einde de
vrugtbaarheid moest bestryden, zo als men die elders zoekt te begunstigen, en de
luchtstreek dwingen door middelen, welke het tegenovergestelde zyn van die geenen,
welke in onze stookkassen in Europa gebezigd worden.’ Wy twyfelen zeer, of dit
gemaklyk zou gaan omtrent eene algemeene teelt van Bloemkool, Aardappelen,
gemeene Kool en Uijen; de Keukengewassen, op welke de Schryver doelt.
De Visschen, daar voorkomende, maaken het IXde H. uit; de Insecten, daar zo
veelvuldig als hoogst lastig, krygen hun aandeel in het Xde. Het XIde H. voert ten
opschrift, Vlugtige beschouwing van Fransch Guiana, met opzigt tot de Natuurlyke
Geschiedenis; en is daarin, wat verder tot dien tak onzer kundigheden, buiten de
reeds verhandelde gedeelten, behoort, begreepen. - Onder het zonderlinge, hier
zeer veelvuldig, kunnen wy niet onopgenomen laaten liggen de volgende
byzonderheid: ‘Eene der aartigheden, die men gewoon is aan de Europeaanen, die
op Cayenne aanlanden, wys te maaken, in de eerste oogenblikken dat eene menigte
van onbekende voorwerpen hen min of meer tot ligtgeloovigheid aanzetten, bestaat
hierin, dat in dit Land de Oesters aan boomen groeijen. Hoe vreemd dit ook in den
eersten opslag schynen moge, zal men zien, dat 'er niettemin eenige grond van
waarheid in is. Wy hebben gesprooken van die boomen, Paletuvier- en
Manglier-boomen genaamd, die in de zee groeijen, alsmede aan de kanten der
rivieren, by derzelver uitwatering. De Oesters hechten zich in menigte aan derzelver
wortels, zomtyds zelfs aan hunne takken, en men verkoopt ze altyd met het stuk
hout, waaraan zy vastzitten. Deeze Oesters zyn klein, niet meer dan middelmaatig,
en meestal zo laf,
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dat men verpligt is 'er zout by te doen, om ze te kunnen eeten: over 't geheel is
hunne waare plaats veeleer in een kabinet der Natuurlyke Geschiedenis, rondsom
den tak, dien zy bedekken, dan op eene goede tafel.’ - BUFFON wordt, door deezen
Schryver, wegens den Luiaart, op deeze wyze gegispt. ‘Niets is merkwaardiger om
te leezen, dan hetgeen DE BUFFON, met opzigt tot den Luiaart, zegt, maar ook niets
onwaarachtiger, uit hoofde van de vergrooting; het is een waar schildery van
verbeelding, waaruit het byna geheel bestaat. Wanneer men hem vergelykt by het
Dier, zo als het leeft, gelyk ik dit menigmaal gedaan heb, bedroeft men zig, dat een
man, die misschien de waardigste beschryver over de Natuurlyke Geschiedenis is,
zo dikwils vervallen is om 'er niets meer dan een Roman van te maaken. Het valt
niet tegen te spreeken, dat de Luiaart ongemeen traag is; maar wanneer men, onder
anderen, leest, dat hy met moeite klautert, en niet meer dan zes voeten in een uur
afloopt, wordt men genoodzaakt hem voor vlug te houden [dit moet waarschynlyk
weezen, niet vlug te houden], en ik geloof de waarheid niet te vergrooten, wanneer
ik zeg, dat de Luiaart (en dat nog wel de langzaamste van de twee soorten) meer
dan veertig maalen die ruimte van plaats in den gemelden tyd afliep. Voor het overige
klauteren zy zoo wel, dat, zoodra men den geen, dien wy aan boord hadden, maar
vergat vast te leggen, hy boven in de groote mast zat, van waar men hem moest
gaan haalen.’
Het XIIde H. is aan de Negers gewyd, wier lot als vry draaglyk beschreeven wordt,
met bygevoegde reden, waaruit zulks ontstaat. De gemeenschap tusschen de
Negers in Suriname en die van Cayenne ontgaat des Schryvers opmerking niet;
noch ook, wat 'er van de vryheidverleening aan de Slaaven zou te duchten staan.
De Schryver, een Zeeman, deelt in het XIIIde H. onderrigtingen en waarneemingen
mede, die tot de Zeevaart betrekking hebben; waaruit, zo verre wy over dit stuk
kunnen oordeelen, veel lichts kan geschept worden. Het is hier en daar doorvlogten
met byzonderheden, tot de Natuurlyke Historie behoorende.
Eene goede Kaart zou, in veele opzigten, en bovenal tot het laatste Hoofdstuk,
meer dan een cieraad van dit Werkje uitgemaakt hebben.
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Korte Schets der Fransche Omwenteling, door een Genootschap
van Latynsche Schryvers. Reperies, qui, ob similitudinem morum,
aliena malefacta sibi objectari putent. (Tacit. Annal. Lib. 4. Art. 33.)
Men zal misschien lieden ontmoeten, die, zichzelven, met
verbazing, in deeze schetzen herkennende, zich zullen verbeelden,
dat de misdaaden, door anderen bedreven, hun te last gelegd
worden. - Naauwkeurig nagezien naar het oorspronglyke. Te Rome,
Propè Caesaris hortos. Horat. Satyr. 8. Lib. 1; en te Parys, Naby
den tuin der Tuilleries. III Kalendas Septembres, V.C. MMDLIV. XII
Fructidor van het VIII Jaar. (Op de rugzyde van het laatste blad:)
Te Amsterdam, by J. Allart, en alomme. In gr. 8vo. 107 bl.
Menschen zyn Menschen! doet RICHARDSON den Heer LOVELACE in de Clarissa
uitroepen; en welk eene aanmerking is algemeener, ten opzigte van de
Gebeurtenissen der wereld, dan deeze: Het Tooneel blyft het zelfde, de Speelers
slegts veranderen? Van hier de veelvuldige Mottos, uit oude Schryvers ontleend,
om ze op tegenwoordige bedryven toe te passen; van hier de ontelbaare
vergelykingen van vroegere met laatere Persoonadien, die groote rollen op 's werelds
speeltooneel, of tot hunnen lof, of tot hunne schande, of tot eer en voordeel des
Menschdoms, of ter schade en schande van 't zelve, speelden. Een stap verder
gaande, vergelykt men enkele Gebeurtenissen van vroegere dagen met die van
laateren tyde; en heeft het niet ontbrooken aan Schryvers, die, de jongste groote
Gebeurtenissen der Omwentelinge, althans gewigtige voorvallen in dezelve, te boek
stellende, of in den text, of aan den voet der bladzyden, soortgelyke uit oude
Gedenkboeken daarby aanhaalden, zomtyds in vry grooten getale.
Om een Werkje van dien vreemden aart, als 't geen wy hier aankondigen, hervoort
te brengen, behoefde niets meer, dan de moeite, om, in het ruime vak der
Geschiedenissen van verloopene Eeuwen, Tydperken, eenigermaate gelykvormig
aan het tegenwoordige, op te zoeken, de Schryvers en Redenaars van dezelve te
raadpleegen, en daaruit de meest overeenkomende brokken op te zamelen, deeze
te schikken, zamen te
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voegen, en 'er een geheel van te maaken, zo als het dan is.
Te gemaklyker viel zulks, wanneer men, in de Geschiedenissen bedreeven, zich
niet aan een enkel Tydvak bepaalde, maar eene groote ruimte ter inzamelinge nam;
't geen ook de Vervaardiger van dit Werkje gedaan heeft, blykens de Naamlyst der
Schryveren, door hem gebezigd, en voor 't zelve in deezer voege opgehangen:
CICERO } (dertig jaren vóór CHRISTUS.)
SALLUSTIUS } (dertig jaren vóór CHRISTUS.)
TITUS LIVIUS } (dertig jaren vóór CHRISTUS.)
VELLEIUS PATERCULUS (30 jaren na CHRISTUS.)
TACITUS } (na CHRISTUS jaar 100.)
SUETONIUS } (na CHRISTUS jaar 100.)
CORNELIUS NEPOS (Tydgenoot van CICERO enz.)
QUINTUS CURTIUS (onzeker.)
AURELIUS VICTOR (300 jaren na CHRISTUS.)
AULUS GELLIUS (150 jaren na CHRISTUS.)
&c. &c. &c.
Onder deeze &c. worden bedoeld de aangetoogene Dichters CLAUDIANUS, OVIDIUS,
alsmede de Schryvers LACTANTIUS en ENNIUS.
Een ruim tydvak, zeker; en kan men niet ontkennen, dat de Vervaardiger deezer
Korte Schetze zich van de juiste plaatzen, om aan zyn doel te beantwoorden,
bediend, en, die schikkende en zamenverbindende, een geheel vervaardigd heeft.
- Misschien zou iemand het vry verre kunnen brengen, met, uit de Gewyde
Geschiedenis en de Boeken der Propheeten, Brokstukken (men staa ons voor deeze
keer dit ons anders niet behaagend woord te bezigen toe) zamen te voegen, om,
in den styl des Bybels, de Fransche Omwenteling te beschryven. Dit zou veelen
stooten, doch, in den aart der zaake, volstrekt het zelfde weezen.
Wat daarvan ook zyn moge; de Geschiedenis der Fransche Omwenteling wordt
hier, uit gemelde Latynsche Schryvers, opgedischt. Dan ieder, dier Geschiedenisse
kundig, ontwaart terstond, dat, hoe veel treffend gelykvormigs zich, in zommige
gevallen, ook moge opdoen, de gaapingen en uitlaatingen, zeer belangryke
Gebeurtenissen betreffende, veelvuldig zyn. Waarop men
VIRGILIUS, MARTIALIS, JUVENALIS;
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niets toepaslyks vondt, of 't welk men liefst onvermeld liet, wordt overgeslaagen.
De schikking is dusdanig: de Kolom aan de linkerhand behelst den oorspronglyken
Latynschen Text; die aan de rechte de Vertaaling; en de Schryvers, waaruit de
plaatzen ontleend zyn, worden aan het einde van ieder stuk aangehaald.
Alzins blykt, dat de Opsteller een Vyand is der meergemelde Omwenteling; en
zo veel haatlyks, schriklyks en wreeds, vergezelde dezelve, dat het gemaklyk viel,
daarop toepasselyke plaatzen te vinden in de Geschiedenis, die van zulke
gruwelstukken overvloeit. - Men leeze den aanvang van 10 Aug. 1792. Ter
plaatsbespaaring zullen wy, den Latynschen Text daarlaatende, alleen de Schryvers
en plaatzen aanhaalen.
‘Alle de geenen, die in ondeugden en ongebondenheid meest uitstaken; insgelyks
anderen, die hun vaderlyk goed schandlyk hadden doorgebragt; eindelyk, allen, die,
wegens snoode stukken en onderneemingen, uit het Vaderland verbannen waren;
deze allen waren, na de hoofdstad, als een algemeene modderpoel, samengevloeid.
(SALLUST. in Bello Catilin. Art. 38.)
Dezen verwekten een oploop, en liepen, zonder bepaaldlyk iemand aan het hoofd
te hebben, na het Paleis. (SUETON. in Othon. Art. 8.)
Alom wapenen en bedreigingen. (TACIT. Hist. Lib. I. Art. 83.)
Men baant zich den weg met geweld; men overweldigt de toegangen, en doodt
de buitenposten. (VIRG. AEneid. Lib. II.)
Zy, die het verblyf des Konings verdeedigden, hervatten den moed, en pogen
den overwonnenen te hulp te komen, en hun krachten te geven. (VIRG. AEneid. Lib.
II.)’
Men voege 'er by het begin van 't geen ten opschrift voert, Bewind van
ROBESPIERRE.
‘Welke Provincie, welke legerplaats is niet met bloed bezoedeld? of, gelyk hy het
noemde, gezuiverd of verbeterd? Want het geen anderen misdaad noemen, noemt
hy maatregelen van het algemeen belang: dus onder valsche benaamingen,
wreedheid voor strengheid, gierigheid voor spaarzaamheid, strafoefening en smaad
voor bestuur der wet uitgeevende. (TACIT. Histor. Lib. I. Art. 37.)’
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Onder 18 Brumaire treften wy, by den aanvang, het volgende aan:
‘Eindelyk haalen wy op nieuw adem. (TACIT. Agricola, Art. 3.)
Eén enkel man heeft onze zaaken hersteld. (ENNIUS.)
Te weeten, toen de dwingelanden het vaderland in slaverny gekneld hielden, zeer
veele burgers, welken het fortuin in den oorlog gespaard had, gedeeltlyk uit het
vaderland gedreeven, gedeeltlyk omgebracht, en de goederen van zeer veelen
verbeurd verklaard en onder zich verdeeld hadden, was hy niet alleen de eerste,
maar in 't begin de eenigste, die hun het hoofd durfde bieden. (CORNELIUS NEPOS
in Thrasybul. Cap. 1.)
Hy muntte niet min in voorzichtige gemaatigdheid dan in dapperheid uit: want
allen, die zich vrywillig voegden, verbood hy op eenige wyze te mishandelen, billyk
oordeelende dat de eene burger den anderen burger verschoonde. (Idem, Cap. 2.)
Hy was gelukkig en vol beleid, voornaamlyk in een gevegt, zoo dat hy altyd in alle
veldslagen overwinnaar bleef, en de grenzen des Vaderlands uitbreidde. (AUREL.
VICTOR de Casaribus in Septim. Sever.)
Den tytel van Consul aanneemende, verbondt hy den Soldaat aan zich door
milddaadigheid, het Volk door den overvloed, en allen door de zoetheid van rust;
toen allengskens zich verhessende, trok hy alleen de voorregten van den Raad,
der regeeringen en der wetten aan zich, zonder iemands tegenspraak; naardien de
stoutsten in de gevechten, of door de verbanning, waren omgekomen, en de
aanzienlyken, die nog overig waren, naarmaate zy zich meer voor de onderwerping
schikten, door geld en eer verheeven werden, en door de nieuwe orde van zaaken
weder tot stand gekomen, de veiligheid van het tegenwoordige, boven de gevaaren
van het voorledene, verkozen. De Provincien insgelyks waren niet tegen deze nieuwe
orde van zaaken, alzoo de verdeeldheden der vermogenden, en de hebzugt der
bestuurderen, hen de regeering van den Raad en het Volk deeden wantrouwen,
onder welke de hulp der Wetten krachteloos, en door geweld, kuipery en geld,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

449
onvermogend geworden was. (TACIT. Annal. Lib. I. Art. 2.)
Indien men den waaren en eigenlyken naam voor onze onheilen begeert te weeten,
zoo schynt een noodlottige Orkaan ons overvallen, en den geest der menschen
omgerukt te hebben. (CICERO pro Ligar. Cap. 6. Art. 17.)
Alle deze rampen des oorlogs verwachten van u haare herstelling, welke niemand,
buiten u, geneezen kan. (CICERO pro Marcello, Cap. 8. Art. 24.)’

Geschiedenis van den Gewapenden Inval der Uitgeweeken
Nederlanderen, in het Departement van den Rhyn, in de maand
September 1799. Saamgesteld volgens authenticque Berichten,
Notulen en Besluiten, ter Secretarie van het Bestuur van gemelde
Departement berustende; en aangevuld met de belangrykste
Stukken van dien tyd. Te Arnhem, by J.H. Moeleman Junior en
Comp., 1801. In gr. 8vo. 156 bl.
Het Engelsch en Russisch Krygsgeweld, ondersteund door Binnenlandsche
Oproerigheid, baarde in 't oud Noord-Holland zo veel ontzettings, verwoestings en
oorlogsbedryfs, dat aller aandagt daarop gevestigd bleef, en andere deelen des
Bataafschen Gemeenebests, als 't ware, niet in opmerking kwamen, of althans met
een min oplettend oog gadegeslagen werden. Geen wonder dan ook, dat de pen,
ter beschryvinge van dit den Lande zo aanmerkelyk tydvak op 't papier gelokt, zich
meest bezig hieldt met het daar gebeurde te boeken. Getuigen het Rapport van de
(*)
Operatien der Divisie van den Luitenant Generaal DAENDELS - de Veldtocht van
den Generaal BRUNE, in de Bataafsche Republiek, in 't Jaar 1799; beschreeven door
(†)
een Officier van zyn Etat Major - en de Geschiedenis der Landinge van het
(‡)
Engelsch Russisch Leger in Noord-Holland, door L.C. VONK . In deeze dit Tydperk
toelichtende Geschriften vinden wy, en inzonderheid in het laatstgemelde, het oog
tevens geslagen op 't geen

(*)
(†)
(‡)

Zie onze Vad. Letteroef. voor 't Jaar 1800, bl. 428.
Zie onze Vaderl. Letteroef. hier boven, bl. 316.
Ald. bl. 359.
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in andere Gewesten, als oud Friesland en oud Gelderland, gelyktydig voorviel; doch
niet met die breedvoerigheid, als de zaak, met de daad, verdiende.
Dit gebrek wordt geboet door het bovengemelde Werkje. Eigenaartig was het
schroomverwekkend denkbeeld, dat Pruissen, in dien benarden tyd, van de landzyde
den Vaderlande invallende, de Patriotten zich als tusschen twee vuuren gesteld
zouden gevonden hebben, en in eenen onuitkomelyken staat gebragt. Zulk een
denkbeeld zogt men voet te doen vinden in de streeken, verst van het oogschynlyk
Oorlogstooneel verwyderd, en vol van Oranjegezinden, die alle poogingen te werk
stelden, om intusschen een eigen aanhang te vormen, uit oude en nieuwe
Emigranten bestaande, geheel werkzaam tot het daarstellen eener Omwentelinge.
Het Departementaal Bestuur van den Rhyn zogt dit bedryf te beletten, dan deedt
eerst vergeefschen aanzoek om Krygsvolk, terwyl een gedeelte der eigen Burgers
na Noord-Holland waren uitgetrokken. Het Departementaal Bestuur bleef permanent
vergaderd, en boodt allen mogelyken bystand aan plaatzen, waar het oproer dreigde
uit te barsten. Het Gemeentebestuur der Stad Arnhem kweet zich byzonder by de
Invasie der Emigranten in Westervoort, waarvan men de naauwkeurige beschryving
met genoegen zal leezen, en instemmen met het schryven des Opstellers deezer
Geschiedenisse: ‘Een oogenblik aarzelens hadt het geheele District van den Rhyn
tot aan de Zuiderzee in opstand gebragt, met den bereids gelanden vyand doen
zamenspannen, en zoo onze eigene Armée insluitende, zonder magt van wapenen,
door den schrik van verraad en de vrees voor overrompeling, waarschynlyk
genoodzaakt tot eene gelyke overgave onzer Landmagt in de handen onzer
aanvallers, als men naderhand de Zeemagt, door de voorstelling der onmogelykheid
van behoud, aan denzelven verraaden heeft. - Hadt men zich by het Departementaal
en Gemeentebestuur, of by de Gewapende Burgermagt, laaten afschrikken, door
het bezef der zwakheid, waarin men zich bevondt, en hadt men de geringe magt,
welke men bezat, binnen de Stad (Arnhem) opgeslooten, tot dat men versterking
van elders bekomen hadt - dan ware het waarschynlyk met de Vryheid gedaan
geweest; - of het hadt stroomen bloeds ge-
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kost, ons weder uit de handen der gecoaliseerde vyanden te rukken, en ten koste
van alles, wat ons nog is overgebleeven, aan ons zelven weder te geeven. - Indien
men slechts eenen dag geaarseld hadt, de Emigranten uit Westervoort, en de
muitende Boeren te Rhede, uit elkander te dryven, zo dat zy zich aldaar hadden
kunnen nestelen, en eene hoofdplaats ter zamenrottinge maaken; dan ware welligt
derzelver aantal in korten aangegroeid, gelyk een sneeuwbal, dien men van een
berg afrolt.’
Het gebeurde te Trigt, te Veenendaal, Velp en daar omstreeks wettigt deeze
laatste bedenking ten vollen. Het moedbetoon der Burgeren te Westervoort en elders
wordt, met verdienden lof, beschreeven; alsmede wat zy te Groenlo, Borculo en in
het Ambt van Bredevoort uitvoerden, om de oproerigheden te dempen;
oproerigheden, aangestookt door ZUIDERAS en diens Medestanders. Vol
mannenmoeds was de Publikatie, door het Departementaal Bestuur van den Rhyn
uitgevaardigd, toen in den zogenaamden agterhoek van het Graafschap Zutphen
het oproer zich vertoonde, wanneer ook Fransche hulp en die van Utrechtsche
Burgers opdaagde. Deeze Publikatie was alom van eene gewenschte uitwerking.
‘De standvastige en rustige toon van het Bestuur, in dit zorglyk tydvak,
verleevendigde niet weinig den moed der weldenkenden, en verzwakte de drift der
kwalykgezinden.’
ZUIDERAS durfde zich in persoon niet meer vertoonen, doch zogt door Brieven en
Uitnoodigingen het werk des Oproers aan te vuuren; diens bedryven vinden wy hier
uit legaale berigten en getuigenissen opgemaakt; gelyk mede een bescheid van de
uitgestrekter plans, door hem en de zynen ontworpen. Bovenal vinden wy hier een
breedvoerig bescheid van den Leugenbrief des aantochts van 10,000 Pruisschen,
door den Pruissischen Generaal VON SCHLADEN naar verdiensten ten toon gesteld.
De in staat van beleg stelling des Ambts van Bredevoort, Winterswyk, enz. bragt
eene geheele omkeering van het plan der Oproerelingen te wege. De Militaire
Regtbank tastte door; blykens het vonnis tegen JOHANNA MAGDALENA CATHARINA
JUDITH VAN DORTH, veroordeeld om met den kogel te worden gestraft, dat
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'er de dood na volgde: dan deeze Regtbank werd eerlang opgeheeven.
De Opsteller deelt in 't slot van zyn Geschiedverhaal twee belangryke en aan het
Departementaal Bestuur van den Rhyn toegeschikte Brieven mede van bekende
Persoonen, die niet weinig aandeels in het Ontwerp eener Contra-revolutie schynen
te hebben gehad, en die, by het welgelukken van dezelve, gereed stonden een
groote rol te speelen; dezelfde Persoonen, die de dreigendste Brieven en
Waarschuwingen aan de Ontvangers en alle Amptenaaren afzonden; doch welke,
meestal, door de waakzaamheid der Politie onderschept, van geene de minste
uitwerking waren: de eerste was van J.C.E. VAN LYNDEN; de tweede van dien zelfden
Heer, en van MAX. L. D'YVOY.
De Opsteller van dit berigt merkt ten opzigte van dezelve aan: ‘Noch de dreigende
toon van den eersten, noch het vleiend Sirenen-gezang, vervat in den tweeden
Brief, welke ter Vergadering van het Departementaal Bestuur inkwam, in het
oogenblik, dat men door onderscheidene berigten van lieden, waarop men rekenen
konde, door de toen plaats hebbende omstandigheden, de goede zaak des
Vaderlands voor verlooren hieldt, (de Brief was gedagtekend uit Neder-Elten den
8 Oct. 1799) waren in staat, om de Leden, standvastig op hunnen post en getrouw
aan hunnen pligt, eenigzins te doen aarselen, om daaraan gehoor te geeven. - De
Notulen van die dagen toonen aan, dat men zich niet verwaardigd heeft, deeze
Brieven tot een onderwerp van Deliberatie te maaken; doch dat, niettemin, dezelven
aan het Uitvoerend Bewind, tot deszelfs informatie, zyn ingezonden.’
Heeft men alle reden om het bedryf des Departementaalen Bestuurs van Texel
in die dagen te roemen, dat van den Rhyn streeft hetzelve op zyde; en hebben wy,
dit Werkje leezende, ons vaak verwonderd over het beleid en den moed dier
Vaderlanderen.
Bylagen, de uitgesproken Vonnissen bevattende, besluiten dit voor de
Vaderlandsche Geschiedenisse belangryk Stukje.
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Twee Gevangenen tegen de aanklagt van Mr. Reinier Willem
Tadama, Procureur der Gemeente van Amsterdam, hen
beschuldigende van het vervalschen of doen vervalschen van drie
Recepissen; verdeedigd door Mr. H. Calkoen, Advocaat enz. Te
Amsterdam, by de Wed. J. Dóll, 1801. In gr. 8vo. 168 bl.
Rechtsgeleerd Advys, in de zaaken van Mr. R.W. Tadama,
Procureur der Gemeente te Amsterdam, Eischer R.O. tegen
Heyman Salomon Levy en Heyman Moses Levy van Maarssen,
doch thans alhier gedetineerdens; over het misdaadig vervalscht
hebben, of hebben doen vervalschen, van drie Recepissen, uit de
Geldheffing van 12 April 1800. In het Committe van Justitie te
Amsterdam, den 26 Maart 1801. uitgebragt, door Mr. B.A. van
Houten, Lid van hetzelve Committé. Te Amsterdam, by H. Gartman,
1801. In gr. 8vo. 304 bl.
De zaak der beleedigde Gerechtigheid voldongen voor de
Vierschaar van het kundig en onzydig Publiek, of Mr. H. Calkoen's
Verdeediging der twee Gevangenen, enz. ter toetse gebragt door
Mr. Albertus Joachim Deiman, Practiseerend Advocaat te
Amsterdam. Te Amsterdam, by H. Gartman, 1801. In gr. 8vo. 352
bl.
HEYMAN SALOMON LEVY, oud 27, en HEYMAN MOSES LEVY, oud 21 jaaren, beiden
gebooren en woonachtig te Maarssen, werden op den 31 van Wynmaand des
voorleden jaars te Amsterdam in de gevangenisse gebragt, door het volgend voorval.
Gemelde persoonen, beiden van de Joodsche Natie, hadden zich, dien morgen om
10 uuren, ten Comptoire van de Kooplieden ENGELBERTS en ROELOFS vervoegd,
woonende op den Cingel, over de Appelmarkt. Zy hadden aan dezelven eenige
Recepissen ter verkoop aangeboden, spruitende uit de Geldheffing van 19 April
1800, rentende drie ten honderd in het jaar, en staande ten Comptoire Amsterdam.
Die koop was tot 43¾ pCto geslooten; doch by het overneemen van gemelde
Recepissen, van welke men zekeren WOLE als naastvoorgaande verkooper opgaf,
meende BERNARD ROELOFS uit het verschil van inkt in de agterste schryf- en
cyfferletters van drie Recepissen, te ontdekken, dat laatstgemelde vervalscht waren.
Hy gaf dit aan de Jooden daadelyk te kennen; stelde hen voor, om met hem naar
het Comptoir van den Ontvanger HOOFT te gaan, om gemelde Recepissen te laaten
nazien; doch dezelven gaven daarop ten andwoord, dat
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zy daartoe geene reden vonden, en dat zy wel een briefjen wilden tekenen, van
wien zy dezelven ontvangen hadden. Eene herhaaling van het gedaane voorstel,
van de zyde van ROELOFS, bragt te wege, dat gemelde Jooden met hem de deur
uitgingen, hebbende alle de Recepissen weder terug ontvangen; waarna echter
HEYMAN SALOMON LEVY, op straat gekomen zynde, verklaarde, geen tyd te hebben,
om naar het Lands Comptoir te gaan, nadien de Fourgon reeds op hen wachtte:
eene verklaaring, die B. ROELOFS zeide niet te kunnen begrypen, vermids hen de
tyd niet ontbrak om geld te tellen, en het Gemeene Lands Comptoir zeer naby was.
Schoorvoetende, en telkens eenen anderen weg willende inslaan, gingen dan
eindelyk gemelde Jooden, met den Burger ROELOFS, naar 's Lands Comptoir. Zyne
bedreiging, dat hy een zogenaamd rouach, of maaling, op straat zoude maaken,
dat is eenige menschen om hen doen verzamelen, indien zy niet met hem mede
gingen, verpligtte hen, om hem tot op het gemeld Comptoir te vergezellen; ofschoon
hy, door hunne geduurige poogingen om te ontvluchten, geenszins den kortsten
weg, maar van zyn Comptoir, door de Heysteeg, langs de Boommarkt, door de
Rozemarynsteeg en oude Spiegelstraat, naar 's Lands Comptoir had moeten gaan;
doch zo dra waren zy niet aldaar gekomen, of zy gaven hem alle de Recepissen,
zo echte als valsche, in handen, en liepen schielyk weg. Het geroep van den geleider,
die hen: houd den dief! valsche Recepissen! nariep, deed echter een onbekend
persoon HEYMAN SALOMON LEVY tegenhouden; zodanig, dat door behulp van deeze
en andere lieden, op dat geroep toegeschooten, gemelde HEYMAN SALOMON LEVY
aan 's Lands Comptoir werdt terug gebragt, alwaar ook HEYMAN MOSES LEVY terug
kwam, zonder dat hy ROELOFS konde bepaalen, of laatstgenoemde mede was
aangehouden geworden, dan wel uit eigen wille terug gekomen.
Het onderzoek der Recepissen, door den Ontvanger HOOFT, gedaan zynde, bleek
zeer duidelyk, dat drie van dezelven, door hem, voor vervalscht gehouden wierden.
Op de vraag, van wien gemelde Jooden die Recepissen gekogt hadden, werdt nu
door hen een geheel andere naam, dan die van WOLF, opgegeeven; het welk door
ROELOFS opgemerkt zynde, door HEYMAN SALOMON LEVY werdt beandwoord, met
eene verklaaring, dat WOLF, in het voorgaande jaar, hun Compagnon was geweest.
En op de aanmerking, dat het voor een Koopman alzins noodzaakelyk was, dat
dezelve, by het koopen van Recepissen, niet alleen de Nos. optekende, maar tevens,
van wien de Recepissen wierden ingekogt; zeide gemelde HEYMAN SALOMON LEVY,
dat zy zulks nimmer deeden, maar dat zy rondreisden, en de Recepissen hier en
daar kogten.
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Deeze verklaaring, gevoegd by al het verdachte, dat reeds in dit eenvoudig verhaal,
ten nadeele van de beide Jooden, zichtbaar is, leverde derhalven eene genoegzaame
reden op, om beiden naar de gevangenisse over te brengen. Zy schynen aldaar
reeds dienzelfden dag verhoord te zyn; en het onderzoek van den Procureur der
Gemeente, Mr. REINIER WILLEM TADAMA, in dat, en in de volgende verbooren, is
zodanig ten hunnen nadeele uitgevallen, dat hy hen, als Vervalschers der drie
Recepissen, aan het Committé van Justitie te Amsterdam heeft aangeklaagd; als
blykende hem volkomen, dat zy de by hen gevondene Recepissen, geenszins van
een Boer, of van een Zaandammer, gekogt hebben; zo als zy, elkander echter
telkens tegenspreekende, verklaaren; maar dezelven van BAREND IZAAC COHEN
hebben gekogt, die dezelven van PIETER VAN GEELEN gekogt had, en die ook
onvervalscht had ontvangen, en aan hen overgegeeven; komende de verklaaringen,
en de daarvoor betaalde prys, daarmede volmaaktelyk overeen.
Deeze beschuldiging, aan de zyde van den Procureur der Gemeente, door alle
de omstandigheden en ingewonnen getuigenissen beweezen zynde, uitgezonderd
door de Confessie van de beide Gevangenen; daar dezelven in tegendeel styf en
sterk bleeven ontkennen, dat zy die Recepissen van genoemden BAREND IZAAC
COHEN gekogt hadden, alsmede dat zy die vervalscht zouden hebben; zo moest nu
het Reglement van 10 October 1798, by hem Procureur en het Committé van
Justitie, in aanmerking komen. Voorheen verzogten de Hoofd-officieren, in zodanige
gevallen, dat de Gevangenen in hunne handen mogten gesteld worden, om, door
pyn van geesselslagen, tot bekendtenisse der waarheid gebragt te worden; doch,
na het afschaffen van de Pynbank, is dit zodanig veranderd, dat aan dusdanige
Gevangenen, in dat geval, een Advocaat wordt toegevoegd, om hen te verdeedigen.
Dit, derhalven, werdt ook, in gevolge Art. 8 van gemeld Reglement, door het
Committé van Justitie te Amsterdam gedaan; en dit heeft den Advocaat H. CALKOEN
gelegenheid gegeeven, om de zaak van gemelde HEYMAN SALOMON LEVY en HEYMAN
MOSES LEVY op zich te neemen, en het Committé van Justitie te Amsterdam de
Memorie te doen toekomen, welke hy vervolgens, onder den tytel van twee
Gevangenen tegen de aanklagte van Mr. REINIER WILLEM TADAMA verdeedigd, heeft
in het licht doen treeden: zynde het eerste Stuk, welks geheele tytel aan het hoofd
van deeze beoordeeling geplaatst is.
In alles, wat, geduurende de laatstverloopene zes jaaren, in ons Vaderland is
voorgevallen, zal men denkelyk geen voorbeeld meer aantreffen van zulk eene
verandering, als in dit geval plaatse heeft. Immers hebben de Gevangenen by deeze
inrichting aanmerkelyk gewonnen, daar zy, by het gemis der
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geesselslagen, nog een voorspraak verkrygen, welke hunne zaak op zich neemt,
en hen voor de rechtbank, op eene gepaste wyze, verdeedigt. Zekerlyk hebben de
Rechters, na die verdeediging ingezien, en met de verhooren van de Gevangenen
vergeleeken te hebben, het volkomen vermogen, om volgens hun geweeten te
besluiten; doch het is, ondanks dat vermogen, alzins blykbaar, dat een Advocaat
den Gevangenen veel meer te stade kan komen, dan de geesselpaal; en vooral
een Advocaat als de Burger CALKOEN, die klaarblykelyk beweezen heeft, dat hy de
zaak zyner Clienten met den meesten yver verdeedigd heeft, ja zelfs in gevallen,
in welke dezelve niet te verdeedigen was; terwyl hy bovendien, zelfs na het gevelde
Vonnis, niet heeft opgehouden, om zich voor deeze lieden dapper in de bresse te
stellen.
De Memorie zelve is meer vloeijend dan bescheiden geschreven, en geeft hier
en daar wenken, dat deszelfs Steller niet alleen zyne eigene waarde gevoelt, maar
ook voor andere lieden wel wil weeten, dat hy die gevoelt. Reeds by den aanvang
haalt hy eenige woorden van zich zelven, uit zyne in de daad verdienstelyke
Verhandeling over het voorkomen en straffen der misdaaden aan, met byvoeging
dat die Verhandeling bekroond is. Een weinig verder verklaart hy, zich in een
independenten staat te bevinden; fermiteit en charakter genoeg te bezitten, om van
die independentie gebruik te maaken; en opvoeding genoeg genoten te hebben,
om de verdeediging van die Gevangenen, met destigheid, nadruk en ernst, aan te
vangen, en ten einde te brengen, zonder intusschen aan iemand eenige billyke
reden van klagten te geeven. In hoe verre nu dit woord billyk al of niet toepasselyk
zoude zyn, wanneer de Procureur der Gemeente, Mr. R.W. TADAMA, zich over eenige
uitdrukkingen, in deeze Memorie voorkomende, wilde beklaagen, zullen wy liefst
niet beslisschen. Dit echter zyn wy, met zyn Tegenschryver, den Advocaat DEIMAN,
eens, dat zyne beschuldiging, dat de Procureur der Gemeente iets by zyn advys
ter neder gesteld zoude hebben, 't geen niet volkomen met de waarheid
overeenkomstig en beweezen was, zeer roekeloos en gehasardeerd is. Wy zwygen
van de onheusche uitdrukkingen, door den Advocaat CALKOEN, ten opzichte van
sommige Getuigen, gebezigd; en vooral tegen BAREND JAN WYMAR en PIETER VAN
GEELEN; daar de dood van den laatsten, dien verdeediger der twee beschuldigden,
zo min van eenige beleedigende gezegden heeft kunnen terug houden, als het
onbesprooken gedrag van den eersten, welke man door hem, op eene zeer
onvriendelyke wyze, voor een onbeleefden, partydigen en norschen wordt te boek
gesteld. - Voor het overige is deeze Memorie in een bevalligen en inneemenden
styl geschreven; osschoon dezelve geen kragt van overtuiging
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genoeg sebynt bezeten te hebben, om de Amsterdamsche Rechters, omtrend deeze
gevangene Jooden, zoo te doen denken, als de Advocaat CALKOEN beweert, dat by
over hen denkt.
Het tweede Stuk is een Rechtsgeleerd Advys van Mr. B.A. VAN HOUTEN, Lid van
het Committé van Justitie te Amsterdam, door hem in gemeld Committé uitgebragt,
op den 26 van Lentemaand 1801, wanneer over de zaak van de gevangene HEYMAN
SALOMON LEVY en HEYMAN MOSES LEVY geoordeeld zoude worden. De uitgebreidheid
en bondigheid van dit Advys toont genoeg, dat de Amsterdamsche Rechtbank
geenszins overhaast te werk gaat; het welk men nog zekerder schynt te mogen
gelooven, wanneer men onderstellen mag, zo als men ons verzekert vry te mogen
doen, dat ook andere Leden uitgebreid over deeze zaak geadvyseerd hebben. En
dat zulks zeker heeft plaats gehad, is blykbaar uit het op dien dag gevelde Vonnis,
over beide Gevangenen; zynde: dat dezelven op het Schavot, voor het Huis der
Gemeente op te richten, wel strengelyk zullen worden gegeesseld en gebrandmerkt,
voor zes jaaren geconfineerd in het Rasphuis, en voor twaalf jaaren gebannen uit
het voormaalig Gewest van Holland; daar toch de Burger VAN HOUTEN alleen tot
eene geesseling, zonder brandmerk, een confinement van zes jaaren in het nieuwe
Werkhuis, en een altoosduurend bannissement, uit het voormaalig Gewest Holland,
heeft geadvyseerd.
Uit de Voorrede, voor dit Advys geplaatst, kan men opmaaken, dat de
rechtskundige VAN HOUTEN vooral aanleiding gekreegen heeft om hetzelve mede te
doen drukken, door de Memorie van den Advocaat CALKOEN. Op verscheidene
plaatsen van dit Advys blykt ook, dat deszelfs Steller geheel anders denkt, dan de
Steller dier Memorie; en doorzicht en kunde genoeg heeft, om de kronkels en
plooijen, welke die Memorie aan het gedrag der Gevangenen gegeeven heeft,
geheel glad te stryken, en daardoor de waarheid, geheel bloot, in het waare daglicht
te stellen. Ook de byzonderheden, welken de Advocaat CALKOEN aan de zaak der
Gevangenen verbonden heeft, noodzaakten den Burger VAN HOUTEN, om zyne
gevoelens dienaangaande te doen blyken; zo als, by voorbeeld, over de voeging
van Derdens, in het Crimineele; Reserve van Actie tegen het officie; Appél tegen
de Dispositie van het Committé van Justitie, de manier van procedeeren in deezen
bepaalende; Appél tegen een eventueel nadeelig vonnis tevens; stuiting van
Executie, door de quasi interjectie van hetzelve by de Memorie, enz. Ook heeft hy
vooral de beschuldiging van den Advocaat CALKOEN tegen den Procureur der
Gemeente, wegens de Huisvisitatie te Maarssen, by de Ouders van de beide
Gevangenen, geheel ontleed, en duidelyk genoeg getoond, dat gemelde Advocaat
geheel niet ge-
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weeten heeft, hoe, en op wiens order, dezelve verricht is. Na die beschuldiging in
al haar kragt voorgesteld, en de waare toedragt der zaake tevens gemeld te hebben,
spreekt hy over den pligt van den Advocaat CALKOEN, in dat geval, op volgende
wyze:
‘Hoe zeer nu al de Advocaat CALKOEN onbewust mogt geweest zyn van den inhoud
der Brieven van den Procureur TADAMA, aan den Procureur Generaal van het
voormalig Gewest Utrecht, zo hadt hy echter, althans ten aanzien der arrestatie van
SALOMON LEVY, geen blyk in het minst, dat dezelve door den Procureur der Gemeente
verlangd; ja zelfs niet, dat dezelve Hem eenigzins te imputeeren ware; - En, gelyk
't hem hadt gevoegd, zich te wachten, over de aanvraag tot Huis-visitatie, zoo hy
al niet wist, dat ook deeze niet was gevorderd, in zodanige haatelyke en
ONBESCHOFTE termen, in welken hy dienaangaande het zyne gezegd heeft, by het
Committé van Justitie zich uit te laaten; zoo ook hadt het hem gevoegd, zich te
onthouden van zulk eene onwaarachtige voordragt, wegens het arrest, insgelyks
aan Hetzelve gedaan. - Was het niet al verder zyn pligt geweest, toe te zien, voor
't minst dat de Municipaliteit van Maarssen niet geinduceerd wierdt, om zulke notoire
onwaarheden aan het VERTEGENWOORDIGEND LIGCHAAM voor te stellen? - Was het
niet zyn pligt geweest, om de Gevangenen en quasi gevoegdens, by hun Request
aan de Eerste Kamer van hetzelve, zich te doen wachten van, by de leugenachtige
voorgeevens, zoo over de zaaken zelven, als over die aanschryving, te poseeren,
dat dat arrest op zodanige aanschryving geschied ware?’ - Men vergelyke nu
daarmede den grooten ophef, schoon in algemeene bewoordingen, van den Advocaat
CALKOEN, te vinden in deszelfs Memorie bladz. 14 en volg., door welken de Procureur
TADAMA genoegzaam als een publieke Roover wordt aangewezen. Zouden zulke
uitdrukkingen, byaldien zy op onwaarheden gevestigd zyn, ook billyke reden van
klagten, tegen een Verdeediger van ten minsten by hem Advocaat zelven, zeer
suspecte Gevangenen, kunnen opleveren?
De Burger VAN HOUTEN heeft vooral getracht, om hier en daar, in zyn Advys, rechte
denkbeelden te geeven, van recht te doen op Convictie, steunende op juriedieke
gronden. Zyne ervaaring in dat vak kan niemand betwisten; en deeze heeft hy zeker
boven den Advocaat CALKOEN vooruit, die, onzes inziens, hier en daar, den bal niet
weinig mis slaat. Sterk is zekerlyk het volgend slot der Voorrede, voor dit
rechtsgeleerd Advys geplaatst: ‘Mogt welligt die Memorie van Defensie in de handen
van enkele onverlaaten gevallen, en als een aangenaam geschenk greetig ontvangen
zyn, waardoor zy, of in
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de voorneemens tot - of in de daadelyke praktyk van - zulke en dergelyke misdryven,
uit aanmerking van het, in hun oog, onmogelyk gemaakte gestraft worden van de
misdaad, gesterkt mogten zyn; de zodanigen zullen bereids hebben vernoomen,
dat verdeedigingen van dien aart, by de Amsterdamsche Rechtbank, daartoe ten
eenemaale onvermogend zyn.’ - Sterk noemen wy dit gezegde; doch ten opzichte
van de zaak, en in vergelyking van het volgend Stuk, waarvan wy nu nog moeten
spreeken, is het zulks niet. Jammer is het, dat in dit Advys zeer veele taal- en
drukfeilen ingesloopen zyn, welke men zeker aan den haast zal moeten toeschryven,
dien men gemaakt heeft, om hetzelve spoedig als een tegengif in het licht te doen
treden, na dat de Memorie van den Advocaat CALKOEN uitgegeeven was; die door
veele lieden, by eene eerste leezing, zo om deszelfs styl, als verregaande stoutheid,
wierdt bewonderd.
Opzettelyk tegen laatstgemelde Memorie ingericht, is het derde Werk, welks tytel
wy hier boven omstandig hebben opgegeeven; namentlyk: de zaak der beleedigde
Gerechtigheid voldongen voor de Vierschaar van het kundig en onzydig Publiek;
geschreeven door de bekwaame pen van den Amsterdamschen Rechtsgeleerden,
Mr. ALBERTUS JOACHIM DEIMAN. Deeze Advocaat gaat zynen Medebroeder CALKOEN
van stap tot stap na; en tracht het gedraaide, gewrongene, en beleedigende, in
deszelfs Memorie, aan te toonen. Hier en daar, echter, vindt men, in dit stuk, al te
veel bewaarheid, hetgeen in de Voorrede ook daadelyk als eene bekendtenis van
den Schryver wordt opgegeeven, ‘dat dit geschrift menigvuldige blyken eener meer
dan gewoone geestdrift en gevoeligheid draagt, en, over het algemeen, niet op dien
minzaamen toon gestemd is, welken een bloot verschil omtrend de uitlegging,
aanwending en toepassing der Wetten en Voorschriften van het Recht, en het
oogmerk, om, of te overtuigen, of overtuigd te worden, onvermydelyk zouden
vorderen.’ Dan, men moet daarby in aanmerking neemen, dat de Advocaat DEIMAN
een oogenblik had durven twyffelen aan de wettigheid en rechtvaardigheid van de,
tegen deeze Gevangenen, ondernomene crimineele procedures. En, ofschoon het
niet missen kon, of hy moest, reeds by de eerste leezing der Memorie van den
Advocaat CALKOEN, over de animositeit, welke daarin, in het byzonder, tegen den
Procureur TADAMA, als Eischer R.O. in deze, zoo van alömme, op de meest tastbaare
wyze doorstraalt; over de blyken van verachting, waarmede hy den Burger ROELOFS
bejeegent; over het in 't oog loopend oogmerk, om den bedienden van 's Lands
Comptoir, BAREND JAN WYMAR, in deszelfs goeden naam te verkorten; en, boven
alles, over de voorbeelde-
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looze haatelykheid en kwaadaartigheid der insimulatie, waardoor de nagedachtenis
van wylen PIETER VAN GEELEN is bezoedeld, met gevoelens van verontwaardiging
vervuld worden: - ofschoon ook de baarblykelyke ongerymdheid en onwettigheid
van de meeste sustenuen, redeneeringen en gevolgtrekkingen van den Advocaat
CALKOEN, hem onvermydelyk in het oog moesten vallen, (het zyn de woorden van
DEIMAN zelven, in zyne Voorrede bl. IV en V) en hierdoor reeds het verbrooken
evenwigt zyner onpartydige denkwyze niet alleenlyk ten volle wierd hersteld, maar
zelfs eene tegengestelde helling verkreegen had, ontbrak het hem echter aan de
noodige informatien, omtrend de byzonderheden, welke den Advocaat CALKOEN
aanleiding gegeeven hadden, om tegen de laatstgenoemde persoonen met zoo
veel drifts en bitterheids uit te vaaren, en tevens aan de Crimineele Verhooren en
verdere Bewysstukken deezer Procedures, om met volkomen gronden en redenen
van wetenschap over de merites deezer Verdeedigings-Memorie in allen deelen te
kunnen jugeeren. En, na dat hy deeze alle bekomen, geleezen en herleezen, en
rypelyk overdacht; en vervolgens de Memorie van den Advocaat CALKOEN andermaal
in handen genomen en overwoogen had, en van de misdaadige schuld van deeze
Gevangenen op de volledigste wyze was overtuigd geworden, kon hy zich niet
bedwingen om uit te roepen: ‘Zyn deze Gevangenen, thans Gecondemneerden,
dan nu de voorwerpen, om welken men zich niet heeft ontzien, de handelwyze van
den Publieken Aanklager in deze, die niets anders gedaan heeft, dan 't geen Eed
en Pligt van hem vorderden, en tevens niets heeft verzuimd van 't geen hy,
ambtshalven, te doen gehouden was, op eene onbeschaamde en roekelooze wyze,
in de meest ongemesureerde bewoordingen, te inculpeeren, en het oordeel van
een respectabel Col. legie van Justitie, als onwettig en onrechtvaardig, by het geëerd
Publiek verdacht te maaken! De voorwerpen, waarom men zich de licentie
veroorloosd heeft, om de geloofwaardigheid der authentieke Registers van 's Lands
Comptoir te ondermynen, de Natie alzoo van den eenigen toetssteen van de echten zekerheid haarer schuldbekentenissen te berooven, en de misdaadige
onderneemingen van list en bedrog uit te lokken, te faciliteeren, en aan te moedigen!
De voorwerpen, waaröm braave en welgezeten Poorters van deze Stad, door de
haatelykste insimulatien, met verachting bejeegend, en door gewaagde
beschuldigingen ten toon zyn gesteld! De voorwerpen, waaröm de rechten der
Menschheid verkragt, en de assche der dooden ontheiligd zyn geworden! De
voorwerpen ten gevalle van welken de Hoogste Vergaderingen van Wetgeeving en
Justitie, in hunne gewigtige
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deliberatien en veelvuldige werkzaamheden, by herhaaling, gestoord, en met
verzoeken worden geimportuneerd, om een inbreuk op vastgestelde wetten toe te
staan, en de Crimineele rechtspleeging nog moeilyker, nog meer onzeker en
omslagtiger te maaken, als zy thans, inzonderheid zedert de afschaffing der Pynbank,
reeds is, en geworden is! De voorwerpen, eindelyk, met welker verdeediging men
voorgeeft de Godheid te dienen!’
De Advocaat DEIMAN behandelt zyn Collega CALKOEN, dit geheele geschrift door,
als zeer partydig zynde, ten opzichte van den Procureur der Gemeente, Mr. R.W.
TADAMA; en eindigt hetzelve met de volgende aanmerkelyke gezegden: ‘Van waar
die personeele haatelykheid? dat opzet, om eenen man, die als mensch en burger
op algemeene achting een billyke aanspraak heeft, en in wien de Crimineele Justitie
eenen kundigen en volyverigen voorstander en handhaver, eenen waardigen
opvolger van Mr. MAURITS CORNELIS VAN HALL, beschouwt en wedergevonden heeft,
zoo moogelyk, in deszelfs crediet en onontbeerlyk gezag te verkorten, en deszelfs
verdiensten by het Publiek, op eene slinksche wyze, verdacht te maaken?
Laat ons ook, op het voetspoor van den Advocaat CALKOEN, rondelyk spreeken,
zoo als het by ons ligt, en Complimenten ter zyde stellende, zonder bewimpeling
betuigen, dat wy het daarvoor vermeenen te moeten houden, dat die haatelykheid
en dat opzet hunnen oorsprong hebben in politieke onverdraagzaamheid, welke
deze geleegenheid heeft gearripieerd, om haare gal uit te braaken, en zich aan de
Persoon genoegdoening te verschaffen wegens de onaangenaame
gewaarwordingen, welken de Titulatuur van PROCUREUR der GEMEENTE, en de
daarmede in verwandschap staande herinnering van gebeurde zaaken, - in het hart
van den Steller der getoetste Memorie hebben kunnen te weeg brengen.’
Zodanig heeft men moeten besluiten over eene Memorie, die zeer veel had kunnen
uitwerken, indien dezelve op eene bescheidene wyze was ingericht; ofschoon
dezelve daarom echter by den Rechter misschien geen' meerderen ingang zoude
gevonden hebben. Doch het partydige en onbescheidene verdient overal afkeuring,
en vooral in zaaken van Justitie. Welk een gevolg deeze zaak hebben zal, weet
men niet; en wy willen vooral de oordeelen van de hoogste magt in ons Vaderland
geenszins vooruit loopen. Dan, wy hebben nu de verdeediging van de Gevangenen,
derzelver wederlegging, en het oordeel van een der Rechters, geleezen; wy zouden
dus geheel veilig een besluit kunnen vormen, maar dit zoude zekerlyk mede ten
nadeele van HEYMAN SALOMEN LEVY en HEYMAN MOSES LEVY uitloopen; doch dit valt
geheel buiten ons
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ontwerp: genoeg is het, onze Leezers te berichten, dat, zo in het Advys van den
Burger VAN HOUTEN, als in de Verdeediging van den Burger DEIMAN, genoegzaam
zeker blykt, dat een dier beide Gevangenen, de Recepissen van 6, 8 en 9 guldens,
door het byvoegen van nullen en schryfletters, tot die van 600, 800 en 900 guldens
verheven heeft; zo dat zy voor ƒ 23-:-:, na de vervalsching, ƒ 2300-:-: meenden te
kunnen ontvangen; - dat beiden van die vervalsching geweeten, en van dezelve
gebruik hebben willen maaken, om die vervalschte papieren tot hun eigen voordeel
te doen dienen; en derhalven wezenlyk schuldig zyn aan de misdaad, hen, door
den Procureur der Gemeente van Amsterdam, ten laste gelegd.
Maar nu is de vraag: De Advocaat CALKOEN konde eens volledig, en den rechten
voldoende, betoogen, dat, als één van de beide Gevangenen alleen schuldig was
aan de misdaad hen ten laste gelegd, alsdan geen van hen beiden, als zy bleeven
ontkennen, gestraft zoude kunnen worden: zou deeze leer dan niet de vreesselykste
uitzichten voor ons Vaderland en voor deeze Eeuw opleveren, in welke zo veel
papier, Obligatien, Recepissen, enz. de plaatse van geld inneemen? Zou dan niet
telkens een misdaadig tweetal werkzaam kunnen zyn, de een om te vervalschen,
en de ander om de vervalschte papieren aan den man te helpen; als beiden maar
zorg droegen, om stout en sterk te blyven ontkennen? Wy voor ons gelooven, dat
alsdan het nationaal crediet op zeer losse schroeven zoude gesteld zyn; terwyl men
zich nimmer zoude kunnen wachten voor het misdaadig vervalschen van nationaale
papieren, en niemand zoude mogen straffen, al wierdt hetzelve ten allersterkste
bewezen, indien de Vervalschers hunne misdaad maar niet zelven erkenden. Wy
gelooven, dat ook de gevolgen beslisschen, om in deezen zeer oplettende en streng
te moeten zyn; te meer, daar men de valsche Munters met de dood straft, die toch
in verre na niet zoo veel schade, en geenszins zoo gemakkelyk, kunnen
veroorzaaken, als de Vervalschers van nationaale Recepissen.

Vredezang by den aanvang van de Negentiende Eeuw. Door S.
Styl. Te Harlingen, by V. van der Plaats, 1801. In 4to. 22 bl.
Het senectutem oblectant van CICERO wordt by dezen gryzen Dichter waar bevonden,
en men kan dezen zynen Vredezang 's Mans ouderdom in het geheel nog niet
aanzien. Zyne versen zyn vloeijende, het rym gemaklyk, de uitdrukking doorgaans
krachtig, en dit gehele leerdicht draagt overvloedig bewys van des Dichters goeden
smaak en uitgebreide kundigheden. De Vrede komt, en met haar de ware, nooit
alzo
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nog gevestigde, Vryheid, en Volksgeluk, de vruchtbare bron van zedelykheid. Toen
Augustus aan het Romeinsche Volk den Vrede gaf, begonnen de Wetenschappen
te bloeijen; BUONAPARTE is dezelfde weldoener, alleen hy bedoelt gene Kroon.
Vryheid en Volksgeluk hebben alleen in zedelykheid enen vasten grond.
't Gaat vast, dat toch de Deugd aan alles wat men doet,
Indien 't beklyven zal, haar zegel steeken moet.
't Is waar dat de Ondeugd ook haar wit wel kan beschieten,
Maar nooit mag zy haar lot in zegening genieten;
Want Wroeging en Geluk staan in een valsch verbond,
En die de wroeging smoort, verraadt zich zelf terstond.
Doch de Eerzucht, die de Deugd mag tot een prikkel strekken,
Kan ook eene eedle ziel tot overyling trekken,
Vooral wanneer ze in een bedrieglyk oogpunt staat,
Gelyk het in 't gemeen maar al te dikwyls gaat.
Zo mag daartegen dan een Volk gelukkig heeten,
Daar de Eer niet kan bestaan met een ontrust Geweeten,
Daar 't werk zyn meester loont; en de eerste, die misdoet,
Op 't kussen of in 't spits, met afkeer wordt begroet.
De Fransche Monarchy, die meer dan duizend jaaren
Haar uitgestrekt Gebied kon staaven en bewaaren,
Viel met een enklen schok, eer zy 't gevaar bedacht.
Zo valt een ryzige eik, schoon de ingeschapen kracht
Haar wortels diep in 't hart des afgronds heeft geschooten,
Gebliksemd van om hoog, gebeukt van donderklooten.
Zo ploft een klip in Zee, hoe vast, hoe trotsch, hoe sterk:
De grondslag rookt, en 't schuim vliegt bruischende aan het zwerk.
Europe davert op dien bons: Zy schudt haar kroonen,
Die wagglende en beroerd een droeven luister toonen:
Elk stamelt, vreest voor zich, en vraagt nog wat het is:
Een doodsche zwymeling vervangt de ontsteltenis:
Maar uit die kalmte moest het yslykst onweer groeien.
Straks hoort men storm op storm in nachtorkaanen loeien,
Die van 't Rifeesch gebergte op Memsis overslaan,
En boven Kaukazus tot Ganges oevers gaan.
Wat noodgeschrei! Alleen het Eiland, dat ten Westen
Van deeze kust zich scheen tot ons bederf te vesten,
Zag dit, op hoop van winst, met een bedaard gemoed,
Gelyk het nog den brand naar zyn vermogen voedt.
Nooit zag men de Oorlogstoorts met zulk een woede blaaken,
De ontboeide Plonderzucht nooit zulk een voortgang maaken;
Nooit zo veel Volks vergaan in traanen, bloed en vlam.
Elk wanhoopte aan het eind: maar BONAPARTE kwam.
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Nu wyst de Dichter den springvloed der vorige gruwelen; domheid, bygeloof en
hovaardy, enz. Echter werdt reeds in de Eeuw van LODEWYK de grond gelegd voor
het tegenwoordig geluk: FENELON ontstak reeds het toortslicht; het wies zinds als
een vuurkolom ten Hemel, en straalt nu over de gehele aarde. Ook Neêrland leed
door Staatsgebreken en zedeloosheid; gelukkig, zo het nu door ondervinding wys
werd. Noord-Amerika ontwierp een duurzaam Staatsgestel, waartoe ons Gemenebest
de schets gaf: men verwachtte iets zonder wedergaê; het kwam, en voldeed, en
wekte bewondering:
maar die 'er thans op ziet,
In 't licht van onzen dag, voelt die verwondring niet.
Zo 't menschlyk is, dat we ons volmaakt geluk belooven,
Zal onze maatschappy die schoonheid haast verdooven,
Door een verbindtenis, die hoog en laag verheugt.
Maar Burgers, Burgers! dat vereischt de blankste Deugd.
Zo gy uit vadzigheid u laf in slaap laat wiegen,
En 't oor aan bloodaarts leent, die vleien en bedriegen,
Of snoode handen 't roer der Staatshulk aanbeveelt:
Weg met de heerlykheid, daar gy nu diep in deelt.

Dan wy mogen niet meer afschryven. De Dichter zingt vervolgends den roem der
Vryheids-helden, en den zegen van den Vrede, die de Vryheid vestigt, en geluk,
wetenschappen en alle de schone kunsten bloeiën doet; en sluit met opwekking en
heilwenschen aan het Bataafsche Volk.
Onze Lezer kent nu nagenoeg dezen Vredezang; is 't nodig dat wy dien nog
aanpryzen?

Eelhart en Petronella, eene toevallige Roman. Door H. Essenberg,
Gerritsz. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1801. In gr. 8vo. 144
bl.
Onlangs, by de aankondiging van zeker geschrist van den Heer VAN KOTZEBUE,
gaven wy te kennen, vooral niet te hopen, dat het mode worden mogt, op die wyze
Romans te ontwerpen; maar daar hebben wy waarlyk nu reeds ene toevailige
Roman. Het zyn nu juist gene opgegevene Woorden, maar zogenoemde Spreuken,
waaraan dit werkje, mogen wy den Schryver geloven, zynen oorsprong te danken
heeft. Zekere menschen namen, by zekere gelegenheid, het onschuldig vermaak,
om elk ene spreuk te schryven, zonder dat de een wist, wat de ander schreef, en
dan te zien, in welk verband die spreuken staan mogten; en de Schryver vond goed,
van deze Spreuken ene Roman te vervaardigen. Het waren de vol-
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gende: (1) Laat 'er van komen wat het wil. (2) Klinkende munt is het beste. (3)
Morgen ochtend moet ik gaan. (4) Ik ben toch nieuwsgierig. (5) Ik ga uit van daag.
(6) Ik had gehoopt geld te ontfangen. (7) Wees maar niet ongerust. (8) Het wordt
slecht weêr. (9) Het wordt tyd om te gaan slaapen. (10) Ik hoop van ja. (11) Ga recht
door zee. (12) Ik wenschte dat het gedaan ware. De Schryver brengt zamenhang
tusschen deze twaalf denkbeelden, en levert ons een aaneengeschakeld verhaal.
Het wordt ene liefdesgeschiedenis. Een oud medevryer, die veel geld, en daardoor
de ouders van het meisje op zyne hand heeft, maakt de gelieven enige moeijelykheid;
dan toch niet lang, want in een dag of drie wordt alles geschikt; en de Roman eindigt,
gelyk dat betamelyk is, met het huwlyk der jonge lieden. Wy hebben genen lust om
het hoosdbeloop der geschiedenis op te geven: het verhaal komt ons voor langwylig
te zyn, en niet zeer belangryk; en na gezegd te hebben, dat de Boerenschouten
over het algemeen niet in den besten reuk zyn by onzen Schryver, en dat hy hoopt,
dat het Volk, by de aanstaande verkiezing der Gemeentebestuuren, de braaven
moge kennen en verkiezen, en de kwaaden weeren, met welken wensch wy ons
verenigen, zo bepalen wy ons eenvoudig tot de mededeling van de volgende regels
uit het beminlyke kerssenbriefje, (zo noemt het de Schryver) dat in deze toevallige
Roman toevallig onze aandacht trok:
De eerste vrucht is 't van het boomtje:
'k Dacht, toen ik het bloeijen zag:
'k Zal nu van ons eigen boomtje
Kersjes plukken voor myn Pie.
'k Zag het bloemtje ras verwelken,
Zag daarna een' groenen knop,
Toen een' witten, toen een' geelen,
Toen een roode lekkre kers.
'k Voelde die toen alle dagen,
Tot zy door en door was ryp,
'k Plukte en leide ze in dit doosje
Voor myn allerbeste Pie.

De Schryver houdt zich thands onledig met het opstellen van iets anders, hetwelk
hy, zo dit werkje (gelyk enige andere kleinere van hem) byval verkrygt, binnen korten
tyd hoopt in het licht te geven.

Zak-bibliotheek van Vernuft en Smaak. Wde Deel. Met Plaaten. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1800. In 12mo 270 bl.
Wy hebben gene reden om den los terug te nemen, dien wy voorheen aan dit Werkje
gaven, en mogen ook

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

466
dit IVde Deel aanpryzen. Het bevat drie Stukjes. Het eerste, dat wy wel een Stuk
mogen noemen, is: De Kluizenaar: Tooneelspel, in vyf Bedryven, naar 't Hoogduitsch
van B.C. D'ARIEN. WILLEM, de Zoon van den Graaf VAN OUDENSTAM, bemint LINA, de
Dochter van den Graaf VAN SCHOONENBEEK, die, om redenen onbekend, onder den
naam van BROEDER GEORG, daar in den omtrek als Kluizenaar leeft. WILLEM'S Vader
ontdekt hunne liefde, - en met de ontdekking van den rang van LINA wordt eindelyk
alle zwarigheid weggenomen, en het huwlyk der gelieven gesloten. Dit Stuk is zeer
wel geschreven, en de onderscheidene characters, en daaronder zeer beminnelyke,
worden zeer wel volgehouden.
Hierop volgt: Een Dramatisch Verhaal: DE ONBEKENDE SCHOONE; dat zich met
genoegen lezen laat. Sir HENDRIK, wiens fortuin in de war is, bemint deze onbekende,
en is door haar dubbelzinnig gedrag zeer onzeker wat hy van haar denken moet;
intusschen redt zy, door hare schrandere list, haar en zyn vermogen uit de handen
van zekere Lady RUNZEL, en alles loopt uitmuntend af.
Het derde Stukje is een kort verhaal, van ene, zo als ons verzekerd wordt, tot in
derzelver kleenste byzonderheden toe, ware gebeurenis. Een braaf, medelydend
Pastoor geeft aan enen Franschen Soldaat, dien hy toevallig ontmoet, ene milde
gift. Deze overnacht juist in het Dorp van dien Priester, krygt den inval om zynen
weldoener nog laat in den avond te bezoeken, en redt hem daardoor nog in tyds uit
de handen van enige moordenaren. Zo waakt en zorgt de weldadige Voorzienigheid!

De Spelonk van Strozzi, of de Ondeugd door zich zelve gestraft.
Tooneelspel in vier Bedryven, door G. Manheer. Te Rotterdam, by
C. van den Dries, 1800. In 8vo. 80 bl.
Even als de Romanschryvers, schynen onze hedendaagsche Tooneeldichters het
'er op toe te leggen, om toch vooral wonderbaare en afgryzelyke voorwerpen ten
tooneele te voeren. De Spelonk van Strozzi, welke wy, als Roman, in deszelfs
inhoud, aan onze Leezers reeds hebben doen kennen, heeft den Burger G. MANHEER
aanleiding gegeeven, om die afschuwelyke daad ook op het Tooneel te vertoonen.
Jammer is het maar, dat by zo veele woestheid in de karakters, dan nog eene
verwarde tooneelschikking moet doorblinken, zo dat men, even als in de
onregelmaatigste Stukken der Duitschers, het Tooneel in het midden van een Bedryf
ziet veranderen, en het Gordyn laat vallen, dáár en zo dikmaals
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als men goedvindt. Op deeze wyze voordgaande, zal men al ras in staat zyn, om
zeer uitgebreide Romans op het Tooneel te vertoonen; immers het getal van
Bedryven is, op deeze wyze, altyd ligt te vinden!

Korte Aardrykskundige Beschryving der Bataafsche Republiek,
naar de nieuwe Verdeeling in agt Departementen; met een
genommerd Kaartje, waarin alle de Steden, de voornaamste
Dorpen, de Rivieren, Wateren, Producten, enz. onzes Vaderlands
worden aangeweezen. Te Amsterdam, by J. ten Brink, Gerritsz.
1801. In 8vo. 46 bl.
Juist is de aanmerking des Vervaardigers van dit Werkje, dat geen Schoolboek,
waarin de Aardryksbeschryving in derzelver ganschen omvang onderweezen wordt,
omtrent één Land in 't byzonder zeer uitvoerig zyn kan. Zodanig was het inzonderheid
gesteld met die van ons Vaderland, in de Leerboekjes der Aardryksbeschryving, op
de Schoolen gebruiklyk. Dit zette den Opsteller aan, om voor zyne Leerlingen het
kleine Stukje, 't geen wy thans aankundigen, te vervaardigen; in het Voorberigt
aanduidende, op welk eene wyze men, met de meeste vrugt, dit handboekje konne
gebruiken.
Zo wil hy, dat de eerstbeginnenden, by voorbeeld, van het Vyfde Departement,
of Texel, eerst alleen leeren, ‘dat het bestaat uit het voormaalig Noord- en een
gedeelte van Zuid-Holland, en een aantal volkryke en bloeijende Dorpen en Steden
bevat: Alkmaar, Medenblik, Enkhuizen, Hoorn, Purmerend, Edam, Monnikendam,
Haarlem, Leyden en Naarden.’ - Voorts doet hy hun deeze Steden in eenige
voornaame byzonderheden kennen, in Stad en Plaatsbeschryvingen, voor eenigzins
verder gevorderden geschikt, zo ten aanziene van vroegere als laatere
gebeurtenissen. Zeer kort is dit alles; en zou men wel iets meer verlangen, en eene
grootere gelykheid in de opgave hebben mogen aantreffen. Zo verwonderde het
ons, daar wy ten aanziene van andere Departementen min belangryke
byzonderheden vonden, in dit Departement geen woord aan te treffen van de
Zaanlandsche Dorpen. - Het bygevoegde Kaartje, waarop alles met Getallen en
Letters wordt aangeweezen, geest ook door verkorte lettertekens aan het oog te
verstaan, welke de Voortbrengzels dier Streeken zyn. Veel is 'er, en dit brengt de
aart van dit Werkje mede, overgelaaten aan den Onderwyzer, die 'er zich ter
handleidinge met veel vrugts van zal kunnen bedienen.
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Beknopte Schets der Nederlandsche Geschiedenis, door C. Perk.
Te Amsterdam, by J.R. Poster, 1800. In gr. 8vo. 54 bl.
Wederom een Leerboekje in de Vaderlandsche Geschiedenissen voor de Jeugd;
bevattende, in drie Afdeelingen of Tydvakken, het wyd bevang dier zaaken; het
eerste tot den tyd der Graaven - het tweede de Graaflyke Regeering - het derde de
Stadhouderlyke en Stadhouderlooze Regeeringsform. De voornaamste
Gebeurtenissen, in elk derzelven, worden aangestipt, met vermelding van de
Jaartallen op den kant. Achter ieder Tydvak is een aantal Vraagen, waarop de
gemelde Gebeurtenissen passen. De Opsteller geeft hiermede een leiddraad in
handen, waardoor men aan Kinderen een denkbeeld van het geheel dier
Geschiedenis kan geeven, en by iedere les het ineengedrongene der voorstelling
mondeling uitbreiden; die uitbreiding, by elke herhaaling, breedvoeriger maaken,
en hun hierdoor in staat stellen, om een grooter Werk over het zelfde onderwerp
met vrugt te kunnen bezigen. De leertrant, hier voorgesteld, kan, schoon eenigzins
omslagtig, zo het ons voorkomt, met vrugt aangewend, en mag dus dit Leerboekje
aangepreezen worden.

Verklaaring van een geheel nieuw, verbeeterd en vermeerderd
Kien- en Lottospel, door D.G. In Rotterdam, by J. Hofhout en Zoon.
Dit Stukje bestaat uit een halfvel Verklaaring over tweeëntwintig daar by gevoegde
Speelkaarten, kunnende het eerste, of Kienspel, gespeeld worden door zo veel
persoonen, als 'er quart Kaarten zyn, die een getal van tachtig beloopen, en het
Lottospel door zo veel persoonen, als 'er geheele Kaarten zyn. Van de tweeëntwintig
geleverde Kaarten zyn 'er twintig in 't midden gemerkt a, a, a, a. b, b, b, b, enz. 't
geen dient om die twintig Kaarten in quarten te knippen, om dus het spel tot 80
menschen te kunnen uitbreiden; terwyl door dit kenmerk alle vierdeparten wederom
kunnen worden te zamengelegd, om het Lotto te speelen. De 21ste Kaart dient tot
eene grondtafel, by art. 3 der Verklaaring vermeld, en deeze is gemerkt met een
sterretje. De 22ste, eindelyk, dient om door te knippen, en daarvan te maaken de
honderd noemers, welke tot het oproepen van het Kien- of Lottospel gebruikt worden,
en deeze is getekend met twee sterretjes. - Of nu dit veranderd Kien- en Lottospel
beter voldoet, dan het oude, en dus den naam van verbeterd verdient, zal de
ondervinding der Liefhebbers best kunnen beslissen.
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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. IIde Deel.
Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1800. In gr. 8vo. 586 bl. Behalven
het Voorbericht.
(*)

In het voorgaande jaar gaven wy onzen Leezeren bericht van het Eerste Deel
deezes Werks. Het Tweede is nog in dat jaar in het licht verschenen; hoeveel men
nog te verwachten hebbe, wordt ons niet gezegd: maar naar allen schyn moeten
verscheidene volgen, eer het geheel is afgelopen.
Aan het hoofd van dit Tweede Deel is een taamelyk uitvoerig Voorbericht, door
den Schryver voornaamelyk geschikt om ‘duidelyker,’ zegt hy, ‘dan ik tot hier toe
deed, te bepaalen, wat het geheele plan van dit myn geschryf, of myne
hoofdbedoeling is.’ Hy klaagt dan, dat de Geschiedenis des menschdoms, wanneer
men ze beschouwt zonder betrekkinge tot eene alles bestuurende Voorzienigheid,
welke niet alleen over het algemeen, maar over alle byzondere deelen, over elk
Individu, steeds haare zorgen laat gaan, een doolhof wordt, ‘een steedsduurende,
een verschrikkelyke Chaos.’ Dit, zegt hy, is geschied ‘door mannen, die zich
Wysgeeren noemen. ... Men heeft in den geheelen omtrek der gebeurde dingen
niets gezien, niets willen zien, dan alleen de handelingen van vrye menschen,’
zonder te letten op den oppersten Bestuurder, van welken het denkbeeld verdwynt,
en met hetzelve het ootmoedig poogen om Hem welbehaagelyk

(*)

Algem. Vaderl. Letteroefeningen voor 1800, 1ste Stuk, bl. 221 env.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

470
te zyn; bl. V-VIII. De waare Wysgeer, in tegendeel, ‘zal ootmoedig nederknielen
voor dat voorhangzel, dat het verheven Heiligdom der Godheid voor ons zwak oog
verbergt; maar ... ook ... gemoedigd op zynen weg voordgaan, en alle zwaarigheden
getroost te gemoet treeden, weetende, dat hy steeds aan een beter, een edeler
geluk nadert,’ bl. XIII. De Schryver staat hier gaarne de eerste plaats toe aan eenige
weinige geesten van den eersten rang, maar denkt, en met reden, ‘dat men, met
mindere gaaven’ (dan een LEIBNITZ of een CLARKE bezaten) ‘ook nuttig kan zyn, en
dat waar de geschiedenis ons, voor de juistheid van een .., gevoelen, bewyzen
oplevert, daar ook ... voor de meesten gemaklyk zekerheid te bekomen is,’ bl. XV,
XVI. Dit brengt hem tot het oogmerk van zyn Werk. Hy betuigt, ‘zonder eenige
vooringenomenheid,’ zich ‘op het tooneel der geschiedenis geplaatst, .. en gevonden’
te hebben, wat hy, in dit Werk, als zyne denkbeelden en ervaringen, voorstelt. En
dit komt hierop uit: 'Er is ‘eene reeks, eene keten van groote gebeurenissen, allen
aan elkanderen geschakeld, allen tot één oogmerk ingerigt,’ en daartoe
zamenwerkende. Deeze keten blyft bestand tegen alle menschlyke poogingen om
ze te verbreeken: ja der menschen vrye daaden, schoon dikwyls boos, en geschikt
om schadelyke gevolgen voort te brengen, worden echter zo gestemd, dat zy, in
zeker opzicht, tot ontwikkeling van het groote plan behulpzaam zyn. Hier is,
derhalven, de vryhandelende mensch; maar ook eene tusschenbeide komende
Godheid. Dit denkbeeld is des Schryvers Wysgeerte in de Geschiedenis. Hy bepaalt
zich in dit Werk ‘tot de voornaame verandering, welke 'er met ons, en voor ons
geslagt, door de invoering van het Christendom, is te wege gebragt. .... Deze
gebeurenis bevat thands agttien eeuwen, en de menschen in dezelven, - zy bedwong
en veradelde de ... menschen van geheel Europa - zy gaat met kracht voord, en ...
strekt zich uit tot over Aziën, - zy zal Amerika ... hervormen. ... Deszelfs waare en
eenige doel was altyd, en is nog de grootste, de waarächtigste verädeling van den
mensch ... Dit alles ontdekte ik in de geschiedenis, en elk rechtschapen man ... kan
dit zoo wel zien als ik,’ enz. bl. XVII-XXII.
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Dit te ontwikkelen en te toonen, en GODS wegen te rechtvaardigen, is des Schryvers
bedoeling. ‘Thands,’ zegt hy, bl. XXV, ‘ben ik dan hier zoo ver in myne
beschouwingen gekoomen, dat ik het durf zeggen: myn boek zal, volgends myn
oogmerk en mynen wensch, eene geschiedkundige Theodicea, of ten minste een
gedeelte van dezelve zyn.’
Over de wyze, waarop dit voorneemen door den Schryver wordt uitgevoerd,
hebben wy, ter boven aangehaalde plaatze, reeds ons gevoelen gezegd, en vinden
nog geene reden om dat gevoelen te veranderen. Wy zien doorgaans den denkenden
man, den onpartydigen onderzoeker, den bedreven geschiedkundigen, maar die
zyne gedachten voordraagt met eene onaangenaame wydloopigheid en verveelende
herhaalingen. Waarschynelyk komen deeze gebreken voort uit de begeerte om
duidelyk te zyn, en de oplettendheid des Leezers op de groote bedoeling des Werks
te vestigen. Dan, onzes oordeels, werken zy juist het tegendeel. Veelheid van
woorden is geen noodzaaklyk vereischte om klaar en verstaanbaar te zyn; eerder
zal zy dikwyls duisterheid veroorzaaken, zo wel als de al te groote beknoptheid van
eene afgebroken en raadselachtige schryfwyze; en menigvuldige herhaalingen
dienen veeltyds meer om de aandacht af te matten, dan op te wekken. Inderdaad,
wy gelooven, dat het Deel deezes Werks, waarvan wy nu spreeken, zeer wel tot op
de helft zyner grootte zoude kunnen verkleind worden, zonder in het zaaklyke, of
in duidelykheid van voordracht, iets te verliezen; dat het, in tegendeel, in beide
opzichten zoude winnen, wanneer een man van kundigheid en heldere denkbeelden
zich tot dien arbeid wilde verledigen.
Om den Leezer eenigzins te onderrichten omtrent de onderwerpen, welke hy in
dit Deel zal verhandeld vinden, diene, dat het afgedeeld is in eene soort van
Hoofdstukken, ten getale van zes. De eerste plaats bekleedt CONSTANTINUS,
bygenaamd de Groote; daarop volgt JULIANUS, en op deezen Romens Ondergang.
Het vierde heeft tot opschrift: Romen onder haare Christelyke Keizers. Het vyfde
voert den titel: Frankische Monarchie; KAREL de Groote. Het laatste heet eenvoudig
Vervolg.
Den lof van onpartydigheid moet men onzen Schry-
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ver in groote maate toekennen. Schoon een yverig voorstander van het Christendom,
is hy ver van blind te zyn voor de gebreken van den eersten der Keizeren, die het
openlyk omhelsde, of voor de deugden en goede hoedanigheden van hem, die alles
deed, wat de schranderste listigheid en doorslepenste Staatkunde wisten uit te
denken, om niet alleen het werk van zynen Oom en Neef te vernietigen, maar den
Christelyken Godsdienst te eenemaal van den aardbodem wech te vaagen, zonder
zich te bedienen van die afschuwelyke middelen, waardoor de DECIUSSEN, de
GALERIUSSEN en anderen zich by alles, wat redelyk denkt, hebben gehaat gemaakt.
Men zoude zelfs kunnen twyffelen, of hy niet ruim gunstig genoeg denke over den,
met alle zyne Wysgeerte, schranderheid, arbeidzaamheid, en andere goede
hoedanigheden, inderdaad bygeloovigen en dweepzieken JULIANUS. Gaarne erkennen
wy, dat de op hem verbitterde Christenschryvers niet alleen hem verre beneden
zyne waarde schatten, maar ook zyne bedryven dikwyls in een veel haatelyker licht
plaatzen, dan zy verdienen. Maar van den anderen kant moet men ook niet
ontkennen, dat de Heidenen deezen hunnen grooten patroon, die ondernam hunnen
eerdienst in vollen luister te herstellen, bovenmaate hebben opgevyzeld. Het was
zedelyk onmogelyk, dat dit anders toeging. Maar laatere eeuwen hebben JULIANUS
beter recht gedaan. En dit zal een rechtschapen Christen niet weigeren te doen uit
verkeerden schroom van daardoor hedendaagsche bestryders van den Godsdienst
te veel in de hand te werken, door het erkennen der groote hoedanigheden van
eenen Vorst, by welken zekerlyk veele Christen-Keizers niet zyn te vergelyken.
Terstond in den aanvang der eerste Afdeelinge zegt de Schryver: ‘Wat heeft het
Christendom 'er mede te doen, of KONSTANTYN een goed en deugdzaam, dan of hy
een slegt mensch, en Vorst geweest is?... Een Protestant is, by zynen redelyken
Godsdienst, een Christen Wysgeer: hy vergoodt niemand, enz.’ men zie ook bl. 9,
20, 59, vooral 109, 110, en andere plaatzen meer. Ook ontkent de Heer ROTHE
geenzins de verbastering der Christenen van de eerste zuiverheid en eenvoudigheid,
welke reeds ten tyde van CONSTANTINUS plaats had; maar vraagt met reden, bl. 19:
‘Wat doet het meer aan het wezen van het Chris-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

473
tendom, dat men, reeds in die vroegere eeuwe, tegens deszelfs eigenlyke geboden
zich verzette, dan het 'er aan doet, hetgene, in laatere tyden, geschied is?’ Zyne
aanmerkingen over de oorzaaken der vervolgingen, welke de Christenen van den
kant der Heidenen ondergingen, en welke, ten minsten gedeeltelyk, niet zo zeer
hun werden aangedaan om hunne aanbidding van den waaren GOD, als omdat zy
weigerden nevens denzelven andere Goden te eeren - die aanmerkingen, (bl. 26
env.) schoon niet nieuw, zyn juist en verstandig. - Zo is ook hetgeen hy zegt met
betrekking tot den invloed, welken het bouwen van Constantinopel, en de vestiging
van den zetel des Keizerryks aldaar, moest hebben op het lot, het geluk en de
beschaaving der waereld.
De Held van onzen Schryver is KAREL de Groote. En waarlyk niet zonder reden.
Zekerlyk had deeze groote Man ook zyne gebreken. Maar deeze waren de gebreken
zyner eeuwe; zyne deugden en goede hoedanigheden waren zyne eigene. Men
kan niet nalaaten de dwangmiddelen af te keuren, waardoor hy de Saxen tot het
geloof, of liever de belydenis van den Christelyken Godsdienst, poogde te
noodzaaken: de Godsdienst kent geene heerschappy, en het geloof geene
menschlyke bevelen. Maar zodanig waren toen de zeden. Men weet, hoe diepe
wortels het begrip had geschoten, dat het geoorlofd ware, ketters en ongeloovigen
door dwang en straffen te beteugelen. Men weet, hoe, zelfs na de hervorming,
veelen der Protestanten zich van dit denkbeeld niet geheel konden ontdoen: hoe
zelfs de meest gemaatigden, daar zy de meesters zyn, de van hun verschillenden
doorgaans uitsluiten, zo niet van alle, ten minsten van verscheiden voorrechten en
waardigheden. Veel minder heeft men zich te verwonderen, dat de heldhastige
KAREL, zo gewoon op zynen wenk gehoorzaamd te worden, in den ruwen tyd, welken
hy beleefde, zich door de algemeene dwaaling liet wechsleepen. Doch de
wederoprichter van het Westersche Keizerryk, die de steeds voortrukkende
Saraceenen eerst in hunnen loop stuitte, de Hersteller der Geleerdheid, zelve een
Geleerde boven zynen stand en bezigheden, verdient den hoogsten lof. Schoon
zyne inrichtingen en verbeteringen, onder zyne navolgers niet behoorelyk voortgezet,
die vruchten niet
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op den duur voortbragten, welke hy 'er zich van beloofd, ten minsten gehoopt had;
zy waren evenwel niet nutloos. Hy leide de zaaden in den grond, die, schoon niet
voorspoedig opwassende, evenwel niet geheel verstikt werden, en, eeuwen daarna,
onder de begunstiging van andere omstandigheden, weelig uitbotteden. De
zamenhang, waarin de toestand van Europa, ook in laatere tyden, staat met het
character en de daaden van KAREL den Grooten, wordt door onzen Schryver wel
aangetoond.
De Afdeeling, die den naam van Vervolg draagt, betreft gedeeltelyk de Opvolgers
van KAREL; de invallen der Noormaanen in de zuidelyker deelen van Europa; de
gevaaren, waarmede het meer dan eens van den kant van Asie gedreigd werd; en
de wreede heerschzucht en willekeur der Tartaarsche Vorsten. Een staaltjen, in
weinige woorden bevat, zullen wy afschryven. (Andere, welke op bl. 573 voorkomen,
zyn te eislyk.) Bl. 577 vinden wy het volgende: ‘PLANUS CARPINUS, Gezant van den
Paus by den Grootchan, was tegenwoordig by de verkiezing van OKTAIS opvolger,
en verhaalt ons dienaangaande het volgende. De menigte riep: wy willen, wy bidden,
wy beveelen, dat Gy CHAN zyt! De verkoozene vroeg daar op: wilt gy my dan, in alle
gevallen, gehoorzaamen? Wilt gy elk dooden, dien ik ten doode veroordeel? Zy
riepen: Ja! Nu, antwoordde de Chan: zoo zy dan myn zwaard, myn woord! Hier op
wierd hy op een Tapyt gezet, en tot ootmoed en nederigheid vermaand: wee hem
egter, die aan eene andere wet, dan aan zynen wil, zou gedagt hebben!’

Ioann. Melch. Kemper, Oratio de prudentia Civili in promovenda
Eruditione, publice habita die X Junii A. 1801, quum Magistratum
Academicum poneret. Hardervici, apud E. Tyhoff. In 4to. f.m. 41
pp.
De zucht naar nieuwheid en verandering, niet alleen zigtbaar in het daaglyksch
leeven, maar ook in het vak der letteren, is eene vruchtbaare moeder geweest in
allerlei slag van nieuwe voortbrengzelen, zo ten aanzien der Letterkunde en der
Opvoeding, als der
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Staatkunde. Vooral hebben zich veelen in ons Vaderland, deezer dagen, met de
laatste bemoeid, en ook dezulken, welken het zeer slecht stond, zich aan te matigen
het schryven over, en 't beoordeelen van, burgerlyke rechten, staatsregeling, en
daar aanhorige gewigtige stukken.
Te bejammeren zoude het zyn, indien deeze ligtvaardigheid zovert' doordronge,
dat ook by anders kundige mannen daardoor de beöeffening van 't Burgerlyk Recht
lyden moest; zo dat men wenschen mag, dat, onder andere goede inrichtingen, ook
hier te lande, vooral in deezen tyd, naar 't voorbeeld van sommige buitenlandsche
Academien, gezorgd worde voor een opzettelyk onderwys in de beginzelen van 't
Burgerlyk Recht.
In deeze hoop, en te midden van het groot aantal Schryvers over publieke zaaken,
waagt ook de Hoogleeraar KEMPER, een onderwerp, daarmede eenigzins in verband
staande, te behandelen, in zyne Academische Redevoering, waarvan de Inleiding
het bovengemelde hoofdzaaklyk bevat, en van welker inhoud wy onzen Lezeren
een beknopt verslag zullen geeven.
Ter aanpryzing van de zorge des Burgerlyken Bestuurs voor het bevorderen van
Geleerdheid, bewyst de Hoogleeraar KEMPER, in het eerste deel der Redevoering,
de noodzaaklykheid der beschaafdheid eenes Volks, en inzonderheid der verlichting
ten aanzien van deszelfs rechten en pligten; en geeft een fraai verslag, hoe, by de
menschen in maatschappy vereenigd, de beschaving, eerst door de Dichters
ontgonnen, allengskens door den invloed der beöeffende Letterkunde en
Wetenschappen voltooid is geworden. Hieruit volgt, hoe dwaas het zy, de geleerdheid
en beschaafdheid van elkander te willen scheiden, de Geleerden te verachten, en,
in plaats van de oude Schryvers te beöeffenen, zich alleen met Vertaalingen te
vergenoegen. Met toepassing op de Rechtsgeleerdheid, wordt, voor dezulken, die
naar deeze armhartige denkwyze te werk gaan, haare beöeffening wel gemaklyker,
maar te gelyk ook nietsbetekenende. Op die wyze toch kan men met de vertooning
van schynbaare geleerdheid wel schitteren, maar nimmer den naam, van in eene
wetenschap doorkneed te zyn, verdienen. In weerwil, echter, van het verband
tusschen de Volksbeschaaving en de Geleerdheid, zyn dezelve in aart verschillende,
en is de laatste slechts de
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zaak van weinigen, terwyl de eerste algemeen behoort te weezen, doch van de
laatste voedzel te ontvangen. Dit wordt vervolgends getoond, deels, uit de
Geschiedenis, vooral der Midden-eeuwen, waarin, met verval der geleerdheid, ook
de beschaafdheid en menschlykheid grootendeels te loor gingen, die niet weder
hersteld werden dan met de ontluiking en den bloei der letteren; deels, uit de
vergelyking der tegenwoordige tyden, by die, toen de GROTIUSSEN, VOSSIUSSEN en
de SCALIGERS den Vaderlande tot onsterflyken luister verstrekten; (by welke
gelegenheid, in eene Noot, te recht, zeker gezegde van den beroemden NIEMEYER
doorgehaald wordt; volgens 't welk ‘wy Nederlanders den smaak voor Fraaije Letteren
by geval van Pruissische Soldaaten zouden ontvangen hebben!’ gelyk hy zich
uitdrukt in zeker stukje: de Graec. Poët. lect.)
Het verval van Geleerdheid onder ons gedeeltelyk aan de ongunstige uitwendige
omstandigheden kunnende toegekend worden, zyn 'er echter middelen om hetzelve
te herstellen, waarop inzonderheid de aandacht der Bestuurers van ons Vaderland
dient gevestigd te zyn, en die, in het tweede deel der Redevoering, onder de
volgende hoofdclassen door den Hoogleeraar KEMPER gerangschikt worden: - Hiertoe
behoort, vooreerst, dat 'er overvloedige gelegenheid zy ter beöessening van
Wetenschappen, niet aan eene enkele plaats van ons Gemeenebest, maar overal,
waar zulks gevoeglyk kan geschieden. Schoon 'er dan ééne Hoofd-Academie
vastgesteld worde, dienen 'er toch andere en verscheidene Kweekschoolen van
Geleerdheid te blyven; alzo hieruit voordeelen geboren worden, gelyk de Hoogleeraar
KEMPER aantoont, die der opmerkinge overwaardig zyn. - Ten anderen, moet 'er
voor eene goede inrichting der Academie gezorgd worden; waartoe behoort, dat 'er
in de Latynsche, en niet in de moedertaale gedoceerd worde, gelyk elders, en ook
op ééne onzer Vaderlandsche Academien, geschiedt; hetgeen, naar 't oordeel van
den Hoogleeraar KEMPER, ten nadeele der geleerdheid strekken moet; en, indien
het geheel algemeen werdt ingevoerd, niet alleen allen lust voor haare beöeffening
verdooven, maar ook allen arbeid en uitnemende Schriften, zo der oude als latere
Schryveren, in onderscheiden vakken van letterkunde en wetenschap, geheel
nutteloos maaken zoude. Tot eene goede inrichting der
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Academie behoort verder vryheid van denken en spreeken, zonder welke 'er geene
Wetenschappen kunnen bloeien, aan welke ons Vaderland zulke uitmuntende
Mannen verschuldigd is, en van welke zy ook de herleeving der letteren moet
verwachten. Voorts moet 'er gezorgd worden, dat zy, die zich aan 't beöeffenen en
het onderwyzen toewyden, die Eere ontvangen, welke hen kan aanmoedigen; - dat
zy geen gebrek hebben aan de nodige hulpmiddelen; zo dat de Physicus geene
Instrumenten, de Botanicus geenen Tuin, en de Beminnaar der Letteren geene
Boekery ontbeere; - eindelyk, dat zy ook, door toereikende jaarwedden, geheel
bevryd worden van allen rechtmatigen kommer wegens hun tydlyk bestaan en
huisselyke omstandigheden.
Ziet hier den hoofdinhoud deezer Academische Redevoering, die met de gewoone
plegtige Aanspraaken wordt besloten. Om dezelve te leeren kennen, zal hetgeen
wy 'er van bericht hebben voldoen kunnen. Ter verdere aanpryzing van dezelve
voegen wy 'er nog by, dat de hoofdzaaken zeer goed zyn ontwikkeld; dat de styl,
taal, en de trant, waarin alles is voorgedragen, de lezing veraangenaamen, en zo
wel van de bekwaamheid en den smaak, als van het vuur en de cordaatheid des
Schryvers, naar ons oordeel, gunstig getuigenisse geeven.

Zwakheid der Schriftuurlyke gronden, voor eene volstrekte
Predestinatie, aangetoond; voornaamlyk, uit het IX, X, en XIde
Hoofddeelen, van den Brief aan de Romeinen. Alom te bekomen.
In gr. 8vo. 61 bl.
De voornaame aanleiding tot dit geschryf is te zoeken in een onlangs uitgegeeven
stukjen, de leere der Verkiezing en Verwerping eenvoudiger gemaakt, waarvan wy
ook ter zyner tyd verslag gedaan hebben. De Schryver zegt, hetzelve met veel
genoegen geleezen te hebben, en 'er in de hoofdzaak mede in te slemmen. De
Brieven, ter beoordeeling van dit werkjen, door Philalethes Orthodoxus, behaagden
hem niet. Nog minder voldaan over de aanmerkingen, door den Eerw. MEBIUS 'er
tegen ingebragt, werd hy te raade, om zynen Landgenooten eene korte, eenvoudige
verklaaring van Rom. IX, X, XI mede te deelen, en daardoor te too-
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nen, dat aldaar van een geheel ander stuk, dan de eeuwige volstrekte voorschikking
tot zaligheid of verderf, wordt gehandeld. Men zal, in dit boekjen, ook nog
daarenboven eenige korte aanmerkingen over de verdere Brieven des N.T., en
daaruit afgeleide bewysgronden voor dit leerstuk, aantreffen.
De Verkiezing, waarvan in het N.T. doorgaands gesproken wordt, bestaat, naar
zyne gedachten, daarin, dat de geheele Christelyke Kerk, in tegenstelling van Jooden
en Heidenen, met zeer groote voorregten begunstigd is. Alle geloofsbelyders zyn
dus Gods uitverkorenen. Eene volstrekte Verwerping, of uitsluiting van eene
genoegzaame genade, zal nergens, in de H.S., geleerd zyn. 't Geen de Schryver,
tot staaving van zyn gevoelen, bybrengt, is geenzins nieuw, maar desniettemin voor
hun, die de gewoone bewysplaatzen voor eene volstrekte Praedestinatie, tot hiertoe,
slechts uit hunne onderwysboeken, zonder behoorlyk onderzoek, ter goeder trouwe
overnamen, nog wel eenige overweeginge waardig; en dat wel te meer, omdat hy
doorgaands zyn stuk met bescheidenheid bepleit heeft. Verstandige Gereformeerden
zullen hem, in de verklaaring der meeste Schriftuurplaatzen, gereedelyk byvallen;
hoewel anders op de gevolgen, die hy 'er uit afleidt, onzes oordeels, nog wel wat
zou aan te merken vallen.

Vertoog over de ware lezing van 1 Joh. V:7. Door Alethophilus.
Alom te bekomen. In gr. 8vo. 43 bl.
Die geen toegang hebben tot de Inleiding in de Schriften des N.V. van MICHAëLIS,
en andere geleerde Werken, ontvangen, in dit Vertoog over de waare leezing van
1 Joh. V:7, (of wel eigenlyk over de woorden, in den hemel, de Vader, 't Woord, en
de Heilige Geest, en deze drie zyn één; en drie zyn 'er, die getuigen op de aarde,
die het voornaamste gedeelte van vs. 7, en ook nog een deel van vs. 8 uitmaaken,)
een kort overzicht der voornaamste bewyzen, die voor en tegen de echtheid dezer
lang betwiste plaats, zoo als dezelve in de gewoone uitgaven van het N.T.
voorhanden is, bygebragt worden.
De ons onbekende Schryver, die zich onder den naam

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

479
van Alethophilus heeft gelieven te verbergen, komt 'er voor uit, dat hy het leerstuk
van den Vader, Zoon en H. Geest, welk men 'er gewoonlyk uit afleidt, ter goeder
trouwe gelooft, en zich overtuigd houdt, dat hetzelve door zeer veele andere bewyzen
kan gestaafd worden; maar vindt geen genoegzaamen grond, om zich op het
getuigenis van Johannes te dezer plaatse te beroepen, dewyl het hem, alles van
weerszyden gewikt en gewogen hebbende, onecht toeschynt. Wy hebben dit Stukjen
met genoegen geleezen, en kunnen niet nalaaten, de zuivere waarheidsmin en
welmeenende zucht van Alethophilus, om min vermogenden en ongeletterden, door
een onpartydig onderzoek van 't geen zoo veelen, uit onkunde, voor ontwyfelbaar
houden, voor te lichten, van heeler harten toe te juichen.

Handleiding tot het onderwyzen der Jongelieden in den
Godsdienst: door een Beminnaar van beiden. Te Groningen, by
J. Oomkens, 1800. In 8vo. 320 bl., behalven het Voorbericht van
XIV bl.
De ongenoemde Schryver van deze Handleiding, tot het onderwyzen van jonge
lieden in den Godsdienst, is niet voldaan met de gewoone Vraagboeken. ‘Zy waren,’
zegt hy, in het Voorbericht, ‘meestal afgebroken stukken, en geene geheele
Samenstellen: zy behelsden doorgaands alleen, en dat nog wel op eene gekunstelde
en duistere wyze, slechts voor reeds kundigen, en dikwyls maar half verstaanbaar,
wat de menschen, ten opzichte van het Godsdienstige, gelooven moeten, en vergaten
het onderwys in de Geschiedenis van Gods handelingen met de menschen, uit
welke echter juist, het geen wy gelooven moeten, getrokken moet worden; ook wordt
'er te weinig in gesproken, van hoe de mensch dit geloof moet verkrygen, belyden
en beleeven.’ Deze gebreken heeft hy willen vermyden, door het vervaardigen van
deze XXXI Lessen, zynde zoo veele Zamenspraaken tusschen een Onderwyzer en
diens Leerling, waarin men alles, wat, zynes erachtens, door jonge lieden, zoo van
de Geloofs- en Zedenleer, als van de Geschiedenis, dient geweeten te worden, kan
byeenvinden.
De Jongeling maakt, in eene voorafgaande Zamenspraak, die de Autheur tot een
Voorbericht voor dit
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werk laat dienen, deze zwaarigheid: ‘Maar is het werkjen niet wat dik? Wy zien 'er
haast tegen aan, om 'er in te leeren.’ Het antwoord is: ‘Hierop moet ik u antwoorden;
vooreerst, dat ik myn best gedaan heb, om het zo kort te maaken als ik kon; maar
dat ik het niet wel korter heb kunnen krygen, als het zo veel zaaken zoude bevatten,
en die eenigzins aanëengeschakeld, en dus te verstaanbaarer, aangenaamer en
nuttiger voordraagen; ten tweeden, dat het zich daardoor juist te gemaklyker zal
laaten leeren; ten derden, dat ik nog wel met U te vreede zal zyn, al is het dat Gyl.
het niet geheel woordlyk van buiten kunt opzeggen, indien Gyl. 'er maar zó veel in
leert, dat Gy het van vooren tot achteren behoorlyk verstaat, het overpraaten en
van iedere zaak by gelegenheid gebruik maaken tot uw nut in den tyd en in
eeuwigheid, en; ten vierden, dat wat den Prys aangaat, de Drukker die zeer goedkoop
gesteld heeft; ook hoop ik dat meervermogende Godsdienstvrienden, het aan
Minvermogenden als een presentje zullen schenken.’ Wien het aan alle betere
hulpmiddelen tot Godsdienstig onderricht geheel ontbreekt, den zoodanigen zou
men, met zoodanig geschenk, nog al kunnen gelukwenschen.
Ten bewyze, dat de Schryver het niet geheel ten onrechte een nieuwmodisch
Vraagboek noemt, willen wy hier nog, met verkorting, twee antwoorden, uit de eerste
Zamenspraak, over ingeslopene druksouten, plaatzen. De Jongeling vraagt: ‘Hebt
gy ons ook nog iets vooraf te herinneren?’ Het antwoord van den Schryver is: ‘Ja
... maar dat ik wel wenschte, niet noodig te zyn, 'er zyn eenige drukfouten in het
Werkje gekomen, welke ik U vriendlyk verzoek dus te verbeteren: Achter het
allerëerste antwoord, dat vraagender wyze gesteld is, wou ik wel dat Gyl. zulk een
vraagtekentje, met eenige stipjes (?...) zettet; dit vraagtekentje geeft te kennen dat
de Leerling vraagende antwoord; en de stipjes dat hy meer zou zeggen, maar dat
de Onderwyzer 'er met de tweede vraag wat schielyk op invalt,’ enz. Daarop gaat
de Jongeling voort: ‘Zyn 'er meer drukfouten te verbeteren?’ De Schryver: Ja; en
nu volgt een reeks van drukfeilen. De Schryver zegt ten slotte: ‘De overige, waar
eens eene letter 't onderst boven, of eens eene s voor eene f, of een b in de plaats
van een h staat, verwacht ik, dat Gyl. zelve heel wel zult kunnen verbeteren.’ Sed
ohe! jam satis est.
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Onderzoek naar de oorzaaken en uitwerkselen der Variolae
Vaccinae, eene ziekte, in de Westelyke gedeelten van Engeland
ontdekt, voornaamlyk in het Graafschap Gloucester, en aldaar
bekend onder den naam van Koepokken; door Edw. Jenner, Med.
Doct. enz. In het Nederduitsch vertaald en met een Byvoegsel
vermeerderd, door L. Davids, Med. Doct. te Rotterdam. Met Plaaten.
Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 1801. In gr. 8vo. 100 bl.
Daar de voornaame inhoud van het Werkje van den Heer JENNER, over de
Koepokken, onzen Landgenooten genoegzaam bekend is, uit de menigvuldige
geschriften, van tyd tot tyd over deeze stoffe in 't licht gegeeven, zullen wy ons thans
alleenlyk bepaalen tot het belangryk Byvoegzel van den Heer DAVIDS. Deeze
Geneesheer, aangespoord door de gunstige, van alle kanten inkomende, berichten,
aangaande de inenting der Koepokken, begaf zich, in het voorleden jaar, om de
zaak van naby te kunnen onderzoeken, naar Parys, alwaar deeze konstbewerking
toen ter tyd op een getal van 150 persoonen, onder het opzicht van eenige kundige,
geheel onpartydige mannen, wierd in 't werk gesteld.
De te Parys waargenomene uitkomsten waren allergunstigst voor de nieuwe
manier van inenten; terwyl van andere Plaatzen geen minder voordeelige berichten
inkwamen. ‘Terwyl,’ zegt de Heer DAVIDS, ‘Dr. AUBERT zyne hartelyke poogingen
dus zag bekroonen, was Dr. ODIER, te Genéve, niet minder geslaagd; zo dat men
by 600 Kinderen, ingeënt met de Vaccine, de goedaartigheid der ziekte, haar
geregelden afloop, haar min besmettelyken aart, en de afweezigheid van gevaarlyke
ziekten, welke daar op volgen, zo gestadig had waargenomen. Hierby kwam eene
aanmerkelyke toevalligheid: 'er ontstond, naamelyk, te Genéve, eene zeer
vernielende Epidemie van Pokken, waar van reeds 150 Kinderen het slagtoffer
waren geworden; hier bleeven alle de gevaccineerde kinderen geheel vry. Even zo
gelukkig slaagden Dr. NOVEL te Boulogne sur mer, en het Geneeskundig Comité te
Rheims: berekenende men
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toen, dat het getal der gevaccineerden in Engeland, Weenen, Genéve, Parys,
Rheims, Boulogne, enz. op 80,000 beliep.’
De Heer DAVIDS, naar Rotterdam terug gekeerd, ontving eerlang versche
Koepokstoffe, zo uit Frankryk, als uit Engeland van Dr. JENNER zelven, die hem
teffens berichtte, dat het getal der Gevaccineerden in Engeland toen (den 3 Sept.
1800) reeds berekend wierd op een getal van 50,000 zielen, waarvan een derde
gedeelte aan alle mogelyke besmettingen der Natuurlyke Pokken was blootgesteld
geweest, zonder de minste vatbaarheid voor dezelve te toonen. Zulke voordeelige
waarneemingen deeden hem het besluit neemen, om ook deeze Konstbewerking
te Rotterdam in 't werk te stellen, waarin hy door zyne Konstgenooten trouwhartig
wierd bygestaan. 'Er wierd in 't geheel een getal van ongeveer 3000 persoonen
aldaar ingeënt, 't geen aanleiding gaf tot veelerleye waarneemingen, welke hy
voorneemens is, in 't vervolg, aan 't Publiek mede te deelen; terwyl hy zich in dit
Stukje alleen bepaalt tot 350 persoonen, zo door hem, als door eenigen zyner
Konstgenooten, ingeënt, omtrent welken hy een voorloopig Rapport aan den Agent
van Nationaale Opvoeding had ingeleverd; zynde hier, de in dat stuk opgetekende
waarneemingen, aan het Publiek bekend gemaakt. Dezelve alhier mede te deelen,
zou ons verre buiten ons bestek voeren: waarom wy alleen de dertiende, om haaren
zonderlingen inhoud, zullen afschryven.
‘Kan de Vaccine de natuurlyke besmetting goedaartig maaken? Een Meisje, 't
welk, met veele andere, de woede der Kinderpokken, op het Eiland Goerée, te
Oudorp, enz. trachtte te ontvluchten, kreeg, eenige dagen na de inënting van de
Vaccine, de natuurlyke besmetting. De huid was bezaaid met opkomende pokjens,
terwyl ook alle andere tekenen eene zamenvloeijende zoort deeden voorspellen.
In dit geval nu wierden dezelve uitëenstaande (discretae), naar maate de Vaccine
opkwam, en haare tydperken geregeld doorliep. Dit trok myne aandagt, te meer,
daar ik een Jongeling had gevaccineerd, die, na de vatting, met zyn vader naar
buiten vertrok: te huis komende, vond de laatste zyne drie overige kinderen met de
beginzelen der natuurlyke pokken: willende
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de uitwerking der Vaccine op dezelve beproeven, liet hy twee zyner kinderen dezelve
inënten, die dan ook de natuurlyke pokken vry goedaartig doorstonden. Een kind,
echter, onderging deeze konstbewerking niet, en stierf aan de gevolgen der
besmetting. Men liet den gevaccineerden Jongeling vryelyk met de andere kinderen
omgaan, zonder eenige tekenen van aandoening.’
Op de waarneemingen, door de Rotterdamsche Geneesheeren zelven genomen,
laat de Schryver een aantal berichten volgen, uit verschillende oorden der Republiek,
die alle, in grooten getale, de onschadelykheid der Vaccine, en haar vermogen om
de menschen voor de natuurlyke Pokjes onvatbaar te maaken, bevestigen. Volgens
des Schryvers verzekering, is deeze konstbewerking in Amsterdam ook gunstig
geslaagd, by die weinigen, aan welken zy is in 't werk gesteld; doch schynt aldaar
door het Geneeskundig Toevoorzicht niet begunstigd te worden. Hoe het hiermede
gelegen zy, en of de Leden van dat Collegie, anderzins mannen van verdiensten,
zich tegen de Vaccinatie hebben laaten ophitzen (gelyk de Heer DAVIDS zich op bl.
27 uitdrukt), zulks laaten wy op zyne plaats. Ondertusschen meenen wy omtrent
deeze zaak te moeten aanmerken, dat Geneesheeren, die, door eene uitgebreide
Praktyk, een grooten invloed hebben op den Burgerstaat, indien het welzyn des
menschdoms hun waarlyk ter harte gaat, in een stuk als dit, niet behoorden stil te
zitten, noch het by beschouwende beoordeelingen en redeneeringen, die hier niets
ter zaake doen, te laaten berusten. Mogelyk zal iemand zeggen: de Inenting der
natuurlyke Pokjes heeft meer dan tachtig jaaren moeten zukkelen, om een algemeen
crediet te verkrygen; en wil men nu op ééns, op het getuigenis van weinigen, de
Vaccinatie alomme doen goedkeuren? Wy antwoorden hierop, dat de halstarrigheid,
waarmede veele voornaame Geneesheeren zich tegen de Inenting der Pokjes verzet
hebben, hunner nagedagtenis weinig eere aandoet; en dat veele duizenden van
menschen ontydig zyn omgekomen, of deerlyk verminkt, alleen door het gevolg
hunner vooroordeelen en trotschheid. Voorts, dat het geval van de Inenting der
natuurlyke Pokjes en der Vaccinatie in het geheel niet van denzelfden aard is. By
de gewoone Inenting, men moge dezelve zo voor-
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deelig afschilderen als men wil, wordt toch één van de honderd, zo hy al in het leven
blyft, deerlyk geschonden, of houdt lastige en onherstelbaare toevallen over; terwyl,
by de Vaccinatie, onder de tienduizend naauwelyks één ernstig ziek wordt of omkomt.
Eindelyk kunnen de ingeënte Kinderpokjes ons alleen beschutten tegen den aanval
der natuurlyke; terwyl de Vaccinatie, indien alles, wat men ten opzichte derzelve tot
hier toe heeft waargenomen, nader wordt bevestigd, de geheele uitroeijing der
Kinderziekte zou kunnen te weeg brengen.
De waarneemingen van den Heer JENNER worden door vier zeer fraai uitgevoerde
afgezette Plaaten opgehelderd. Doch men heeft vergeeten, dezelve behoorlyk te
nummeren; 't welk het stellen derzelve op de rechte plaatzen, voor de boekbinders,
zeer ongemakkelyk maakt; vooral, daar het Werkje van den Heer JENNER en het
Byvoegzel afzonderlyk gepagineerd zyn, en dus een onkundige niet eens, zonder
het geheele Werk te leezen, kan weeten, of de Plaaten tot het Werkje van JENNER,
dan wel tot het Byvoegzel, behooren.

Verhandeling over het nut van de Minerale Wateren en Baden te
Spa. Alom te bekomen. In gr. 8vo. 57 bl.
Dit beknopt boekje, onlangs in 't licht gegeeven, zonder naam van Schryver of
Drukker, en zonder jaargetal, bevat, onzes achtens, zeer goede onderrichtingen
voor die geenen, welke zich naar Spa willen begeeven, om aldaar de Staalwateren
en de koude Baden te gebruiken. Niet alleen handelt de Schryver, hoewel zeer
beknopt, over de kragten der aldaar voorkomende minerale Wateren, in 't algemeen,
en over de onderscheidene eigenschappen der verschillende Bronnen, in 't byzonder;
maar hy geeft ook veele nuttige onderrichtingen, ten opzichte der reize derwaards,
en der noodwendige kosten van dezelve, die veel geringer zyn, dan doorgaans
gedagt wordt; alsmede aangaande het gewigtig onderscheid der vermogens der
minerale Wateren van Aken en Spa, enz. Tot een proefje van het geheel zullen wy
hier overneemen des Schryvers aanmerkingen, betreffende de meerdere nuttigheid,
om
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deeze Bronwaters op de plaats zelve, dan elders te gebruiken. ‘En daar het nu (zegt
de Schryver) uit al het voorschreevene is gebleeken, dat men van iedere bron in
en buiten Spa gelegen (vooral der vier eerstgenoemden en voornaamsten) eene
verschillende uitwerking te wagten heeft; dat ter geneezing van die ziekten, welke
het meest in deeze Republiek huisvesten, 't gebruik van de Geronstere, gepaard
met het koude bad van de Tonnelet, voornaamlyk moet voorgeschreeven worden;
dat het water van de Geronstere, Sauveniere en Groisbeck den kleinen overtogt
van de zelver brennen tot Spa niet lyden kan, zonder ten minsten de helft van de
kracht te verliezen; en eindelyk, dat het water van de Pouhon, 't welk alhier alom
kan gekogt worden, zeldzaam ter behoorlyker tyd, en met de benoodigde
omzichtigheid, wordt gevuld, en dus ook al zeer veel van deszelfs kragt verlooren
heeft; zo zal men my wel willen toestaan, dat men van 't gebruik dier wateren, hier
ter plaatze, niet veel goeds te wagten heeft; en dat dus de Lyder, die zyne
gezondheid wenscht te herstellen, veel beter doet, zich daadlyk naar Spa, en aldaar
in handen van een kundig Geneesheer, te begeeven.
Indien men echter hier te lande het Spawater, dat is te zeggen, het water van de
Fontein Pouhon, met eenige hoop van gewenscht gevolg, wilde gebruiken, behoort
men acht te geeven, dat het te Spa ter behoorlyker tyd gevuld en allerbest bezorgd
worde.
Daartoe is noodig, dat men 'er zelf by is, of immers een vertrouwd vriend te Spa
heeft, welke aanneemt, zelve by dat vullen tegenwoordig te zullen zyn. Dit moet
geschieden, zo mogelyk, in het voor- of najaar, niet anders, dan by aanhoudende
drooge Noorde of Oostelyke winden, (als wanneer het water op deszelfs hoogste
kracht is). 's Avonds laat wordt dan de bak of kom der Fontein geheel geledigd en
schoon gemaakt, en begint men 's morgens, by het aanbreeken van den dag, de
vlessen, die te vooren gespoeld en gedroogd zyn, te vullen, doch niet meer, dan
agt of tien te gelyk: wanneer dezelve oogenblikkelyk, met lange beste kurken, gekurkt
moeten worden; en zo vervolgens, tot het bestelde getal vlessen gevuld is; deeze
moeten nu daadelyk geharpuist, en op de gewoone wyze voor allen invloed der
lucht bewaard worden.
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Men stelt dezelve tegen elkander, met de kurken naar boven, doch een weinig
schuins, dat het water even, maar meerder niet, aan den eenen kant der kurk raakt:
en by 't gebruik wordt het laatste bierglas van iedere vles wechgesmeeten en dus
niet gedronken.
Men gevoelt nu ligtelyk, hoe onmogelyk 't is, voor den Pachter der Fontein, om
voor de duizenden vlessen, die hy jaarlyks, op de koop, naar schier alle landen van
Europa zendt, deeze hoognoodige zorg te draagen.’

Nieuwe Reize naar de binnenste gedeelten van Afrika, door Egypte,
Syrie en le Darfour, waar nimmer te vooren eenig Europeaan heeft
gereisd - gedaan in den Jaare 1792-1798, door W.G. Browne. In
twee Deelen. Naar het Engelsch. Iste Deel. Te Amsterdam, by J.
Allart, 1800. In gr. 8vo. 392 bl.
Eene breede Voorreden des Schryvers stelt ons voor oogen, het doel zyner Reize,
en van derzelver beschryving; maar vermeldt tevens zo veele mislukkingen en
teleurstellingen op dezelve, alsmede het niet by de hand hebben zyner oorspronglyke
aantekeningen, by het in orde schikken van dit Reisverhaal, dat zulks, schoon het
voor zyne opregtheid pleite, geenzins geschikt is om den Leezer op eene gunstige
wyze voorin te neemen; terwyl hy 't 'er op schynt gemunt te hebben, om zynen
Landgenoot Sir JAMES BRUCE in eenen ongunstigen dag te stellen, en dien veel te
onttrekken van eenen roem, hem lang vry algemeen toegekend; eene byzonderheid,
die desgelyks niet onder de aanpryzende kan gerekend worden. Dan, laaten wy
onzen Reiziger volgen, of liever zeer kort den loop zyner Reize opgeeven, met de
vermelding van eenige byzonderheden.
Egypte, waarvan het ons aan geene Beschryvingen ontbreekt, oordeelt BROWNE
te moeten beschryven; en besteedt hy daartoe geen gering gedeelte van dit
Boekdeel; waarin Cairo eene breede beurt krygt; eene Stad, in welke BROWNE, op
onderscheide tyden, Elf Maanden vertoefd heeft, en hierdoor met de daad zich in
staat gesteld vondt, om van deeze vermaarde Stad een naauwkeuriger berigt te
geeven, dan andere zich daar korten tyd opgehouden hebbende Reizigers; want,
ge-
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lyk hy te regt opmerkt, ‘eene oppervlakkige beschouwing van de zeden en gewoonten
eens Volks is dikmaals bedrieglyk, en eene toevallige uitzondering kan voor een
algemeenen regel worden opgenomen.’ Met de uit- en omtochten wordt veel tyds
besteed, en de beschryvingen zyn niet in den kortbondigsten styl. Geene geringe
verlenging ontvangt dit gedeelte door het Historisch Verslag, het VII Hoofdstuk
uitmaakende, getyteld: Uittrekzel uit de Algemeene Historie van Afrika, en
voornaamlyk uit die van Egypte, onder de Heerschappy der Arabieren. De Schryver
vondt zich in zyne berigten wegens Africa zeer geholpen door het Werk van
CORDONNE, welke hem den langwyligen en lastigen arbeid bespaarde, om de
oorspronglyke Schryvers te bekorten. Dan met dit alles zal die Kronykswyze
Beschryving, in veele afdeelingen gesplitst, de meeste Leezers zo min als ons
smaaken, en zy zich verblyden, met het VIII Hoofdstuk, weder op reis te gaan; waar
zy deelgenooten worden van 's Reizigers veelvuldige teleurstellingen, om in Abyssinie
in te dringen.
In de Beschryving van Opper-Egypte treft men veel weetenswaardigs en byzonders
aan. Het XII Hoosdstuk, over de Oude Egyptenaars handelende, bevat een breede
wederspraake van VOLNEY'S en BRUCE'S gevoelen, dat de vroegste Inwoonders van
dit Gewest Negers waren. De Reize na Feïoum en Suez, in het XIII en XIV Hoofdstuk,
daarlaatende, haasten wy ons, om, met het XV, onze Leezers in Dar-four te brengen;
waaromtrent BROWNE in zyne Voorreden aantekent: ‘De beschryving van Dar-four
vult eene gaaping aan in de Aardryksbeschryving van Afrika; en de byzonderheden,
die ik, aangaande een zoo weinig bekend Land, verhaal, moeten niet volgens haare
uitgebreidheid, maar volgens haare egtheid, berekend worden. Gemaklyk valt het,
wanneer men te Cairo of Tripoli in zyne kamer zit, eene zeer aanneemelyke
beschryving van het gedeelte van Afrika te geeven, 't welk zich van Sennaar en
Gondar tot aan Tombuctou en Fez uitstrekt. Zelf, indien men wilde, zou men 'er het
getuigenis van de Jelabs (de Kooplieden, die de Soudansche Karavane uitmaaken)
kunnen nevens voegen: want nooit zyn zy om antwoorden verlegen, op de vraagen,
die hun gedaan worden. Indien zy de plaats niet kennen, na welke men hun vraagt,
herinneren zy zich eene an-
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dere plaats, van welke de naam meest naby aan dien der eerste komt, en doen
straks eene beschryving, welke zy opgeeven voor die, naar welke men hun gevraagd
hadt. - Niet meer staats is 'er te maaken op de berigten der Jelabs, aangaande de
Menschen, welke de landen, door hun bezogt, bewoonen. Indien men hun geloofde,
zouden alle de wonderwerken der aloudheid in Afrika blyven voortduuren. Natien
zou men 'er met hondshoofden, anderen met staarten zien: by naamen noemen zy
de plaatzen haarer wooninge, haare gebruiken en vermaaken. - Ook wanneer de
verhaalen der Jelabs niet het gewrogt zyn van persoonlyk belang, en dezelve op
de plaats zelve nader onderzogt worden, blyken ze telkens valsch, immers met
onwaarheden doormengd te zyn.
Ik verbeeld my, dat lieden, aan een tooneel, zoo vol voorwerpen en van zoo veel
verscheidenheids als Europa oplevert, gewoon, van meening zyn zullen, dat myn
berigt, aangaande Dar-four, in vergelyking van den tyd, welken ik daar heb
doorgebragt, niet veel te beduiden heeft; doch ik durf gelooven, dat zy, die nadenken,
en die gereisd hebben, aan het duidelyk en beknopt verhaal van 't geen waarheid
is, den voorrang zullen geeven boven beuzelagtige Anecdoten, of boven
aanmerkingen, die geen ander doel zouden hebben, dan dit werk breeder te doen
uitdyen. Van hier dat ik my vergenoegd heb met een uittrekzel uit myn Dagverhaal,
raakende de voornaamste voorvallen, my in Dar-four bejegend, en dezelve in de
meest geschikte orde voor te draagen. Vooral heb ik my bevlytigd om niets te
verzwygen, 't geen over den staat des Lands en over het karakter der Inwoonderen
licht kan verspreiden.’
Met het XV Hoofdstuk vangt de Reis na Dar-four, een Koningryk in het binnenste
van Africa, aan; eene Reis vol zwaarigheden en hachlyke ontmoetingen, verzwaard
door Ziekte, door Diefstal, en ophoudingen van allerlei aart, doormengd met de
beschryving des Lands en der Volkszeden, waarover wy niet zelden verbaasd
stonden. Het openbaar gehoor by den Sultan ABD-ELRACHMAN schryven wy af. ‘Ik
vond den Monarch op zynen troon, en onder een zeer hoog houten verhemelte,
met verscheiden Syrische en Indische stoffen getooid, wapperende en zonder orde
onder een gemengd. De grond des troons was met kleine Turksche Tapyten be-
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legd. De Meleks (Lieden van gezag, met welken hy veel te doen hadt) zaten ter
rechter en ter slinker zyde, doch op eenigen afstand van den troon. Agter hen stondt
eene ry lyfwagten, wier mutzen van vooren met kleine koperen plaaten met een
zwarten Struisvogelveder versierd waren. De wapenrusting deezer Lyfwagten
bestondt uit eene lans, welke zy in de rechter hand hielden, en een schild van het
vel van een Rivierpaard, welke hunnen linker arm bedekte. Geen ander dekzel
hadden zy over hun lichaam, dan een katoenen hembd van inlandsch maakzel.
Agter den troon zag men veertien of vyftien Gesneedenen, in verschillende soorten
van stoffen ryk gekleed, doch slegt verdeeld, en wier kleuren geenzins bevallig
gemengeld waren. Meer dan vyftien honderd bedroeg het getal der aanschouweren,
of die om gunsten kwamen verzoeken, welke de ruimte voor den troon besloegen.
Een gehuurde lofredenaar stondt aan 's Vorsten slinker zyde, en riep, by
aanhoudenheid, uit alle zyne magt: Ziet den Buffel! den Zoon eens Buffels! den
Stier der Stieren! den Elefant van buitengewoone slerkte! den magtigen Sultan
ABD-EL-RACHMAN! God verlenge uw leeven, o Meester! God helpe u en doe u
zegepraalen!
Ik verliet dit gehoor, even gelyk ik de voorgaande had verlaaten, zonder myn
ontwerp, om my van den Sultan te doen hooren, te hebben kunnen ter uitvoer
brengen. Men verhaalde my, dat, by zommige gelegenheden, deeze Vorst eene
kroon droeg, gelyk zulks by de overige Afrikaansche Vorsten in gebruik is; doch ik
had geene gelegenheid om het te zien. Wanneer hy in 't openbaar verscheen, wierd
hy gemeenlyk van een aantal Soldaaten vergezeld, met ligte lanzen gewapend, en
droegen hem eenige slaaven eene soort van zonnescherm boven 't hoofd, 't geen
oorzaak was dat men zyn gelaat niet kon zien.
Allen, welken hy voorby trok, waren verpligt hunne voeten te ontblooten; dikmaals
vielen zy op hunne knieën. Zyne onderdaanen vielen voor hem ter aarde; doch dit
blyk van onderwerping wierd van de buitenlanders niet gevorderd. Niet anders dan
(*)
op handen en voeten kruipende naderden zelfs de Meleks den troon .

(*)

‘Een Egyptenaar, ziende dat de Vrouwen openlyk het werk van huisbedienden in het paleis
te El-Fascher verrigtten, en de slaafsche wyze kennende, op welke-zich de Staatsdienaars
voor den Sultan vertooneen, zeide, dat in Dar-four een Melek eene Jarea (Jarea is eene
Slavin) en de Jarea een Melek is.’
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Onder voorwendzel van een blyk te willen geeven van zynen yver voor den
Godsdienst des Propheets, doch, in de daad, om zich zo veel te meer geducht te
maaken by zyne Onderdaanen, vondt de Sultan ABD-EL-RACHMAN, kort naa zyne
komst tot den troon, geraaden, een blyk van hoogagtinge voor den eersten der
Mahometaansche Vorsten te vertoonen, en zondt, diensvolgens, een geschenk na
Constantinopole. Dit geschenk bestondt uit drie uitgezogte Gesneedenen, en uit
drie Slavinnen, de schoonste, die 'er in Dar-four te vinden waren. - Toen dit geschenk
den Ottomanschen Keizer werd aangeboden, verhaalt men, hadt die Vorst nog nooit
den Sultan van Dar-four hooren noemen. Nogthans zondt hy hem, tot dankbaarheid,
een ryk versierden sabel terug, nevens eenen kostbaaren mantel, en een halscieraad
van aanzienlyke waarde.’
Met het XVI Hoofdstuk, mede Dar-four betreffende, verbetert des Reizigers lot,
terwyl hy zyn verbiyf hieldt by den Melek MOUSA; doch het groot oogmerk, om in
Abyssinie door te dringen, faalde, en MOUSA'S dood brengt hem in nieuwe
ongelegenheid, daar 'er niemand was, die zich zyne zaak by den Sultan aantrok;
en vondt hy zich steeds in nieuwe ongelegenheden ingewikkeld, tot hy eindelyk,
naa een verblyf van bykans drie jaaren in dit Ryk, gelegenheid kreeg, om Dar-four
te verlaaten.
Het XVII en laatste Hoofdstuk deezes Deels bevat de Landbeschryving van
Dar-four, met een nevensgaande Kaart. Aanmerkingen over de onderscheidene
Bewooners treffen wy hier aan. De Stad Cobbé, als een Koopstad, wordt voor de
Hoofdstad van Dar-four aangemerkt, en breedvoerig beschreeven: kortere
beschryvingen komen van andere Steden voor. 't Zonderling en deerlyk lot eener
Stad, Gellé geheeten, wordt dus vermeld: ‘Geduurende myn verblyf in Dar-four hadt
de Stad Gellé den naam van de minstbloeiende van het Ryk te zyn, om rede dat zy
aan de dwinglandy eens Priesters onderworpen was. De FAQUI SERADGE, of
voornaamste Iman, een zeer doortrapt man, en een
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meester in het veinzen, hadt zoo veel invloeds op zynen meester gekreegen, dat
hem de Vorst de Stad Gellé hadt geschonken, de geboorteplaats van deezen Iman.
De Geestlyke, een man van onverzaadelyke gierigheid, beroofde welhaast zyne
landgenooten van al wat zy bezaten, laatende hun niet slegts ééne Mat behouden;
toen 'er niets meer te plunderen viel, pynigde hy hen.’
Ten aanziene van de Koopstad Cobbé moeten wy nog aanmerken, ‘dat byna alle
Inwoonders Kooplieden zyn, die voor het grootste gedeelte op Egypte handelen,
van waar zommigen hunner afkomstig zyn; nogthans is het meerendeel aan de
oevers van den stroom (in het gedeelte, 't welk boven Egypte ligt) gebooren. 't Zyn
de laatstgemelden, die van eene onmiddelyke gemeenschap tusschen Egypte en
Dar-four den grond hebben beginnen te leggen. - Eenige Egyptenaars, voor het
meerendeel uit Saïd afkomstig, eenige Tunitaanen, en andere inwoonders van de
kust van Barbaryen, komen met de Karavane in deeze Stad; doch vertoeven 'er niet
langer dan noodig is om hunne goederen te slyten. Anderen hebben in Dar-four
huwelyken aangegaan, en worden 'er voor genaturalizeerde onderdaanen des
Sultans erkend. - In het Zuidoosten van de Stad ligt een groot plein, alwaar tweemaal
's weeks, op Maandag en Vrydag, markt wordt gehouden. Niet slegts worden aldaar
allerlei leevensmiddelen uitgestald; maar ook verscheide soorten van binnenlandsche
goederen, alsmede zulken, die uit Egypte en van elders worden aangevoerd. Ook
worden 'er zomtyds slaaven te koop geveild; doch gemeenlyk worden ze onder de
hand verkogt; iets, waarover men zich dikmaals beklaagt, omdat het verkoopen van
slaaven, die ginds en elders zyn gestoolen, daardoor begunstigd wordt.’
Dit Werk van BROWNE heeft de berisping zyner Landgenooten niet ontgaan;
inzonderheid merkt men op, dat hy, op een groot veld van papier, weinig weezenlyke
onderrigting geeft. De Heer RICHARD WHARTON heeft 'er inzonderheid de pen tegen
opgevat, in een onlangs uitgegeeven Stukje, getyteld: Observations on the Authenticy
of BRUCE'S Travels in Abyssinia; in Reply to some Passages in BROWNE'S Travels
through Egypt, Africa and Syria.
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James Bruce's Reis naar Abyssinie, en terug door de Groote
Woestyn van Nubie, verkort. Met Aantekeningen van Blumenbach,
Tychsen, Gmelin, en den Nederduitschen Uitgeever. Met Plaaten.
Iste Deel. Te Amsterdam, by M. de Bruyn, 1801. In gr. 8vo. 525 bl.,
behalven 88 bl. Voorwerk.
Wy hebben, in het Mengelwerk onzer Vaderl. Letteroefeningen, ten tyde dat BRUCE'S
Reis in het Engelsch uitkwam, onze Leezers veele belangryke Byzonderheden uit
dezelve medegedeeld; Byzonderheden, die moesten strekken om de graagte na
het geheel op te wekken. De omslagtigheid alleen des oorspronglyken Werks, uit
V Boekdeelen in groot Quarto bestaande, en prachtig uitgevoerd, deedt ons
wanhoopen, dat men hier te Lande de vertaaling zou onderneemen van eene Reize,
die in 't oorspronglyke zes Guineas kostte; schoon de Boekhandelaar DE BRUYN,
Uitgeever des tegenwoordigen Werks, veele jaaren geleden des eene Aankundiging
deedt. Dit ook bleef agterwege; en zelfs draalde men tot duslange, om 'er eene
verkorting, waarvoor het wel geschikt was, den Landgenooten van aan te bieden;
gelyk elders geschiedde: dit laatste zien wy thans verrigt door den Reis- en
Aardrykskundigen E.W. CRAMERUS. Billyk, dat wy, het Eerste Deel aankundigende,
eenig verslag geeven van een zo belangryk Werk voor de Aardryks-, Natuur-, Sterre-,
Menschen-, Volks-, Taal-, Oudheid- en Geschiedkunde, en, zo veel lichts
verspreidende over den Koophandel en Zeevaard der Ouden, niet geheel onnut
voor het tegenwoordige Geslacht.
De Burger CRAMERUS geeft, in eene Voorreden, een zeer eezenswaardig Verslag,
wegens de langduurige onkunde omtrent Abyssinie, en derzelver oorzaaken, gepaard
met eene oordeelkundige kenschets der Schryveren, die vóór BRUCE ons des berigten
gegeeven hebben. - By een v rslag van BRUCE'S onderneeming, doet hy ons dien
Reiziger kennen. Hy laat den Leezer niet onkundig van de verdenkingen, in Engeland
wegens de egtheid deezer Reize gekoesterd; dan hy redt de eer des Schryvers, zo
te deezer plaatze, als in eene breede aantekening op bl. XLII, enz. der Inleidinge.
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Over het Werk, dat by de uitgave, hoe kostbaar ook, zo greetig ontvangen werd,
dat het ras uitverkogt was, hebben de Engelsche Boekbeoordeelaars zich zeer
breed uitgelaaten, en vonden 'er niet weinig op te zeggen. ‘Eenigen,’ gelyk ons
CRAMERUS herinnert, ‘hadden het op zyne iedelheid, zyne grootspraak, zyne
eigenliefde en wydloopigheid gelaaden. Anderen waren 'er, die zich met deeze en
geene byzonderheden, by voorbeeld, dat de Abyssiniers niet alleen raauw
Ossenvleesch op hunne Gastmaalen nuttigden, maar 't zelve uit nog leevende
runderbeesten sneeden, enz. niet konden vereenigen; waarom zy zelfs de
geloofwaardigheid zyner Reis over 't algemeen trachtten te ontzenuwen. - Men
verwachte intusschen niet, dat ik hier een geheele lyst der beschuldigingen, tegen
hem ingebragt, mededeele, en dezelve stukswyze beoordeele. Het bovenstaande
is reeds genoeg. Men is veelligt by zyne zwakke zyde al te lang staan gebleeven,
en heeft zyne goede al te zeer uit het oog verlooren. Het vooroordeel, een al te
ongunstig vooroordeel, heeft ten zynen opzigte en ten zynen nadeele al te sterk
gewerkt. De eerstgenoemden, dien zyne grootspraak niet behaagt, hebben zekerlyk
geen ongelyk. Het ware te wenschen geweest, dat hy dezelve hadt kunnen myden:
zyn werk zou daardoor merklyk kleinder en veel beter geweest zyn.’
Dan, zonder hier breeder over te zyn, willen wy liever, met den Burger CRAMERUS,
den Abyssinischen Reiziger van zyne goede zyde onzen Leezeren bekend maaken.
‘JAMES BRUCE was juist de man, geschikt tot eene Reis, met zoo veele gevaaren
vergezeld. Het ontbrak hem noch aan beleid, noch aan voorzigtigheid, noch aan
moed of standvastigheid. Hy was een liefhebber der Wis-, Sterre- en Tekenkunde.
Hy was in de Arabische en andere Oostersche taalen zeer ervaaren; ook in de
hedendaagsche Grieksche niet onkundig; bezittende hy voorts eene verwonderlyke
vaardigheid, om in andere tongvallen, welker kennis hem van zonderlingen dienst
kon zyn, in korten tyd merklyke voortgangen te maaken. En, 't geen hem groot nut
deedt, hy was insgelyks, door goede onderrichting en eigen vlyt, in de Heel- en
Geneeskunde zoo verre gevorderd, dat hy zich, door de oefening derzelve, waarin
hy gelukkig slaagde, by grooten en kleinen, geacht
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en bemind wist te maaken. 't Is toch bekend, dat een Reiziger, in verre gelegene
oostersche en zuidlyke gewesten, zyn geluk niet beter bevestigen kan, dan door
deeze weetenschappen. BRUCE geraakte daardoor by de voornaamsten des Ryks,
byzonder by de Dames, en ten Hove, in groot aanzien. Hier kwam nog by zyne
ongemeene vaardigheid in ridderlyke oefeningen, als het te paard ryden, en het
behandelen van het geweer. Alle deeze hoedanigheden baanden hem van zelve
tot de paleizen der Grooten, der Koninglyke Gemalinnen, en des Konings zelven,
den weg, en gaven hem dus gelegenheid, om de Abyssinische Natie in haare meest
karakteristieke eigenschappen van naby te leeren kennen. Niemand zal het,
derhalven, durven loogchenen, dat zelfs de langduurige gesprekken, met de
aanzienlykste Abyssiniers gehouden, hoe verveelende somtyds ook in het
oorspronglyke, echter die nuttigheid hebben, dat zy ons den eigen aart van dat Volk
proefondervindelyk doen beschouwen. - Het is wel waar, dat onze Schryver, in die
zelfde breedvoerige samenspraaken, maar al te duidelyk doet zien, dat hy met een
aanmerkelyk deel zelfliefde, en alle de gebreken, welke daarmede vergezeld gaan,
en daaruit voortvloeijen, bezet is geweest. Intusschen kan men, in een werk van
zoodanigen omslag, een werk van zoo groote verscheidenheid, rykdom en
bevalligheid van belangryke nieuwigheid, zulks gemaklyker over 't hoofd zien. Inzonderheid zullen wy den Heer BRUCE, voor de beschryving zyner terugreis door
het Koningryk Sennaar, grootlyks verpligt zyn: want in vergelyking van dat geen, 't
welk ons, uit de bovengemelde Schryvers, aangaande Abyssinie reeds bekend was,
wisten wy van het Koningryk Sennaar zoo goed als niets. Langs den weg, door
welken BRUCE, met gestaadig leevensgevaar, gekomen is, was veelligt nog geen
Europeër ooit gereisd. Ook vindt men van de geduchte luchtverschynzels in de
woestyn van Nubie, of Sennaar, en van de verbaazende uitwerkzels des Sammums,
nergens zulke volledige berichten dan [als] ons door den Abyssinischen Reiziger
medegedeeld zyn. Dit is een allermerkwaardigst gedeelte zyner Reis.’
Voorts geeft ons CRAMERUS verslag van eene Fransche en Hoogduitsche
Vertaaling; van de jammerhartige Engelsche verkorting, door SAMUEL SHAW
vervaardigd;
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van eene betere, in Duitschland gemaakt door E.W. CUHN, met aantekeningen van
J.F. GMELIN; met aanmerkingen op dezelve. - Van zyn eigen werk, 't welk wy onzen
Landgenooten moeten doen kennen, geeft CRAMERUS het volgende te verstaan.
Zoo veel vryheids, als de Hoogduitsche Vertaaler zich ten opzigte van het
oorspronglyke veroorloofde, neemt onze Nederduitsche Verkorter niet. ‘Ik heb my,’
schryft hy, ‘van BRUCE'S verdeeling in Boeken en Hoofdstukken, of afdeelingen, stipt
bediend. Men kan zich dus in myn uittrekzel het geheele beloop van het Werk
duidelyk voorstellen. De groote wydloopigheid zyner Reisbeschryving wordt
voornaamlyk door zyne lange gesprekken en het verhaal zyner iedelheid veroorzaakt.
Door dezelve zamen te trekken, kon het Werk eene zeer aanmerkelyke verkorting
ondergaan, zonder iets van zyne innerlyke waarde te verliezen. Alleenlyk was het
noodig, om 'er zo veel van te behouden, als 'er vereischt wierd, om het karakteristieke
van BRUCE'S schryftrant en van zyn gedrag gemaklyk te kunnen onderkennen. En
dit meen ik ook genoegzaam, hoewel met alle mogelyke spaarzaamheid, gedaan
te hebben. - Duidelykheidshalven heb ik den Schryver steeds in den eersten persoon
laaten spreeken. Het meest heb ik hem verkort, daar hy landen beschryft, die meer
bekend zyn, gelyk by voorbeeld Egypte. Doch breeder laat ik hem spreeken, wanneer
hy in Abyssinie zich bevindt; en dan nog wydloopiger, wanneer hy de zeden en
gewoonten, de godsdienstige en burgerlyke plegtigheden, de voortbrengzels en
natuurlyke zeldzaamheden des lands beschryft, dan wanneer hy zyne reis- en
lotgevallen verhaalt. En dewyl de beschryving van Sennaar en de groote
Zandwoestyn van Nubie, daar wy nog veel minder dan van Abyssinie van wisten,
een der allerbelangrykste stukken van dit geheele Werk is, heb ik my ook het
omstandigst daarover uitgelaaten; voornaamlyk ook over de verwonderenswaardige
natuurverschynzelen in de woestyn van Nubie; gelyk ook over de byzonderheden
uit de natuurlyke historie der Landen, welke de Abyssische Reiziger bezocht heeft.’
Wy pryzen deezen gehouden voet; en, met het oorspronglyk Werk bekend, durven
wy verzekeren, dat de Nederduitsche Leezer by de verkorting gewonnen hebbe.
Gelegenheid te over vondt de Verkorter, om,
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uit de Aantekeningen van BLUMENBACH, TYCHSEN en GMELIN, dit Werk te doen zwellen;
dan hy geeft voldingende reden, waarom hy dit niet gedaan, en zich slegts nu en
dan daarvan bediend hebbe: terwyl men reden zal vinden om hem te danken voor
eenige aantekeningen van zyne eigene kundige hand. Van het verwyl der
Nederduitsche uitgave geeft de Vertaaler reden: dit zal geboet worden door de
spoedige uitgave; dewyl de twee Deelen, die tot voltooijing deezes Werks behooren,
nog dit loopend jaar het licht zullen zien.
De Inleiding des Reizigers, die terstond aanvangt met de ontdekking van bronnen
des Nyls, welke hy voorgeeft gevonden te hebben, schoon dit door anderen betwist
wordt, en waaromtrent de Nederduitsche Vertaaler aanmerkt, dat hy, te dier plaatze
gekomen, zyne gedagten zal mededeelen, strekt om te ontvouwen, I. de gronden,
waarom deeze Reis ondernomen is - II. den aart en wyze, op welke zy volbragt
werd - III. wordt de reden van het lang uitstel haarer bekendmaaking opengelegd;
en IV, voor zo verre het noodig is, aangetoond, hoe zich BRUCE, geduurende die
lange en verre reize, van de noodige penningen voor zich en zyn volk heeft kunnen
voorzien.
Het Eerste Boek, opdat wy den Hoofdinhoud doen kennen, bevat, in verscheide
Afdeelingen gesplitst, de Reis door Egypte, over de Roode Zee, en door Arabie, tot
's Reizigers aankomst te Masuah, in Abyssinie. BRUCE, het gebergte, aan de Roode
Zee liggende, beschryvende, merkt op, dat de naaste bergen aan zee rood scheenen
te zyn; met byvoeging: ‘Wyl de Schippers, welke langs de kust na Abyssinie
o

steevenen, dit op de noorder breedte van 26 bemerken, komt het my vreemd voor,
dat geen Schryver op de gedagten gevallen is, dat de Roode Zee daarvan haare
benaaming mag gekreegen hebben; daar men toch zoo veele zwakke oorzaaken
van die benaaming geeft.’ Dan schynt hy deeze waarneeming vergeeten te hebben,
wanneer hy vervolgens de vraag, aan NIEBUHR opgegeeven, welke is de reden,
waarom deeze Zee de Roode Zee genaamd wordt? in deezer voege beantwoordt:
‘Ik ben vast van meening, dat de naam van Edom, die lang, en in zeer oude tyden,
een magtig heer van dezelve was, afkomstig is: dit woord betekent in het He-
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breeuwsch Rood. 't Geen men van de roode kleur der Zee zelve of van haaren
grond voorgegeeven heeft, is een louter verdichtzel. De Roode Zee is, ten aanziene
van haare kleur, noch van de Indische Zee, noch van eenig ander gedeelte des
Oceaans, onderscheiden.’ Over de vaart op die Zee verschaft de IX Afdeeling zeer
keurige waarneemingen.
Niet weinig ophelderings van oude gebruiken treffen wy allerwegen aan. Wy
kunnen niet nalaaten, kortlyk eene ontmoeting op te tekenen by de Inwoonders van
Yambo, voor de wildste lieden aan de Roode Zee bekend. Hy vondt deeze lieden
in kryg; doch deeze in vreugdeschooten over den geslooten vrede geeindigd. ‘Het
verschil,’ schryft hy, ‘was over een Kameel ontstaan: en, wyl geduurende het gevecht
al het buskruid verschooten was, waren de oudste Inwooners van meening, een
Kameel buiten de Stad te leiden, en het dier wegens het voorgevallene uit te
schelden. Men verweet hetzelve, dat het menschen omgebragt, de Stad, het huis
des Aga en het kasteel met brandstichting gedreigd, den grooten Heer en den Sjerif
van Mekka, als den souvereinen van beide partyen, allen onheil op den hals
gewenscht, en eindelyk gedreigd hadt, de tarwe, na Mekka bestemd, te bederven.
Zoo werd de Kameel den geheelen namiddag beschimpt. Eindelyk doorboorde een
ieder het met zyne lans, en men wydde het, met eene soort van gebed en met
duizend vloeken, den helschen goden ten offer. Daarnaa ging een ieder vergenoegd
en wel te vrede naar zyn huis. - De Leezer zal hier eenige spooren vinden van den
Azazel of Zoenbok der Jooden, die, met de zonden des volks belaaden, in de
woestyn gejaagd werd; LEVIT. XVI:5.’
De hoofdinhoud van het Tweede Boek geeft ons op, dat het Berichten behelst
van den Africaanschen en Indischen Koophandel in de vroegste tyden. - De eerste
bevolking van Abyssinie en Atbara. - Eenige gissingen over den oorsprong der
Abyssinische Taal. Veel komt hier voor, 't geen zich in de duisterheid der oudheid
verliest, en waarover BRUCE vry beslissend spreekt. De Burger CRAMERUS maakt
hier eene welgegronde Aanmerking, welke wy moeten afschryven, dewyl dezelve
omtrent veele deelen des geheelen Werks geldt.
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‘Zullen gebeurde zaaken geloof verdienen, zy moeten door geloofwaardige
getuigenissen bevestigd worden. Men zou derhalven den Heer BRUCE kunnen en
mogen vraagen: waar zyn de berichten, op welke gy uwe verhaalen grondt? Welke
zyn de Schryvers, die deeze zaaken hebben overgeleverd? En waar zyn de
getuigenissen, onwraakbaare getuigenissen, waarmede gy uwe verzekeringen
bevestigt? - Doch niets van dit alles is by onzen Schryver te vinden. Ook spreekt
hy van zulke oude en vroege tyden, van welken, behalve de Heilige Schrift, weinig
of geene berichtschriften meer voorhanden zyn. Dewyl de Heer BRUCE deeze
handelwyze meermaalen volgt, en ik slechts een uittrekzel of verkorting van zyn
werk lever, zal niemand van my kunnen vergen, dat gebrek te verhelpen, of my, by
mangel van dien, deswegen in het strydperk met hem te begeeven. Het zal genoeg
zyn, zulks hier eens vooral aan te merken, zonder het by alle gelegenheden te
herhaalen.’ - Dan laat hy niet naa, by wyze van Aanhangzel, op den zonderlingen
inhoud van het Tweede Boek, de gewigtige Aanmerkingen van den Hoogleeraar
TH. CH. TYCHSEN mede te deelen en agter dit Deel te plaatzen; een Aanhangzel,
waarin veel aangelegens voorkomt.
Het Derde Boek vervat de Jaarboeken van Abyssinie, of de Geschiedenis der
Abyssiniers, van de herstelling van Salomons Huis, tot den dood van SOCINIOS. ‘De
Abyssiniers gelooven,’ schryft BRUCE met den aanvang, ‘dat de tegenwoordige
Koningen van Abyssinie van de Koningin van Scheba, dat is, van Saba, afstammen.
- Ondertusschen is de oude Geschiedenis van dit Ryk zo vol verdichtzelen en
tegenstrydigheden, dat ik het geduld myner Leezeren slechts vermoeijen zou,
wanneer ik hun de onzekere verhaalen, uit wydloopige, dorre onderzoekingen
opgemaakt, voor wilde leggen.’ - Zelfs 't geen hy uit de laatere Geschiedenis van
1268 tot 1632 opgeeft, en in het Vierde Boek van 't laatstgemelde Jaar tot 1769,
den tyd zyner aankomste in dat Ryk, vervolgt, is dermaate met kleinigheden en
onzekerheden opgevuld, dat, buiten de invoeging van eenige belangryker Stukken,
inzonderheid Volksbeschryvingen betreffende, het leezen zou verdrieten: in de daad,
deeze Kronykswyze Geschiedenis is buiten dat een zamenmengzel van
Onzekerheden, Byge-
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loof, Priesterlist, Kerktwist en wreedheid, waarvan men moet walgen. Wy onthouden
ons, staaltjes by te brengen, in overvloed voorhanden.
By de aankundiging der twee volgende Deelen zullen wy gelegenheid vinden om
breeder opgave van byzonderheden te doen. Wy sluiten ons berigt deezes eersten
Deels met te melden, dat een fraaije Landkaart van Abyssinie, door J. BRUCE
ontworpen, dit Deel niet alleen ten cieraad, maar ten weezenlyken nutte strekt. J.
VAN JAGEN, aan wien onze Landgenooten zo veele schoon gegraveerde Kaarten
schuldig zyn, vervaardigde deeze in den Jaare 1794, toen hy 84½ jaaren telde: wy
melden dit, omdat ons van goeder hand berigt wordt, dat dit het laatste werk is van
die nette hand.

Reize van De la Pérouse, in de Jaaren 1785, 1786, 1787 en 1788.
Met Plaaten en Kaarten. Naar het Fransch, door Mr. Joannes van
der Linden, Advocaat te Amsterdam. Iste Deel. Te Amsterdam, by
J. Allart, 1801. In gr. 8vo. 269 bl., behalven het Voorwerk van LI bl.
Niemand der Leezeren onzer Vaderl. Letteroefeningen is de opgemelde Reis
onbekend. Een onzer Medearbeideren heeft den hoofdinhoud van deezen Zeetocht,
in eene reeks van opeenvolgende afdeelingen, hun geschonken, en dit alles
(*)
beslooten met een Leevensberigt van DE LA PêROUSE .
Het oorspronglyk Werk, in drie Boekdeelen in 4to. overheerlyk uitgevoerd, en
door onzen Medeärbeider te meermaalen geraadpleegd, toen hy meest een
Uittrekzel, in 't Engelsch vervaardigd, volgde, vinden wy hier niet vertaald. Men
schenkt ons de vertolking van eene Fransche Verkorting deezer Reize. De Fransche
Uitgeever heeft, in eene Voorreden, reden gegeeven van deeze zyne handelwyze
omtrent het Werk voorhanden. Deeze Verkorting is egter op eene vry grooter schaal
gemaakt, dan de door ons gemelde, en voor het gros der Leezeren geschikt; met
agterlaating van die byzonderheden,

(*)

Zie ons Mengelwerk voor 1800, bl. 12, en voorts den Inhoud; alsmede voor 1801, bl. 26 enz.
Het Leevensberigt ald. bl. 202 enz.
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welke der Aardryks- en Zeevaardkunde byzonder te staade komen. Het is wel en
oordeelkundig uitgevoerd, en schenkt getrouwlyk al het Geschiedkundige van LA
PêROUSE, omtrent in dier voege, als de kundige MILLET-MUREAU het ons geleverd
heeft.
De Fransche Voorredenaar vindt in den gemelden Vervaardiger des grooten
Werks te berispen, ‘dat hy in zyne Voorreden eenigzins ligtvaardig aan de Geleerden
van deezen tocht eene overmaat van eigenliefde heeft toegeschreeven, die, naar
zyn begrip, hen belet heeft, om by alle voorkomende gelegenheden hunne Memorien,
Ontwerpen, Aftekeningen, enz. over te geeven, het geen de reden is, dat wy 'er een
groot gedeelte van verlooren hebben. MILLET-MUREAU, zig zulk eene beschuldiging
laatende ontglippen, hadt zekerlyk niet gedacht aan het uitdruklyk Artykel van des
Konings Instructie, welke hy egter voor zich hadt, en waarby alle Geleerden en
Konstenaars bevel ontvingen, om hunne papieren tot hunne terugkomst zorgvuldig
te bewaaren, en dat zy alleenlyk dan, wanneer zy de Vaderlandsche kust weder in
't oog kreegen, gehouden zouden zyn, die allen in handen van den Bevelhebber
van deezen tocht te stellen. Zy vervulden, derhalven, hunnen plicht, met hunne
verzameling onaangeroerd te bewaaren; en men zou hen van eigenliefde en het
verlangen na ontydigen roem hebben kunnen beschuldigen, zo zy anders gehandeld
hadden. LALANDE, geduurende deeze Reize zyne Geschiedenis der Sterrekunde
schryvende, gewaagt van de Brieven, die zyn Leerling DAGELET hem schreef; maar,
voegde hy 'er by, hy zendt my geene Waarneemingen: DE LA PêROUSE begeert dit
zoo. Zie daar onze Geleerden vry gepleit van de verdenking van ydele verbeelding,
waar boven zy zoo verre verheeven waren. Wy hebben het van onzen plicht
geoordeeld, hen hier te rechtvaardigen, en wy noodigen den Leezer om op te slaan
No. 226 van het Journal de Paris, 16 Floreal, An VI, pag. 939, alwaar MONGéS de
verdeediging van zynen Broeder op dit stuk heeft in het licht gegeeven.’
Uit de Atlas, tot het groote Werk behoorende, bestaande uit LXIX zo Kaarten als
Plaaten, keurlyk uitgevoerd, heeft men alleen de algemeene Kaart der Reize, en
eenige der belangrykste Aftekeningen, voor dit Werk voldoende gekeurd.
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Wy agten ons ontslaagen van eenig Uittrekzel deezes Uittrekzels te maaken; daar
wy in ons Mengelwerk, ter boven aangeduide plaatzen, het bovenal merkwaardige
reeds geplaatst hebben.

Krygsbedryven tusschen Denemarken en Engeland, van den 30
Maart 1801 tot den aanvang van den Stilstand van Wapenen, op
den 2 April deszelfden jaars. Benevens de Berichten van Lord St.
Vincent, den Admiraal Hyde Parker en Nelson, en van den Heer
Addington; met ophelderende en noodzaaklyke Aantekeningen.
Volgens echte Berichten en Ooggetuigen byeenverzameld, door
K.H. Seidlin. Met een Gezicht van het inzeilen van de Zond, en een
Kaart van de Kusten en de Gronden in dezelve. Naar de tweede
verbeterde Uitgave uit het Hoogduitsch vertaald. Te Haarlem, by
F. Bohn, 1801. In gr. 8vo. 60 bl.
De Nieuwspapieren verwylden niet, met berigtgeevingen van deezen Tocht en het
daarmede verbonden Krygsbedryf te geeven. Het korte tydsbestek, waarin die
welbelegde en ten juisten tyde ondernomen aanval, zo moedig van de zyde der
Deenen bestreeden, afliep, brengt het verhaal dier Krygsbedryven tot een klein
bestek; en is het niet ongevallig, dezelve byeen te vinden, en te meer welkom, daar
de Opsteller deels ooggetuige geweest is van de voorvallen. Hy verhaalt ze
onopgesmukt, en voegt 'er zyne ophelderende aanmerkingen nevens. In een
Aanhangzel geeft hy de Berigten van der Engelschen zyde op; doch laat niet naa,
dezelve met eenige Aantekeningen te vergezellen, strekkende om de
onnaauwkeurigheid en de vergrooting in een en ander der Engelsche
Berigtgeevingen aan te toonen. Genoeg van een klein Boekje over een kortstondigen
Oorlog. De bygevoegde Kaart betekent iets meer dan het Gezigt van het inzeilen
van de Zond.
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Verhandeling over den oorsprong, gedaante en invloed der Nul.
Voorgeleezen in - en opgedraagen aan - de Maatschappy van
Verdiensten, ter spreuke voerende: Felix Meritis; en de Bataafsche
Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen. Door A. Fokke simonsz.
Habel habaalim, - ha col haabel. Koheleth I. 2. - Met
Carricatuur-Plaaten. Te Amsterdam, by W. van Vliet, en J. van der
Hey, 1801. In gr. 8vo. 88 bl.
Laat het my vergund zyn, zegt de Redenaar tot zyne Horers, in dit avonduur, door
verbystering en verwarring van den geest daartoe genoodzaakt, uwen (uwe)
aandacht, in plaats van met iets WEZENLYKS, met eene ONWEZENLYKHEID; in plaats
van met iets ZELFSTANDIGS, met eene ONZELFSTANDIGHEID; in plaats van met eene
EENHEID, met eene NUL bezig te houden. En een weinig verder: Het onderwerp in
zig zelve is zodanig belangryk, de stof zo ingewikkeld, zo wysgeerig, zo geheimzinnig,
dat ik, om uwen (uwe) aandacht niet te vermoeijen, en zelve in het onderzoek
derzelve niet door onvermogen te bezwyken, mynen tot dus verre gehouden
ernstigen toon zal moeten verlaaten, en u, in een meer gemeenzaamen styl, over
den verborgen aart van dit overoud geheimzinnig Hieroglyphisch, Emblematisch
teken te onderhouden; daar onder eenige tusschenspelen, even als in DE MIN IN 'T
LAZARUSHUIS, mengende, ten einde de wezenlyke ingewikkeldheid myner stoffe
myne Hoorers niet doe duizelen, en van hunne zitplaatsen, door de geweldige
aantrekkingskragt van het middelpunt des aardbols, op den grond doe te land komen.
Deze Voorlezing is dus wederom in FOKKES gewonen trant. Eerst handelt hy over
de geboorte - dan over het gelaat, en eindlyk over den invloed op de menschlyke
handelingen, der Nul. De Nul heeft lichaam en ziel; de nullenziel is een ding van al
vry wat consequentie; haar denkbeeld in het afgetrokkene is dat van het niet
aanwezen ener zaak; zy is dus ouder dan het geschapene, zal ook na hetzelve
overblyven, en dus, wat aangaat heure ziel, heure onstoflyke wording en during,
oneindig. Wat haar lichaam betreft, zo als men haar daaglyks op ieder Comptoir
ziet afgebeeld, is zy, zo als alle onze Cyffers, uit Asia, en wel uit Indie, geboortig.
By burgerluidjes eenvoudigjes opgevoed, trouwde deze Freule daar aan den Een,
dat een styve hark van een vent is; en dit paar werd eens by toeval, en enkel uit
plaisier, met hunne zonen 2, 3, 4, 5 en 7, en hunne dochters 6, 8 en 9, die byzonder
naar de moeder gelyken, medegenomen; en, by ene algemene verjaging van
geleerde lieden, die, toen de storm bedaard was, zoetjens aan naar huis keerden,
werden zy medegenomen eerst naar Spanje, en zo geraakten zy door geheel Europa
bekend.
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Wat haar gelaat betreft: hoe menigmalen zy ook aan onderscheidene positive
getallen is gehuwd geweest, en nog onlangs in den oorlog zo vele mannen heeft
verloren, ziet zy 'er toch nog volkomen wel uit; 'er is iets verhevens in haar gelaat;
en de natuur zelve schynt het beeld der Nul in alle derzelver grootschte en subliemste
werken te hebben naargebootst. Zon, maan, starren, en de kleinste vochtdeeltjes
zelve, zyn alle nullen. Alleen men kan al haar schoon niet ontdekken, zo men haar
niet met een oog van liefde, maar slechts met een mercantiel oog, aanziet; en dan
dient zy zich nog met haren Ega, of een of meer harer zonen en dochteren, te
vertonen; en naar mate dan nog haar pourtrait op de debet- of credit-zyde van een
koopmansboek gevonden wordt, maakt haar voorkomen een verbazend verschil:
op de debet-zyde lacht heur beeld alleen en geïsoleerd als een engel, maar grynst
op de creditzyde als een duivel; en als zy zich op die plaatsen in gezelschap van
hare familie bevindt, is het juist andersom; en haar pourtrait op het einde des jaars
in de somma van het baatig saldo, benevens velen van hare pourtraiten, daar byeen,
met die van enige heurer kinderen, doet haar in 't byzonder hier te lande hoogachten
als ene beauté van den eersten rang.
Over den invloed, dien de Nul heeft op de menschlyke handelingen, moet de
Schryver, zegt hy, zo wat heen lopen, omdat hy anders de Vergadering tot in de
volgende week permanent zou moeten verklaren, indien hy den algehelen en
algemenen invloed der zo gewigtige Nul uitvoerig en regelmatig moest ontleden.
Mutatis mutandis is al het gewoel en gedraaf, al het gepractiseer en gestudeer in
deze wereld, juist zo als deze zyne Verhandeling, op nul uitgelopen. Hy noemt in
haast vry wat op, en zegt: Nu, ge kunt wel denken, dat dat alles in één uur, waarvan
reeds zo veel verloopen is, volstrekt niet is om aan te haalen. Dat heb je altyd van
die soort van Verhandelingen, als men A zegt, moet men ook B zeggen, en zo
doende werkt men zichzelven in de war, en na veel nageleezen, uitgetrokken, en
gecompileerd te hebben, ziet men dat de boel veel te omslagtig wordt, en al ons
werk loopt ook al op Nul uit. Hy werpt dan maar enen oogwenk op de nulliteit der
wereldsche zaken; eerst in de oude en nieuwe Geschiedenis: alles liep op nul uit.
Hy verbeeldt zich, dat zyne Horers dat malen over de Geschiedenis verveelt, en
dat zy liever iets over het kostelyke Geld willen horen. Helaas! zegt hy - waarde
Medeburgers! ik heb, met voordagt, van het geld gezwegen; want het doet me leed,
dat ik, nu ge het vraagt, u dit groot onheil moet berichten. Ook deze onze laatste
toeverlaat is, och armen! ook al van oude tyden af, by alle Volken op Nul uitgekomen.
Waar, bid ik u, is het Gulde Vlies, die schat van Colchos? enz. - Maar wat behoeven
wy naar de schatten van ande-
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re, en zo verre afgelegene Volken, te vraagen? Waar zyn, helaas! onze gouden
geharnaschte mannen, zo te paard als te voet, die zo getrouw voor ons pleegen te
stryden? Waar zyn onze gouden en zilveren Nullen? Zyn ze niet als slakken in
hunne eigene nulliteit versmolten? Vraagen wy elkander niet dagelyks verwonderd
af, waar ze toch op al de waereld gebleeven zyn? Zyn ze niet allen tot waare nullen
geworden? Nu krygt de Geleerdheid en de Fraije Kunsten ene beurt, en daar loopt
het op dezelfde wys mede af. Kortom, alles in de wereld is ene Nul: Gy staamlende
kindschheid, uw verstand is Nul; gy staamlende grysheid, uw verstand is Nul;
tusschen Nullen zweeft ook ons langste leven, en de groote Nul, de Dood, omschryft
hetzelve. Ene Eénheid is 'er evenwel, die alle die Nullen tot stellige grootheden zal
vormen, even gelyk zy weleer het Niet tot let heeft doen worden; - doch dan eerst
zal die Eénheid ons duidelyk voor het verstand zweeven, wanneer ons stoffelyk
tydelyk aanzien in de Eeuwigheid op Nul is uitgelopen.
Daar 'er zeer veel in deze Verhandeling voorkomt, wel aan den geletterden, maar
niet aan iedereen bekend, en dat ook zonder kennis aan de oude Fabelleer niet
recht begrepen kan worden; heeft de Redenaar, by de uitgave dezer Verhandeling,
een aantal ophelderingen gevoegd, en daardoor zyne Lezers enen groten dienst
gedaan. Wy schikken deze Verhandeling onder de minst leerzame van den Burger
FOKKE niet, maar durven den Lezer wel aanraden, dit Werkje te plaatsen by deszelfs
andere grappige leerzame Schriften. De tusschenspelen, die hy 'er inmengde,
vervatten de geschiedenis van Jupiter met Semele, en de geboorte van Bacchus,
(waarmede het ook al op nul is uitgelopen) op het grappigst door twee
Carricatuurplaten opgehelderd, en in dien koddigen toon verhaald, waarin deze
Schryver, buiten tegenspraak, zo groot een meester is.

Myne Genoegens en Rampen als Echtgenoote en Moeder. Vervolg
op het Boek: Myne Genoegens en Rampen als jonge Dochter en
Echtgenoote. Door Amalia Will. Uit het Hoogduitsch. Te Leyden,
by L. Herdingh. In gr. 8vo. 291 bl.
Gaven wy aan het eerste Deel dezes Werks onze goedkeuring; het twede kunnen
wy met gene mindere ruimte aanpryzen. Het is in enen lieven smaak geschreven,
en vol nuttig onderricht. Huislyk geluk in het huwlyk, en ene verstandige opvoeding;
ziet daar hetgeen door dit boek bevorderd moet worden. De waardige echtgenoot
van AMALIA, erfgenaam geworden van een aanzienlyk vermogen, kreeg nu on-
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gelukkig smaak, om niet meer zo burgerlyk, maar op enen hogeren voet te leven,
en ging tot een meer glansryke wooning en huishouding over met een blykbaar
genoegen; AMALIA, intusschen, deed dit met een onderdrukte aandoening. Hetgeen
hieromtrend voorkomt, is waarlyk schoon en overtuigend, zo wel als de verstandige
aanmerkingen van den man zelven, toen hy, enige jaren daarna, van deze zyne
dwaling, en dezen zynen wansmaak, terug kwam. Hun zoontje, een wilde jongen,
wordt uitmuntend opgevoed; de raadplegingen der ouderen, over zyne opvoeding,
met elkanderen, met hunnen vader, en ook met zekeren heer MEINERT, dien zy tot
huisleeraar hunner kinderen aannemen, en de manier, waarop deze onderwyst,
zyn niet alleen lezenswaardig, maar verdienen de ernstige overweging van iederen
vader en moeder, die hunne kinderen gaarne gelukkig zien. Hun dochtertje, een
zwak, beminnelyk kind, boezemt al mede belang in; en de wyze, waarop zy
behandeld wordt, is leerzaam. De gemoedelyke en verstandige raadpleging der
ouders, toen zy hunne kinderen de kinderziekte zouden doen inenten, trok vooral
ook onze aandacht, zo wel als het recht aandoenlyk toneel, daar zy een bezoek
afleggen by hunne vrienden, die aan de natuurlyke pokjes hun enig, dierbaar kind
hadden verloren; terwyl alles in dit geschrift nog nuttiger wordt, door de betrekking
van AMALIA tot ene vriendin, van welkers treurige geschiedenis hier zo veel voorkomt,
als genoeg is om te doen voelen, hoe sentimentele liefde, en overdrevene dromen
van louter genoegen en zaligheid in den echt, rust, geluk en welvaard geheelenal
vernielen.
Wy stipten het een en ander aan, om den Lezer den geest te doen opmerken van
dit nuttig Werkje, en voegen 'er het slot van het Voorbericht nu nog by: Wie hier
over de Opvoeding veel zoekt, hetwelk in den eigenlyken zin nieuw is, dien moet ik
betuigen, dat het meer myn oogmerk was, - om veel, wel niet geheel onbekend,
doch dikwyls over 't hoofd gezien, dikwyls verwaarloosd goeds, op myne manier
aan te pryzen. Wie hier over de Opvoeding een volkomen geheel verwacht, dien
moet ik onder 't oog brengen, dat zyne verwachtingen voor zulk een Boekien onbillyk
zyn. Ik kipte onder het menigvuldige, 't welk my op het gemoed lag, juist die
onderwerpen uit, waarby, volgens myne ondervinding, vooral in Familien, en by de
huisselyke Opvoeding, de meeste misslagen begaan worden; en verkoor onder
deze onderwerpen wederom de geenen, waarover, zo veel ik weet, tot nog toe het
minste geschreven is, het welk op waarheid gegrond is, en ook uitgeöefend kan
worden.
Tot ene proeve van den schryftrant willen wy het volgende alschryven:
‘WILLEMYNTJE was myne dochter, thans
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twee jaaren oud - ach God! een kind der smarte by zyns geboorte, een kind der
traanen by zyn leven. WILLEMIENE bragt my, by haare verschyning in de waereld,
aan den oever van het graf; ontrukte my den bloei myner jeugd; ontnam my een
groot gedeelte van myne edelste krachten; stelde my zelfs in de natuurlyke
onmogelykheid, om de blydschap te genieten, van meer voor haar te worden, dan
haare baarster - ik kon haar niet voeden. En evenwel was de kleine lieve engel zo
dra niet aan het daglicht gekomen, of zy trok my tot zich met een onuitspreekelyke
liefde. Ik wenschte my den dood, vóór ik haar zag; ik bad God om het leven, zo dra
men my dezelve toonde. Met hoeveel aandoening, met welke nydige oogen zag ik
van myn kraambed op de Min, aan welke ik haar met een zorglyk hart ter voeding
moest overgeeven. Ik dacht: “Zy zal my niet liefhebben, - zy is myn kind maar half.”
Men trachtte my gerust te stellen, en ik deed wat ik kon, om gerust te worden; maar
myne WILLEMIENE was zieklyk. De Geneesheer ontdekte aan haare Min iets, hetwelk
vooraf niet ontdekt kon worden - ik moest haar laaten gaan, en óf een andere
neemen, óf myn kind met andere voedende middelen opkweeken. Myn Man en de
Geneesheer waren voor het eerste, vooral, omdat het tweede my onbeschryflyke
moeite en bezwaarlykheden zoude veroorzaaken; doch om alles in de waereld wilde
ik niet eens waagen, myn kind vergif, in plaats van voedsel, te laaten nuttigen. “Gelukt het my met haar niet, dacht ik, dan neemt toch God, en geen slecht
geweetenloos mensch, myn kind weg.” Ik voedde haar dus met andere middelen,
was dag en nacht met haar bezig, en besteedde alle tederhartigheid en alle
liefkoozingen, om mynen KAREL maar genoegen te geeven, die in dit opzicht niet
wel te vreden was, en te veel voor my vreesde. Ik had het genoegen van myne
WILLEMIENE te behouden; maar zy bleef zwak en zieklyk.’
‘Moeders! moeders! - ô ondervindt nooit de smart van zieklyke kinderen te hebben;
te zien dat de worm daaglyks knaagt aan den bloeiknop, die zich met zo veel moeite
ontwikkelt; te zien, hoe lief, hoe helder, hoe gewenscht nu en dan het lampjen
opvlamt, en dan des te sneller wederom donker wordt; te zien, hoe de Hemel hunnen
geest, en het graf hun ligchaam, tot zich trekt, en veelal met de bitterste pyn, en
evenwel niet vermag, den band te verscheuren!’
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De Dood van Abel. Te Amsteldam, by F. Drayer, 1801. In gr. 8vo.
60 bl.
Een Treurspel in vyf Bedryven; een algemeen bekend onderwerp; en dus verwacht
de Lezer hier weinig nieuws; en, daar de wereld in dien tyd nog maar zo weinig
bevolkt was, weinige handelende personen, en alzo ook weinig afwisseling. Dan
men vergist zich, en vindt zich aangenaam verrast; dit gebrek aan menschen wordt
vergoed, door reijen van engelen; en deze zingen zo uitmuntend schoon, als de
Dichter zelve, wiens poëzy van dien aard is, dat wy waarlyk geloven, dat hy zich in
dit vak gevormd heeft naar een of anderen Patriarch uit de eerste wereld, wiens
nagelatene poëtische werken hy bezitten zal. De Dichter is waarschynlyk ook in het
bezit van een aantal merkwaardige overblyfsels uit die gryze oudheid; althands hy
maakt gewag van ADAMS schup, en spade, en ploeg. Waarschynlyk heeft hy ook
nog wel een afschrift van het oudste Cyferboek der wereld, waaruit Vader ADAMS
kinderen reeds millioenen leerden optellen en berekenen; en denklyk ook nog wel
een blad uit onzer aller Vaders Catechismus, waarin de woorden van Apostel PAULUS,
‘het bloed dat betere dingen spreekt dan ABEL,’ zekerlyk gevonden werden. De
geschiedenis der wereld moet by hem ook hoger klimmen, dan in de H. Schrift; en,
by ene twede uitgave van dit Treurspel, verzoeken wy den Dichter, ons (in ene
aantekening) enig nader bericht te geven, nopens ‘Gods met heilige zeeghaftigheid
gekroonden veldheer vóór ADAMS tyd.’ - De Lezer voelt dus, dat niet alleen dit boekje
een aangenaam geschenk is voor den beminnaar van het toneel, maar dat het ook
voor den beminnaar der geschiedenis, en der oudheid, aanmerkelyke bydragen
moet opleveren.

De Goedertierenheid van Titus. Toneelspel. Door J. Immerzeel,
Junior. In den Hage, by I. van Cleef, 1801. In 8vo. 99 bl.
Deze eerstling doet ons voor het vervolg zeer veel goeds hopen van dezen jongen
Dichter; niet alleen is de poëzy zeer gemaklyk en doorgaans uitnemend wel, maar
ook het onderwerp zeer goed gekozen, en de rollen goed verdeeld; geen enkel
persoon is overtollig, en alles boezemt belang in; terwyl het stuk juist daar begint,
waar het beginnen moet, en eindigt juist daar, waar het moet eindigen; en het
karakter van den Held van het stuk uitmuntend vol gehouden
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wordt. Van enige gebreken is dit Toneelspel evenwel niet vry te pleiten: het toneel
verandert in een en hetzelfde Bedryf meer dan eens; onmooglyk kan ook zo veel
gebeuren in enen zo korten tyd; maar vooral hebben en VITELLIA en SESTUS, in ons
oog, ene al te gevoelige, edele, en te gelyk al te zwarte ziel. Het buwlyk van deze
beiden, zo spoedig en nadat 'er zo veel voorgevallen was, dunkt ons ook ongerymd.
Dan, wy voegen 'er niets meer by, opdat wy niet schynen den lof terug te nemen,
dien wy in goeden ernst gaven; het stuk zal waarlyk den Lezer behagen, en is als
ene eerstling zeer welkom. Ziet hier een brok van ene alleenspraak van TITUS, toen
hy SESTOS, zyn vriend, dien hy nu als verrader kende, voor zich ontboden had:
ô Ongelukkige bestemming van een' Vorst,
Die al 't gewigt des Staats op eigen schoudren torscht!
De Hemel weigert ons, wat de armste stervelingen,
De ellendigen der aard' van zyne gunst ontvingen.
Naauw voor de onguurheid van de winter-lucht beschut,
Juicht de arme landman in een lage en open hut:
Dáár slaapt hy rustig in, en droomt van leed noch zorgen;
Hy ryst, en vindt op nieuw een' kommerlozen morgen;
Hy kent zyn vrienden, weet wie hem vyandig haat;
Hy volgt der vadren weg, en vreest geen dreigend kwaad;
En wy, die door den glans der aardsche grootheid schittren,
Wy zien ons levenslot door ramp op ramp verbittren;
Wy drogen tranen, waar de ellende om bystand schreit En 't loon van onze hulp is zwarte ondankbaarheid!
Wy moesten vrolyk zyn, waar de ontrouw ons doet vrezen;
Wy zien angstvallig rond, waar niets dan rust moest wezen.
Omringd van wezens, die, door hoop of vrees verzeld,
Een aanzicht tonen, dat de reinste oprechtheid meldt,
Doch wier onedel hart, door lage drift bewogen,
Ons hart, ons doel bespiedt door huichlend kunstvermogen;
Omringd door stout bedrog, vermomd in englenschyn,
Gevoelen we elken dag dat we ongelukkig zyn.
Ach! moest ik van een' vriend dien trek van ontrouw wachten?...
By 't staren op myn leed ontzinken me alle krachten!
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Leerredenen over de Godlykheid der H. Schrift, door J.H. van den
Doorslag, Predikant te Dordrecht. Iste Deel. Te Dordrecht, by A.
Blussé en Zoon, 1801. In gr. 8vo. 393 bl., behalven het Voorwerk
van XVI bl.
Elk warm beminnaar en voorstander van Godsdienst en Kristendom bedroeft zich
niet weinig, over de steeds toenemende ligtzinnigheid en koelheid omtrent de beste
bronnen van rust en troost en allerlei tydelyk en eeuwigduurend geluk, en over den
hoogen trap van onbeschaamdheid en stoutheid, waarmede men den toeleg, om
het Kristendom overal in onbruik en verachting te brengen, meer en meer openbaar
maakt, en, al wat dienen kan, om onvaste gemoederen van hetzelve afkeerig, of
althans daaromtrent onverschillig te maaken, met volle handen uitstrooit en
verspreidt. Het verwekt, by deze treurige gewaarwording, des te meer genoegen,
wanneer men bekwaame Mannen, uit verschillende Genootschappen der Kristenen,
van tyd tot tyd, met gepaste vrymoedigheid, het hunne ziet bydraagen, tot bevestiging
en verdediging van den besten Godsdienst, en voor elk, die waarheid zoekt en mint,
den weg openen tot onpartydig en bedaard onderzoek van de onbedriegelyke
gronden, waarop het Kristendom welgevestigd staat, ten einde hetzelve met redelyke
overtuiging en hartelyke belangneeming te omhelzen, en 'er getrouw aan te blyven.
De Eerw. VAN DEN DOORSLAG vond zich ook opgewekt, om, met zoodanig oogmerk,
de bewyzen voor de Godlykheid der Heilige Schrift, in eenige Leerredenen, klaar
en duidelyk open te leggen; en de Gemeente van Dordrecht heeft dezelven met
zoo veel toejuiching en genoegen aangehoord, dat de Leeraar het herhaald aanzoek
en sterk verlangen, om dezelven, door den druk, tot algemeener en duurzaamer
nut te schikken, niet heeft kunnen wederstaan. ‘Het moeit my
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wel,’ zegt hy in het Voorbericht, ‘dat het groot aantal van gedrukte Predikatieën nog
vermeerderd zal worden, door dezen, van welken ik bekennen moet, dat zy in styl,
in manier van behandeling, en in weezenlyke waarde, onder de geringere soort te
tellen zyn; maar het is echter, dunkt my, eenige verschooning voor het uitgeeven
van Leerredenen van mindere en meerdere waarde: dat het Godsdienstig deel onzer
Geloofsgenooten den meesten smaak schynt te hebben in zoodanige manier van
leeren en stigten, welke op de leest van Predikatieën geschoeid is. Gelyk men dan
veele gewigtige gedeelten der Kristelyke Geloofs- en Zedenleer, in onze dagen, by
wyze van Leerredenen in druk uitgeeft, zoo kan het niet vreemd zyn, dat ook dit
onderwerp van de Godlykheid der heilige Schrift op dienzelven trant in het licht
verschyne.’ Wy gelooven niet, dat bevoegde oordeelers dezelven onder de geringere
soort van Leerredenen zullen tellen, en maaken, wat ons aangaat, geene
zwaarigheid, om dezelven onder de besten, die, sedert eenigen tyd, uit den schoot
der Gereformeerde Kerk zyn voortgekomen, te rangschikken. De styl is mannelyk,
onderhoudend en overreedend, en de geheele betoogtrant in de daad verstandig
en belangryk.
's Mans oogmerk is niet zoo zeer, om zich met de wederlegging van de
tegenwerpingen en bedenkingen der Ongeloovigen op te houden, als wel, om zyne
Kristelyke Toehoorders, ook den minkundigen derzelven, op eene stellige wyze de
waarheid te leeren. Tot dat einde heeft hy zich van den gewoonen bewystrant en
orde bediend; van naamelyk eerst de geloofwaardigheid van eenige voornaame
Bybelgebeurtenissen, - vervolgends de innerlyke voortreffelykheid van de Leere, in
den Bybel geöpenbaard, aan te toonen; daarna de uitwendige proeven van Godlyk
gezag, uit de Voorzeggingen en uit de Wonderwerken ontleend, op te geeven; en
voorts van de verzameling dier Bybelboeken, en derzelver onvervalschte echtheid,
te spreeken. Dit betoog van de onvervalschte echtheid der Bybelboeken, dat toch
naderhand geduurig aangenomen en ten grond gelegd heeft moeten worden, zouden
wy liever vooraan geplaatst hebben.
Dit eerste Deel bevat veertien Leerredenen. In de eerste, over 2 Tim. III:16, die
tot voorbereiding
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heeft moeten dienen, tot het geen de Leeraar had voorgenomen te behandelen,
geeft hy, na eene korte verklaaring der woorden te hebben laaten voorafgaan, eene
nadere opening van zyn voorneemen, en tracht zyne Toehoorders te overtuigen
van de noodzaakelykheid, om de bewysgronden te weeten, waarop de Godlykheid
van het Kristendom rust; vooral in den tyd, dien wy beleeven: 't geen besloten wordt
met eene gepaste aanwyzing van de wyze, waarop men het onderzoek naar de
gronden, voor de Godlykheid der Schrift, met eigen belangstelling, behoort in te
richten; welke hierop neêrkomen: ‘1. Ons oogmerk, in de behandeling van dit stuk,
moet zuiver zyn. 2. Wy moeten zelve een verstandig en naarstig gebruik maaken
van de Heilige Schrift. 3. Ons doel, in de verdediging van den Bybel, zal best bereikt
worden, wanneer wy onze weezenlyke belangen regt ter harte neemen, - wanneer
het ons ernst is, om zalig te worden.’ De verder behandelde onderwerpen, in dit
Boekdeel, zyn: De roeping van Abraham; de wetgeeving op Sinaï; de verkiezing
van eenen Koning; de scheuring der twee Ryken; de wegvoering naar Babel; de
wederkeering uit Babel; de gepaste tyd van Jesus komst in de wereld; de
geloofwaardigheid en het karacter der Apostelen; de bekeering van Paulus; de
Euangelieprediking aan de Heidenen; en, de voortreffelykheid der Bybelleer, in drie
Leerredenen.
Men kan, langs verschillende wegen, tot hetzelfde hoofddoel geraaken; en in zoo
verre pryzen wy het ontwerp, hetwelk zich de Eerw. VAN DEN DOORSLAG, ter bereiking
van zyn bepaald oogmerk, de bevordering van overtuiging, aangaande het Godlyk
gezag des Bybels, heeft voorgesteld; hoewel wy, voor ons, liever eene andere wyze
en orde van behandeling zouden verkozen hebben. Hy neemt, van 't begin af, zonder
bewys, deze vooronderstelling aan: dat de hoofdzaak van den geopenbaarden
Godsdienst de aanwyzing is van den Gode- betaamenden weg, om zondaars zalig
te maaken; en dat, byaldien de Bybel waarlyk van God is, alles daarop moet
uitloopen, en alwat 'er in verhaald, geleerd of voorzegd wordt, daartoe moet
medewerken. En op dien grondslag wordt een begin gemaakt van de
geschiedkundige beschouwing van Abrams roeping, en deze gebeurtenis, en zoo
ook, vervolgends, andere groote gebeurtenissen, beschouwd, als beäntwoordende
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aan 't Godlyk plan, om zondaars te zaligen, en uit dat oogpunt in verband geplaatst
met de volgende geschiedenis van den Godsdienst, en daaruit derzelver
geloofwaardigheid afgeleid en bevestigd. Wy zouden, om zoo eene gewigtige stelling,
met grond, te kunnen aanneemen, een begin gemaakt hebben, met de overweeging
van den inhoud en de voortreffelykheid der Bybelleere, en wel byzonder van de
Leer van Jesus en de Apostelen; om dan vervolgends na te spooren, hoe de
Bybelsche geschiedenissen daarmede in verband staan. Liever, nogthans, zouden
wy, zoo vroeg, van het leerstellige in 't geheel geen gewag gemaakt, en 't
geschiedkundig onderzoek, na een voorafgaand betoog van de echtheid en
ongeschondenheid der gewyde Schriften, terstond aangevangen hebben met de
beschouwing van de geschiedenis van Jesus en de Apostelen, en van derzelver
voorbeeldig gedrag en by uitneemendheid roemwaardig karacter. Daarop zou dan
eene duidelyke voordracht, van 't geen zy zelven verklaaren waare Godsdienstleer
uit te maaken, kunnen volgen. En daarna zou men dan kunnen voortgaan tot het
onderzoek naar de wyze, waarop zy hunne Leeringen in verband geplaatst hebben
met den inhoud der Mosaïsche, en andere by de Jooden voor Godlyk erkende
Schriften, en met de oude geschiedenis van dit Volk, die daarin nog voorhanden is.
Bedriegen wy ons niet, dan zou de overweeging der geschiedenis van Abraham,
van de Sinaïtische wetgeeving, en andere laatere gebeurtenissen, uit dat oogpunt,
in eene omgekeerde orde, beschouwd, met meer belangneeming aangehoord, en
ook aan de vastigheid der overtuiging van den Godlyken oorsprong der Kristelyke
Leere meer bevorderlyk geworden zyn.
De Eerw. Schryver houde ons deze aanmerking ten goede. Zy geschiedt geenzins
uit vitlust; en men zou dezelve geheel tegen ons oogmerk uitleggen, als men 'er uit
wilde afleiden, dat wy den betoogtrant, in dit Werk gevolgd, ten eenemaal
onvoldoende, en niet geschikt oordeelden tot bevordering van redelyke overtuiging.
Wy herhaalen het, men kan, langs verschillende wegen, tot hetzelfde doel geraaken.
En, zoo ver wy uit dit eerste Deel kunnen oordeelen, is VAN DEN DOORSLAG in zyn
oogmerk wel geslaagd. Maar hy zou, onzes inziens, by sommige Toehoorders, en
nu nog meer, met de uitgave dezer Leerredenen, by
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nadenkende Leezers, nog beter geslaagd zyn, zo hy zyne denkbeelden eenigzins
anders geleid had. Wy durven vaststellen, dat een Man van zoo veel oefening en
gezond verstand, als deze Leerredenen kenmerken, te over zou in staat geweest
zyn, om een bundel van Verhandelingen, of ook wel Leerredenen, in den gezegden
trant, voortreffelyk uit te werken.
Men moet ze nu neemen, zoo als ze zyn. In tien Leerredenen is het eerste
hoofddeel van de aangevangene taak, 't welk een betoog van de waarheid en
zekerheid der Bybelsche Geschiedenissen, zoo van het Oude als Nieuwe Verbond,
moest bevatten, in diervoege afgehandeld, dat eerst eenige vooral aanmerkelyke
geschiedenissen des Ouden Verbonds, die wy boven reeds opgenoemd hebben,
zyn in overweeging genomen, waarin de Leeraar de duidelykste voetstappen meent
aangetroffen te hebben van Gods verheven oogmerk, om de kennis van den eenen
waaren God, van den Verlosser van zondaaren, en van den weg tot zaligheid, onder
het Joodsche Volk te bewaaren, van trap tot trap op te helderen, en, door middel
van dit Volk, over het geheele menschdom uit te breiden.
‘Thands zouden wy,’ zegt hy, dit afgedaan hebbende, in het begin der agtste
Leerrede, ‘op denzelfden voet, de voornaamste geschiedenissen van het Nieuw
Verbond behandelen moeten. En welke die zyn, kunt gy u ligtlyk herinneren, M.T.!
het is de geboorte van Jezus - zyn dood - zyne opstanding - zyne hemelvaart - en
de uitstorting van den Heiligen Geest op het Pinxterfeest, waarin dit groot oogmerk
van God zeer helder en heerlyk doorstraalt. Doch, daar deze geschiedenissen
jaarlyks verklaard, en derzelver geloofwaardigheid als dan opzetlyk bewezen wordt,
willen wy dit niet herhaalen, maar liever als bewezen vooronderstellen. Om evenwel
niet alles voorby te gaan, wat tot de geschiedenissen van het Nieuw Verbond behoort,
zullen wy onze aandacht tot een' en andere byzonderheid uit die geschiedenissen
bepaalen; tot zulke byzonderheden naamlyk, waarin wy dezelfde spooren vinden
van Gods wysheid en goedheid, om zyne zaligmaakende genade aan het
menschdom te openbaaren en te verheerlyken. Van dien aart, dunkt my, is 1) de
ongemeen gepaste tyd, in welken de Verlosser Jezus Kristus ter wereld kwam. 2)
De aanstelling der Apos-
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telen, hun karakter, en bekwaamheid tot dat werk. 3) Byzonder die van den Apostel
Paulus. En 4) de prediking tot de Heidenen, nadat de Jooden het Euangelie
verworpen hadden.’ En na deze byzonderheden, ten bewyze der geschiedkundige
waarheid van het Nieuwe Verbond, ook ontwikkeld te hebben, wordt, in de twaalfde,
deze overgang gemaakt tot het betoog van de voortreffelykheid der Bybelleere: ‘De
Bybel, zagen wy, beschryft ons zulke gebeurtenissen, aan welker waarheid niet te
twyfelen valt, en waar in niet duister een zeker plan doorstraalde, om het menschdom
al meer en meer te verlichten, in de regte kennis van God en van den waaren weg
tot gelukzaligheid. Maar dienen deze gebeurtenissen dus, om de kennis van God,
en van den waaren Godsdienst, voord te planten, dan valt de vraag: Of de Bybel
ons waarlyk zulk eene leere bekend maakt, dewelke op eene klaare, naar 's
menschen toestand geëvenredigde, en Gode waardige wyze, den mensch eenen
vasten en zekeren weg tot waare gelukzaligheid aanwyst? Deze vraage gaan wy
nu onderzoeken. Wy gaan zien, dat de leere der zaligheid, welke den geheelen
Bybel door verspreid is, in de daad, aan het oogmerk eener Godlyke Openbaring
volkoomen beantwoordt; zoo dat 'er nergens in de wereld eenig Godsdienstig
onderwys te vinden is, hetwelk by het zaligmaakend onderwys van den Bybel kan
vergeleken worden. En dit hoofdstuk afgehandeld hebbende, zullen wy die proeven
gaan beschouwen, waar mede het Godlyk gezag dezer leere buiten alle tegenspraak
gesteld is; de voorzeggingen naamlyk, en de wonderwerken, waar mede deze leere
bevestigd is.
Aangaande de leere dan van den Bybel, zullen wy de volgende stellingen, tot een
onderwerp van eenige Leerredenen, neemen:
1) Het geen men door den natuurlyken Godsdienst zeer duister en gebrekkig
weet, dat is in den Bybel zeer klaar en volledig te vinden.
2) De Bybel ontdekt ons eenige belangryke waarheden, waar van het redelicht
niets vertoont, gelyk b.v. den oorsprong van de wereld, en van het zedelyk kwaad
- de zekerheid van de opstanding der dooden, en eene aanstaande albeslisschende
vergelding.
3) De Bybel openbaart zulke waarheden, dewelke
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ons begrip te boven gaan, en egter tot ons geluk nodig zyn te weeten. En hier zullen
wy gelegenheid hebben, van de verborgenheden te spreeken.
4) De Bybel alleen verzekert den mensch van de vergiffenis der zonden, en van
alle heil, door de verdiensten van den Middelaar, en dat op eene manier, waar door
God het meest verheerlykt, en de rust en troost der zielen het meest bevorderd
worden.
5) Eindelyk: de Bybel schryft de allervoortreflykste zedenleer voor; en beweert,
dat, zonder derzelver beöefening, niemand zalig worden kan.’
De eerste stelling is het onderwerp van de twaalfde, de tweede van de dertiende
en veertiende Leerrede. Men overziet, door deze korte opgave, den voornaamen
inhoud van dit Boekdeel, en het geheele beloop der aangevatte vervolgstoffe. By
eene volgende gelegenheid zullen wy, mogelyk, den schryftrant des verdienstelylyken
Kerkleeraars ook nog wel eenigzins nader leeren kennen. Ons uittrekzel is nu alreeds
te uitvoerig geworden, om 'er meer by te voegen.

Verhandeling over den invloed van het geloof aan de Godheid van
Jesus Christus, op het werkdaadig Christendom. Uit het
Hoogduitsch vertaald, en vermeerderd met eenige Christelyke
Overdenkingen. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1801. In gr. 8vo.
194 bl.
Een warm voorstander van de vry algemeen, onder de meeste Christenen,
aangenomene Leer der Godheid van JESUS CHRISTUS verledigt zich, in deze
Verhandeling, op nieuw tot de beäntwoording der meermaalen geöpperde vraag:
‘of dan het beöefenend Christendom in 't byzonder niets wint, indien Christus waarlyk
God, en niets verliest, indien Christus niet waarlyk God is, of daarvoor niet door ons
erkend wordt?’
Eenige aanmerkingen, over de beöefening van het Christendom, hebbende laaten
voorafgaan, bepaalt hy de vraag, in dezer voege, bl. 31, nader: ‘Is de leerstelling:
Christus myn Heiland en Verlosser is waarlyk God, ook van zulk eenen aart, dat
myn hart daardoor tot zekere Godsdienstige aandoeningen, wenschen en daaden
geleid, en daartoe vervolgends opge-
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wekt kan worden, dat myn hart daarby hoop en vrees bespeurt? Of blyft myn hart,
by zyne Godsdienstoefeningen, in volle rust, de stelling moge waar of valsch zyn,
verlies ik in het eene geval, in myn daadelyk Christendom, even zoo weinig, als in
het andere?’
De gronden, waarop de Schryver zyne overtuiging van de waarheid der
eerstgenoemde stelling bouwt, en, met veel aandrang, by elk aanneemelyk tracht
te maaken, zyn de aandachtige overweeging van hun, die over dit stuk nog meer
inlichting begeeren, waardig. Sommige verdienen zulks by uitneemendheid; als b.v.
die ontleend zyn uit den eerbied en eerdienst, die, in de Leer van Jesus en de
Apostelen zelven, jegens den Persoon des eeuwig gezegenden Verlossers zyn
gevorderd. De Schryver heeft evenwel daaromtrent niets nieuws gezegd. Wy
erinneren ons, al 't geen hier meest kan in aanmerking komen, elders, ook in
Vaderlandsche Schriften, niet minder overreedend behandeld gevonden te hebben.
't Geen den Schryver alleen eigen is, rust, onzes oordeels, meestal op losse
onderstellingen. 't Grootste deel van zyn betoog brengt ons, zo 't anders grond
genoeg heeft, alleen tot dit besluit: Gelooven wy vast, Christus onze Verlosser is
waarlyk God, dan hebben wy meer beweegredenen, dan wy anders ontdekken, om
God lief te hebben boven alles, en alle zyne geboden, met dankbaare blydschap,
te onderhouden. - Geene hem eigene redenen, tot bevestiging van het gestelde,
brengen ons zoo ver, dat wy het ter goede trouwe daarvoor kunnen houden: 'Er kan
geen waare Christelyke, Gode welgevallige deugd bestaan, zonder dat wy vastelyk
gelooven, Christus onze Verlosser is God.
En dat zelfde oordeel kunnen wy niet nalaaten te vellen over de Overdenkingen,
die de Vertaaler 'er ten slotte, op 30 bladzz., heeft bygevoegd, over den invloed der
Godheid van Christus, op de openbaare Godsdienstoefening, op den Doop, en op
de regte viering van het Avondmaal des Heeren.
Die te veel bewyst, bewyst niets. De Schryver zegt, bl. 6. ‘Wanneer ik Jesus God
noem, of van zyne Godheid spreek, zoo moet zulks telkens in dien volstrektsten
zin, waarin het de waare Christen Kerk
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verstaat, opgenomen worden.’ Hy verstaat daardoor, gelyk onder anderen uit bl. 82
blykbaar is, het Nicaeisch-Athanasiaans Kerkbegrip van de eenweezigheid des
Zoons met den Vader; en sluit dus elk, die dit niet zoo letterlyk aanneemt, uit van
de waare Christelyke Kerk. Hoe strookt dit met het omzichtig en bescheiden oordeel,
dat hy in den aanvang dezer Verhandeling over anders denkenden had ter neder
geschreven? Zou men het geen Jesus van zich zelven geleerd, en zyne Apostelen
nader bevestigd hebben, niet hartelyk kunnen gelooven, Hem den diepsten eerbied
niet kunnen toedraagen, en alle zyne geboden niet kunnen onderhouden, en
derhalven geen waar Christen kunnen weezen, zonder Hem volstrekt gelyk te stellen
met den Vader, of die gelykheid tot eenweezigheid, in den volstrektsten zin, uit te
strekken? Wie zyt gy, die eenes anderen Dienstknecht oordeelt? Hy staat of valt
ter verantwoording by zynen Heere. Rom. XIV:4.

Verhandeling over de Vergenoegdheid, vooral voor
Minvermogenden en Mingeoefenden. Door Joannes Clarisse,
Predikant te Enkhuizen. Te Amsterdam, by J. van der Hey, 1801.
In 8vo. 92 bl.
Eene Verhandeling over de Vergenoegdheid, op zich zelve beschouwd, behoeft
onze aanpryzing niet. De gemoedskwellingen, aan den eenen kant, der zulken, die
al morrende hunnen leeftyd verslyten; de aangenaame kalmte, aan de andere zyde,
van die gelukkigen, die, hoewel voor het kwaade des leevens niet ongevoelig, met
gelaatenheid, egter, zich aan hun lot onderwerpen, dienen ter wettiginge van de
poogingen, om de eersten van hunnen kwellenden last te bevryden, de anderen in
hunne denkwyze te versterken. En wanneer een CLARISSE die belangryke taak op
zich neemt, is 'er grond om van dezelve iet goeds te verwagten. Zyns onderwerps
volkomen meester, verstaat hy de kunst, om ‘verstaanbaar te schryven, ook voor
den eenvoudigsten; zonder verveelend te worden voor meer geoefenden.’ Uit zyne
door de Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen met Goud bekroonde Verhandeling
over Godsdienstigheid en Ongodsdienstigheid is dit overduidelyk gebleeken. Den
zelfden toon als daar,
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heeft ook de Eerw. CLARISSE hier getroffen. Ziet hier, met 's Mans eigen woorden,
in de aanspraak tot zyne Leezers en Leezeressen, het plan van zyn Geschrift.
‘Allereerst (zoo schryft hy) zult ge gaarne recht willen weeten, wat de Vergenoegdheid
zy? en het is te meer nodig, dat ik u hier in genoegen geef, omdat men, zonder eene
juiste opheldering daarvan, zeer grof zou kunnen mistasten, en iets voor waare
prysselyke Vergenoegdheid zoude kunnen houden, dat echter, wel door gezien, in
de plaats van lof, veel eer billyke veroordeeling zou verdienen. - En wat dunkt u?
als ik u nu eens daar op, in een tweede Deel, het nut van dezen pligt zal aangewezen
hebben, zou het dan wel kwaad zyn, dat ik 'er nog een derde byvoegde, om u eenige
raadgevingen en broederlyke bestuuringen mede te deelen, door welker behulp gy,
onder den Goddelyken zegen, in de beoefening van denzelven, het best zoudt
kunnen vorderen?’ - Zonder in het wydloopige te vervallen, worden deeze stukken
met genoegzaame uitvoerigheid behandeld, die geenen twyfel overlaat, of veelen,
die, volgens des godvrugtigen Schryvers raad, met een bezadigd, waarheid- en
godvrugtlievend hart zich tot een aandagtig leezen zetten, zullen, in de bevordering
van rust en vrede des gemoeds, van hunne oeffening ryklyk loon ontvangen. Iets
ter proeve der schryfwyze willende mededeelen, valt ons oog op het derde deel,
behelzende Middelen tot Vergenoegdheid, en aldaar op het eerste hulpmiddel. De
geagte CLARISSE schryft aldus: ‘Vergenoegdheid is eene vrucht van het waar Geloof
aan God in Jesus Christus (§ 7). Om derhalve regt, tot echte Christelyke
Vergenoegdheid met God en alle zyne bedeelingen, te kunnen geraaken, moeten
wy, myne Leezers! het Geloof beöefenen. Wie het Geloof mist, die kan niet waarlyk
vergenoegd zyn. Zonder God in zynen Zoon, als Vader, niet minder dan als
Opperheer, te kennen, te beminnen en te betrouwen, - kunnen wy onmogelyk altyd
met Hem te vrede zyn. Dit wordt noodwendig vereischt, zullen wy zyne schikkingen,
alle zyne schikkingen, ook die eene donkere en lastige zyde hebben, altyd wys en
goed kunnen vinden, en daarin gewillig en met genoegen berusten. Ja waarlyk! de
Vaderlyke zorg van God over ons waakzaam, moeten wy geloven, opregt, le-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

519
vendig, innig geloven, zullen wy altyd met God te vrede zyn kunnen. ... En, al wat
wy, in dit opzicht, zonder geloof aan God en zyne genadige gezindheid jegens ons,
zo als Hy dezelve in en door Jesus Christus verheerlykt heeft, zouden aanvangen,
zou ook geenszins, in het Goddelyk oordeel, eenige waardy hebben; want, het is
eene eeuwige waarheid: zonder geloof kan men onmooglyk God welbehagelyk
dienen; want, die tot God (als zyn Dienaar) nadert, moet eerst geloven, dat hy
waarlyk bestaat, en dat hy een belooner is van de genen, die hem zoeken. (Hebr.
XI:6.) - Wat kan ik u dan eer en meer aanpryzen, geliefde Lezers! dan, dat Gy, met
yver en aanhoudenden ernst, tracht naar vermeerdering en bekrachtiging in de
echte Christelyke, door waare Godvrucht werkzaame, en het hart met blyden troost
vervullende, Geloof?
Ik weet wel; (dus vervolgt CLARISSE) sommigen van u zullen my te gemoed voeren:
“Het geloof is een werk van God; eene Goddelyke gave: gevolglyk kunnen wy daar
aan niets toebrengen.” Maar (antwoordt hy hier op) - lieve Vrienden! laat my u, by
deze gevolgtrekking, eens even bepaalen ... Zegt eens; is het leven, de gezondheid,
het dagelyksch brood, de kleeding en verdere nooddruft geene gave van God? is
verstand en deugd geene gave van God? en kunnen wy evenwel niet veel doen,
om een en ander te verkrygen en te bewaaren? Zou iemand, die geen spys en drank
wilde gebruiken, wel kunnen leeven? Die niet arbeidt en spaart, kan die op den duur
levensonderhoud bekomen? Die noch leest noch nadenkt, kan die verstandig
worden? Moeten wy, om deugdzaam te worden, niet naar goeden raad hooren,
verleiding schuwen, onze driften teugelen, enz.? - Ziet Gy nu wel, dat iets eene
gave van God zyn kan, en evenwel, door het aanwenden van gepaste middelen,
verkregen kan worden? De mensch blyft hier in wel afhanglyk van God; want God
is het, aan wien hy den lust tot het goede, de gelegenheid daartoe, voorspoed en
zegen te danken heeft. Maar, dit laat niet na, dat God door gepaste middelen werkt;
dat wy die middelen moeten aanwenden, zo wy Gods gave deelachtig willen worden:
en - dat God, op een gehoorzaam en afhanglyk gebruik der aangewezen middelen,
zyne gave schenken wil.’
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Vervolg der Gewyde Rhetorica. Te Amsteldam, by F. Drayer, 1801.
In gr. 8vo. 237 bl.
(*)

By de aankondiging van een voorgaand Werk, waarop dit ten vervolge moet dienen ,
hebben wy onze Leezers des Schryvers doel, om het verhevene in de H. Schrift te
doen opmerken, en de wyze, waarop hy dit getracht heeft te volvoeren, genoegzaam
leeren kennen. In denzelfden trant wordt ook hier een aanmerkelyk aantal
bybelplaatzen, ten bewyze van de welspreekendheid der gewyde Schryvers, te
berde gebragt, en over dezen en genen voor ongeöefenden, die geen toegang
hebben tot andere Schriften, nog al eenig licht verspreid. Maar nu zal 't mogelyk
best zyn, voor Schryver en Drukker, het hierby te laaten berusten.

Verandwoording van Mr. A.H. Metelerkamp, oudste Oud-Ouderling
te Gouda; enz. enz. Te Rotterdam, by N. Cornel, 1801. In gr. 8vo.
187 bl.
Toen wy onlangs gewag maakten van gerezene geschillen in de Gereformeerde
Gemeente van Gouda, namen wy de vryheid, om ons gevoelen te kennen te geeven,
dat men, door toegeevendheid van weerskanten, de ontstaane scheur moest trachten
te heelen, en dat beide partyen, tot dat einde, de voornaame pointen in verschil aan
het oordeel van onpartydige vreederechters, tot beslissing en afdoening, moesten
(*)
overgeeven . Wy herhaalen dit nogmaals, nadat wy dit nader geschryf van Mr. A.H.
METELERKAMP hebben geleezen: 't geen ons ook heeft bevestigd in ons gevoelen,
dat het denzelven waarlyk niet geraaden is, zich langer in dezen stryd te mengen.
De man is zelf overtuigd, dat de taal, hier en daar door hem gebezigd, voor zyne
tegenparty, wat hard zal te verduuwen zyn. Op deze wys wordt de verbittering nog
al grooter. 't Geen hy zegt, van daartoe gegeeven aanleiding, door tegen en van
hem gebezigde gezegden,

(*)
(*)

Letteroef. voor 1800, bl. 13.
Zie boven, bl. 302.
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geeft, dunkt ons, weinig verschooning. Hy spreekt van eene verbitterdheid, op die
manier, als een Christen, naar zyne gedachten, verbitterd, of liever in yvervuur
ontstoken mag weezen, en wil hier de oude vaderlandsche spreekwoorden, harde
en knoestige kwasten hebben scherpe bylen noodig, en yzer moet met yzer bewerkt
worden, toegepast hebben. Maar 't werken met yzer tegen yzer is waarlyk in den
geest van het Christendom niet; en scherpe bylen zyn, in alle gevallen, aan iedereen
niet wel toevertrouwd. Stellen wy eens, dat de tegenwoordige Kerkeraad van Gouda,
en wel byzonder de thans aldaar dienst doende Predikanten, kwalyk gehandeld
hebben, en dat 'er, overeenkomstig het verlangen van het grootste deel der
Gemeente, eenige verandering dient te komen, omtrent de drie voornaame
hoofdpointen, waarover Mr. METELERKAMP zich te voren heeft bezwaard, en nu nog
veel meer klachtig valt: is het dan nu evenwel te verwachten, dat de zaaken, door
zoodanig gehak met scherpe bylen, in orde zullen komen?
Behalven het ophaalen van veele oude dingen, by gelegenheid en ten gevolge
der omwenteling van 't Bestuur, in 1787, voorgevallen, waarin niemand buiten Gouda
eenig belang heeft, en die mogelyk best aan eene altoosduurende vergetelheid
zouden overgegeeven geweest zyn, en menigvuldige vergelykingen van 't gebeurde
in 1787 en 1795, alles tot opheldering en goedmaaking van 's Mans vorig geschryf,
vindt men, in deze Verantwoording van den oudsten Oud-Ouderling der Gemeente,
(voorheen ook Schepen, Bailluw en Burgemeester der Stad,) eene nadere, en zeer
sterke openbaare beschuldiging der Leeraaren, die betrekking heeft op de
waarneeming van hun ambt. Byzonderheden worden niet genoemd; maar men zou
zeggen, dat 'er vry wat aan hapert, als wy, bl. 157, leezen: ‘Begeeren intusschen
de Leeraren nu verdere opening omtrent myne bezwaren; - de manier en wyze staat
ter hunner keuze, het zy in het byzonder, het zy op zodanigen voet, als zy zelve
zullen verkiezen, al ware het in opentlyken druk; - Geen Woord van den Kerkenraad
is daar toe nodig, maar een enkeld woord van hun; - doch de gevolgen zyn voor
hunne rekening.’ Vooral niet in druk, Broeder METELERKAMP! Als men elkanderen
eens bedaard gehoord, en wederge-
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hoord heeft, zal alles mogelyk op misverstand, en misduiding van gebeurde zaaken
en gezegden, uitkomen. Maar men moest dan ook, aan de andere zyde, als men
merkt te ver gegaan te zyn, edelmoedig terug komen, en zeggen: Broeder, 't is my
leed.

S. Hahnemann, Medic. Doct. Onderricht omtrent de Venerische
Ziekten, benevens ene nieuwe Kwikzilverbereiding. Uit het
Hoogduitsch vertaald door R. van Loenen, Medic. Doct. en
Vroedmeester. Te Deventer, by L.A. Karssenberg en J.H. de Lange,
1801. In gr. 8vo. met de Voorrede 424 bl.
Niettegenstaande 'er van tyd tot tyd zo veele verschillende Werken, over de
Venerische Ziekten, in allerlei taalen en formaaten, worden uitgegeeven, dat men
eerder derzelver vermindering, dan vermeerdering zou mogen verlangen, en dus
ook over deeze stoffen in 't Nederduitsch veel wordt vertaald, 't geen beter onvertaald
ware gebleeven, zo willen wy zulks geenzins op den arbeid van den in zo veele
opzichten verdienstelyken HAHNEMANN toepassen, wiens zeer naauwkeurige
aanmerkingen en waarneemingen, aangaande de verschillende toevallen en
verschynzelen deezer verschrikkelyke plaagen, alle aandagt verdienen; waarom
wy den naauwkeurigen Vertaaler dank verschuldigd zyn voor de moeite in deezen
besteed. Van het Werk zelve zullen wy hier verder niets zeggen; als zynde, zo uit
hoofde van deszelfs schikking, als van wege het onderwerp, bezwaarlyk voor een
uittrekzel vatbaar. Alleen mogen wy niet voorby, aan te merken, dat de Schryver,
uit eene te groote liefde voor zyn eigen werk, den Mercurius Solubilis, onzes
oordeels, al te veel boven de andere Kwikpraeparaten verheft: menigmaalen heeft
men immers, onder anderen, ook al het gewoon gebrek der meeste Kwikpraeparaten,
en zelfs mogelyk meer in dit, dan wel in zommige andere bereidzelen, gevonden,
van de ziekte in schyn spoedig te geneezen, doch dezelve, door niet lang genoeg
met de geneesmiddelen aan te houden, eerlang met verdubbelde woede te doen
wederkomen. Ook schynt de Schryver te zeer bevreesd te zyn voor de scherpte,
die uit de vereeniging van het Salpeter, en van het Zoutzuur, met de Kwik, zoude
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ontstaan. Deeze is immers gemakkelyk onschadelyk te maaken, door die Zouten
genoegzaam te verdunnen; in welk geval de Sublimaat zelfs veilig, en met volkomen
goed gevolg, kan worden voorgeschreeven, al heeft de kwaal haare zitplaats in de
edelste ingewanden gevestigd: gelyk onder anderen kan blyken, uit de merkwaardige
geneezing eener Venerische Longeteering, door dat middel, in 't Practisch Journal
(*)
van HUFELAND te vinden .
Ons nu verder alleen tot de Voorreden des Vertaalers willende bepaalen, merken
wy aan, dat door hem, bl. XXVIII enz., is medegedeeld de laatere bereiding van den
Merc. Solubilis, door den Heer HAHNEMANN beschreeven in zyne Uebersetzung von
CULLEN, Mat. Med.; by welke de Vertaaler de volgende aanmerking voegt: ‘Volgens
de proeven van GÖTTLING schynt de koude by de oplossing van het Kwikzilver in
het Salpeter zo noodzaakelyk niet te zyn als HAHNEMANN zich voorstelt. In het Jaar
1794 heeft GÖTTLING dit reeds daar uit getragt te bewyzen, dat hy even veel
Salpeterlucht kreeg, uit de oplossing, welke in de koude, en welke in de warmte
was gemaakt. Ook heeft HUFELAND den Mercurius Solubilis, welke GÖTTLING in de
warmte gemaakt had, even werkzaam bevonden, als de koud bereide oplosbaare
Kwik. Laatere proefneemingen, hierover opzettelyk door GÖTTLING in het werk gesteld,
hebben hem in zyn gevoelen versterkt, doch tevens ook aangetoond, dat 'er eenig
onderscheid plaats heeft tusschen de Kwik, die op het laatst wordt nedergeploft, en
welke witagtig is, en die, welke het eerst met eene zwarte kleur wordt nedergeploft,
en te gelyk, tusschen het witagtig nederplofzel uit de warme, en uit de koude
oplossing: en hierom raadt hy, om niet voort te gaan met het praecipiteren, als de
witte wolken zich onder de nederploffing vertoonen. Zie J.F.A. GÖTTLINGS Chemische
Bemerkungen über das Phosphorsaure Quecksilber und Hrn D. HAHNEMANNS
schwarzen Quecksilberkalk. Jena 1795.’ Door nu deeze bereiding te gebruiken, in
plaats van de veel omslagtigere van den Heer HAHNEMANN, zou men de bewerking
van den Mercurius Solubilis merkelyk eenvoudiger kunnen maaken: terwyl ook in
een geneesmiddel, 't geen in zulke

(*)

Band IV. H. 3. p. 478 en volgg.
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kleine doses wordt voorgeschreeven, de vrees voor de geringe hoeveelheid van
lood enz., welke in de gewoone zuivere Kwik zou kunnen aanweezig zyn, op geen
genoegzaamen grond schynt te steunen; en dus ook de kostbaare en omslagtige
revificatie van de Kwik, uit het Sublimaat, veilig schynt achtergelaaten te kunnen
worden.
Voorts kunnen wy niet nalaaten aan te tekenen, dat de Schryver verscheidene
voorbeelden heeft medegedeeld, van het goed gevolg, waarmede hy de
beschreevene Kwikbereiding in verschillende gevallen heeft toegediend, die de
aandagt van deskundigen verdienen.
Ten besluite achten wy het niet ongepast, hier mede te deelen eene door den
Vertaaler in dit Werk geplaatste Waarneeming van den Hoogleeraar THOMASSEN a
THUESSINK, aangaande het gebruik van het Salpeterzuur in de Venerische
ongemakken, die genoegzaam bewyst, dat dit middel in deeze hardnekkige kwaalen
niet voldoende is; terwyl zy teffens het nut van den Mercurius Solubilis bevestigt.
‘By eene Vrouw, (dus schryft de Hoogleeraar, bl. XLV,) die verscheiden jaaren
Veneriek was geweest, en nu over gonorrhoea en ulcera labii pudendi klaagde,
wilde ik eens zien, wat het Acidum Nitri, zo als gy weet, onlangs in Engeland
aangepreezen, zoude uitvoeren. In het begin gaf ik hier van eene drachma in een
pond Aqua Hordei, alle dag te gebruiken; dit veroorzaakte haar geen ongemak, en
de uitvloeijing en zweeren scheenen eerst te geneezen. Zy gebruikte van den 26
Febr. tot den 14 Maart drie oncen en zes drachmen, zonder dat zy in den mond, of
ergens anders, daar van eenig ongemak gevoelde. Dan toen zy drie drachmen
daags gebruikte, wierd zy weder erger; en toen zy zeven oncen en twee drachmen
gebruikt had, vond ik de proef genoeg beslissende, om te besluiten, dat het Acidum
Nitri wel verzacht, maar niet geneest. Ik gaf toen een half grein Mercur. Solub.
Hahnem. tweemaal 's daags, alle dag met een half grein te vermeerderen; na het
gebruik van twaalf poeders, begon de mercuriaalkoorts; dit was de 30 Maart. Ik liet
toen met de poeders uitscheiden, en het Decoctum Lignorum, 't welk ik tevens had
voorgeschreeven, door gebruiken; en op den 13 April was zy hersteld.’
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Commentatio Medica, exhibens Anatomiam systhematis
respirationi inservientis Pathologicam, auctore Cornelio Jacobo
van den Bosch, Medicinae et Artis Obstetriciae Doctore; cum
Tabula aenea. &c.
Dat is:

Ontleed- en Ziektekundige Verhandeling over de werktuigen der
Ademhaaling, door C.J. VAN DEN BOSCH, Doctor in de Genees- en
Vroedkunde. Te Haarlem, by A. Kampman, 1801. In gr. 4to. 210 bl.
Deeze uitvoerige Verhandeling bevat eene verzameling van gehoegzaam al het
weetenswaardige, 't geen by oude en nieuwere Schryvers, zo over den gezonden,
als den ziekelyken toestand, van de verschillende deelen der Borstholte en der
Longen, is te vinden. Om hierin te slaagen, heeft de Schryver (zie Voorrede p. IV)
voornaamelyk tot een grondslag genomen dat geene, 't welk de verdienstelyke
PLOUCQUET daarover geschreeven heeft, in zyn Repertorium Medicinae Practicae
et Chirurgicae, en voorts een naarstig gebruik gemaakt van de in alle vakken zo
keurige en uitgebreide Bibliotheek van Gottingen. De bygevoegde Plaat beeldt af
eene aanmerkenswaardige uitzetting van het Borstbeen.
Een Werk van deezen aard kan inzonderheid van nut zyn voor iemand, die een
of ander stuk der Anatomische Ziektekunde deezer deelen naauwkeurig wil nagaan;
dewyl hy hier alle Schryvers aantreft, die iets weetenswaardigs over zodanig eene
stoffe hebben geboekt. Wy hadden ons gevleid, hier ook te zullen aantreffen eene
uitvoerige toepassing van de gewigtige ontdekkingen der nieuwere Scheikunde, ten
opzichte der Ademhaaling: doch de Schryver spreekt daarover maar ter loops, en
schynt zich daarvan niet veel te belooven.
Een der aanmerkelykste plaatzen van dit Werk is, onzes achtens, des Schryvers
stellige bepaaling, aangaande de waare zitplaats van het Zydewee (Pleuritis), die,
volgens veeler meening, niet in het Ribbevlies, maar in de oppervlakte der Longen,
moet gezocht worden. ‘De voornaamste ziekte, (zegt de Schryver p. 84)
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voor welke het Ribbevlies vatbaar is, is de Ontsteeking; en dat dit vlies waarlyk door
Ontsteeking kan worden aangedaan, leeren ons de beschouwingen der lyken. De
ontsteeking doet dit deel zeer rood worden, doch verwekt altoos geen pyn.
Daarentegen leeren wy uit de Waarneemers, dat het Ribbevlies, zonder
voorafgaande pyn, na den dood, zeer ontstooken is gevonden. De ontsteeking van
dit deel beslaat zomtyds maar eene enkele plek, maar gaat ook, door haare verdere
uitbreiding, over tot de Longen, of tot het Middenrif enz.’ De gegrondheid van dit
gevoelen staaft hy, door aanhaalingen uit zes-en-twintig Schryvers.

De volmaaktheden van den Schepper in zyne Schepselen
beschouwd, tot verheerlyking van God en tot bevordering van
nuttige Natuurkennis, in Redevoeringen, door J.A. Uilkens, Art.
Lib. Mag. Phil. Dr. en Christen-Leeraar by de Hervormden te
Eenrum. Iste Deel; behelzende beschouwingen van den
Sterrenhemel en ene natuurkundige beschryving van onzen
Aardbol. Te Groningen, by J. Oomkens, 1801. In gr. 8vo. Behalven
Voorrede en Inhoud, 338 bladz.
Hoe nadeelig ook, in vroegere dagen, geweest zy het vooroordeel - 't welk misschien
nog by sommigen huisvest - dat het beschouwen van de werken der Schepping
voor den Christen min belangryk, zo niet schaadlyk moet geagt worden; voor de
meesten voorzeker heeft, in deeze meer verlichte dagen, dit vooroordeel zyne kracht
verloren. Naarmaate men 'er ook meer op bedacht schynt te worden, om de opleiding
daartoe, in het onderwys en by de opvoeding der kinderen, minder dan voorheen
te verzuimen, mogen wy hoope voeden, dat het opkomend geslacht, ten aanzien
van de beschouwing der Natuure, in dit vroeger vooroordeel geene redenen tot
afkeerigheid van dit zo nuttig als den Christen veredelend, den Schepper
verheerlykend werk zal vinden. Waartoe toch ligt het Boek der Natuure voor aller
oogen geopend? Is het opdat wy de groote werken Gods even onverschillig zouden
aanzien als de dieren des velds, die, terwyl zy hunne behoeften bevredigen, de
schoonste kruiden en bloemen onagtzaam met den voet treden? Neen zeker! Ook
in deezen past het den mensch, gedachtig te zyn
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aan zyne redelyke vermogens, waarmede hy boven de andere schepzelen deezer
aarde begunstigd is. Hy behoort te bezeffen, hoe, van het begin der waereld aan,
de onzienlyke dingen des aanbiddelyken Maakers - zyne eeuwige kracht en
Goddelykheid, zichtbaar zyn geweest in de gewrochten, voor den opmerkzaamen.
Als Christen dient hy te weeten, dat het verzuim van genoegzaame agtgeeving op
dezelve in de H. Schrift wordt voorgesteld als eene oorzaak van beschuldiging tegen
die Volken, welke, hoe bedreven anderzins in veele zaaken, te jammerlyk afgedwaald
van den weg der waare Godsdienstige kennis, vervallen waren tot het bewyzen van
hulde aan de schepzelen, in plaats van aan den éénigen Veroorzaaker aller dingen.
En behoeft het wel herinnering, dat de Heiland zelf zyne Leerlingen en Toehoorders
menigwerf opmerkzaam maakte op de werken der Natuure, om hen te levendiger
indrukken te geeven van de aanbiddelyke volkomenheden, liefde en zorge des
Hemelschen Vaders?
Daar wy het dan als een schadelyk vooroordeel aanzien, dat het voor den Christen
min belangryk zoude weezen, de aandacht op het geschapene te vestigen, om
daarin stoffe te vinden ter verheerlyking van den Allerhoogsten; daar wy het
opmerkzaam gadeslaan van de gewrochten Gods allezins overeenkomstig rekenen
met zynen verheven aanleg - als het eenigst schepzel hier beneden, 't welk zynen
Maaker alomme kan ontdekken - en met de nadere verlichting, door het Euangelie
ontvangen, waardoor hy te beter in staat is, de opmerkzaamheid zo wel voor het
hart als voor zyn verstand belangryk te maaken - zo kan het ons niet bevreemden,
maar keuren wy het in tegendeel zeer pryswaardig, dat een Christen-Leeraar de
uuren, die hem van zyne beroepsbezigheden overschieten, toewyde aan de
beoeffening der Natuurkennis, met het loflyk oogmerk, om zyne verkregen
kundigheden, ter gepaste gelegenheid, zyner Gemeente mede te deelen.
Het verstrekt ons tot wezenlyk genoegen, zulk een Christen-Leeraar in ons
Vaderland te kennen, zo uit andere kleinere Stukjes, als uit het Boek, 't welk wy
thans voor ons hebben. Niet alleen toch zien wy hieruit, dat deeze verdienstelyke
Leeraar zyn werk maakt van de beoeffening der Natuurkunde, alleen ter bevordering
van eigen kennis en genoegen, maar ook om in
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deezen nuttig te worden voor zyne Gemeente, ‘welke zyn Eerw. (blykens de
Voorreden) des Zondags avonds, met nuttig gevolg, een uur bezig houdt, met de
beschouwingen der Natuur, volgends den leiddraad van onzen verdienstelyken
MARTINET.’
De Redevoeringen, welke wy nu aankondigen - opgedraagen aan de Leden van
het Departement Groningen, en de Marne, behoorende tot de Bataafsche
Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen - hebben ten oogmerke, om het leezend
publiek, op eenen wel eenvoudigen en klaaren, maar tevens deftigen, en naar het
verhevene der onderwerpen gepasten toon, op te wekken ter opmerking van het
geschapene. In dezelve worden de volmaaktheden des Scheppers, in zyne werken
doorstraalende, aangewezen; ten einde de verheerlyking van God, en eene nuttige
kennis der Natuure, te bevorderen. Hieraan is ook inzonderheid toe te schryven,
dat wy de voordragt van zeer veele allerbelangrykste byzonderheden, nieuwe
waarnemingen, en de meest treffende onderwerpen, in den form van Redevoeringen
ontvangen; naardien des Schryvers hoofddoel, volgends eigen getuigenis,
medebragt, ‘zo wel voor het hart als voor het verstand nuttig te zyn - zo wel
Godsdienstig gevoel op te wekken, als kundigheden aan te brengen.’ De Eerw.
UILKENS is hierin, onzes agtens, gelukkig geslaagd; en naa dat wy dit Deel aandachtig
en met byzonder genoegen hadden doorgelezen, konden wy niet naalaaten hem
te houden voor eenen Man, die, als een jong Natuur-onderzoeker (gelyk hy
zichzelven noemt) eene zedige bescheidenheid voegt by eene uitgestrekte
bedrevenheid, ook in de nieuwste Reizen, en Natuurkundige, vooral Hoogduitsche,
Werken; - voor eenen Man, die ervarenheid met oordeel en goeden smaak vereenigt;
die zelf door het verheven Godsdienstig gevoel bezield wordt, 't welk hy by zyne
Leezers tracht te verlevendigen. Vanhier dat niet alleen mingeoeffenden, zo zy
slechts eenigen smaak bezitten, aangenaam en nuttig voedzel vinden voor hunnen
weetlust, en ter versterking van Godverheerlykende gezindheden; maar dat ook
meer ervarenen naar eene menigte bronnen, vooral in laatere dagen geopend,
gewezen worden, waaruit zy verder kunnen scheppen, 't geen zy ter volmaaking
hunner natuurkennis verlangen. Vanhier dat wy geene verveelende en onnatuurlyk
opgesmukte declamatien aan-
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treffen, maar, naa de voordragt van gewigtige zaaken, zulke opwekkende
aanmerkingen, als natuurlyk opwellen in den geest eenes Godsdienstigen
beschouwers, die geene moeite behoeft te doen, om, door opeenstapeling van
gezogte lofspraaken, de grootheid, wysheid en goedheid van den oppersten
Kunstenaar en Werkmeester te roemen.
Het een en ander verpligt ons, deeze Redevoeringen van den Eerw. UILKENS met
nadruk aan te pryzen, om, ware het mogelyk, daardoor de bevordering van derzelver
invloed algemeener te maaken; en ook dezulken ter leezing van dezelve aan te
moedigen, die, op het zien van den Tytel, zouden kunnen denken, dat de arbeid
van eenen DERHAM, NIEUWENTYD, RAY, BONNET, LA PLUCHE, SANDER, MARTINET, wiens
schriften, die het zelfde doel hebben, in onze taal aanwezig zyn, deeze
Redevoeringen, ten algemeenen nutte, thans overbodig maake. Immers wy vraagen
met den Schryver, die deeze bedenking zelf in zyn Voorbericht geopperd heeft:
‘Hebben zy ook dezelfde onderwerpen? Hebben zy ook dezelfde verklaringen? Zyn
zy allen nog geheel voor deezen tyd - by die reeks van nuttige ontdekkingen,
gegrondere verklaringen, en geheel andere gesteldheid der Natuurkunde voldoende?’ Maar dan ook meenen wy op goeden grond te mogen verzekeren, dat,
door de aanwyzing van de nieuwste ontdekkingen in de Natuurkunde, en de
behandeling van dezelve, overeenkomstig met de groote omwenteling, die de Natuuren Scheid-kunde ondergaan hebben, deeze vraagen derwyze zyn opgelost, in de
Redevoeringen voorhanden, dat elk onzydig Beoordeelaar den arbeid van den Eerw.
UILKENS zal aanmerken, niet slechts als niet overbodig, maar als eene gewigtige
bydraage ter bevordering der kennis en Godsdienstige beschouwing van de
belangrykste verschynzelen en waarnemingen in de Natuur.
Terwyl de Redenaar te kennen geeft, dat hetgeen hy in de volgende Deelen zal
verhandelen, als meer onmiddellyk in betrekking staande met het nieuw scheidkundig
Leerstelzel, van het verschil zyner behandeling met die der bovengenoemde
Schryvers zal getuigen - zo kan ook dit Deel gezegd worden daarvan verscheidene
blyken te draagen. Hetzelve hehelst, gelyk de
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algemeene Tytel opgeeft, beschouwingen van den Sterrenhemel, en eene
natuurkundige beschryving van onzen Aardbol.
Het geheele Werk zal bestaan in Vier Deelen; zullende het 2de bevatten de
beschouwing van de ondruipbaare of veerkrachtige Vloeistoffen, van de Warmtestof,
de Lichtstof, de Electrieke stof, van de Luchtsoorten, en inzonderheid van onzen
Dampkring; - het 3de van de drie Natuurryken; en het 4de van de algemeene
verbinding, de éénheid en verscheidenheid in het geschapene, den trapswyzen
overgang in alles, de groote huishouding der Natuur, de nuttigheid en
noodzaaklykheid van veele, ons schaadlyk schynende, natuurwerkingen en
schepzelen.
Naa eene Inleiding over de voortreflykheid van den Mensch, de verwaarloosde
Natuurbeschouwing, de oorzaaken des Bygeloofs, en den pligt van een Christen,
om zyne redelyke kennis aan de volmaaktheden Gods door de opmerkzaamheid
op diens gewrochten te versterken - wordt 'er in de eerste Redevoering van dit Deel
aanvang gemaakt met de aanwyzing van den grooten omvang der
Natuurbeschouwing. Hierop volgt eene verdeeling van het geschapene; en het
overige wordt besteed aan de beschouwing van den Sterrenhemel.
In de tweede Redevoering vinden wy een algemeen overzicht van ons
Planeetstelzel; waarin gehandeld wordt over de Zon, den afstand en de grootte,
loopkringen, en de Maanen of Wachters der Planeeten Mercurius, Venus, Aarde,
Mars, Jupiter, Saturnus (van welks Ring, om ons onbekende redenen, door den
Schryver bl. 34 niet gewaagd wordt) en Uranus; alsmede over de Staartsterren, de
uitgestrektheid van ons Zonnestelzel, de Middelpuntskrachten, Waereldschepping,
en verbinding der Hemelbollen.
De derde Redevoering loopt over de beschouwing van den Aardbol, en
inzonderheid van de Zeeën; derzelver uitgestrektheid, diepte, in- en uit - strooming
van water, beweging, door wind, stroom, Eb en Vloed, zoutheid des zeewaters, en
't lichten van hetzelve.
Het vaste Land strekt ten onderwerpe der vierde Redevoering; deszelfs
oneffenheid, Bergen en Vulkaanen.
In de vyfde Redevoering wordt de aandacht geves-
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tigd op de Binnenlandsche Wateren, Bronnen, Rivieren, Watervallen, Meiren, en
de inwendige gesteldheid des Aardbols.
In de zesde Redevoering vinden wy eene beschouwing en bevestiging van de
dagelyksche omwenteling des Aardbols, en de onderscheiden Luchtstreeken.
In de zevende en laatste Redevoering wordt aangewezen de jaarlyksche beweging
des Aardbols; de groote baan, die dezelve aslegt, van de Maan (die in 't voorbygaan
beschreven wordt) vergezeld; de verbazende snelheid, waarmede de Aarde haaren
loop volbrengt, enz. - de oorzaaken der Jaargetyden; de stand der Zonne, ten opzigte
van ons, des winters en des zomers; verschil van warmte en koude in de Jaargetyden
onder verschillende luchtstreeken, enz.
Ziet hier den hoofdzaaklyken inhoud deezer Redevoeringen. Gaarne zouden wy,
tot nadere aanpryzing van dezelve, een en ander voorbeeld van de aanmerkingen
of waarnemingen, in dit Deel vervat, onzen Leezeren mededeelen; maar de ryke
voorraad doet ons verlegen staan ten aanzien der keuze, en verpligt ons de
weetgierigen naar het Werk zelf te verwyzen. Ter proeve willen wy thans op een of
ander fraai geschetst tafreel de aandacht vestigen. Dan ook hier weeten wy bykans
niet, wat te neemen; daar ons nu de schets van de grootheid der Schepping, dan
van de verbinding der Hemelbollen; nu de beschouwing van de Zee, dan de
beschryving van de uitbarsting der Vuurbergen; nu het opgehangen tafreel van de
dryvende Ysvelden - dan, eindelyk, de beschouwing van de Lente en den Zomer,
van het Onweder en den Oogst, van den Herfst, den Winter en het afwisselende
der Jaargetyden - met eerbiedige verwondering vervulde over de grootheid, wysheid
en goedheid des oppersten Formeerders.
Dit Deel pronkt met ééne Plaat, uit COOK's Reizen; vertoonende een gezigt van
eenen grooten Ysklomp, dryvende in de Zuidzee, 9 Jan. 1773. - Deeze Plaat geeve
ons aanleiding om onze keuze te bepaalen in het bybrengen eener proeve. - ‘Dit
gezicht’ - van dryvende Ysbergen - roept de koene Zeereiziger in verbaasdheid uit
- ‘gaat alle beschryving te boven! Alomme Ysvelden achter Ysvelden, bergen rondom
bergen met afwisselende Ys- en Sneeuwlagen
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opeengehoopt! Hy ziet de golven tegen dezelven als vaste klippen klotzen; maar
als vaste klippen tart die zelfde hoofdstof het geweld van bruischende golven. Welk
ene rustloze beweging, welk een verdovend gedruisch! Gierend schuren zy elkander
voorby, krakend scheuren zy van een, knarsend stoten zy tegen elkander aan,
donderend vallen grote brokken door verlies van steun- en rustpunten in de
onpeilbare diepte, zich enigen tyd verbergende onder het schuimend water. Gehele
bergen van verbazende hoogte, door ongelyke wegdooijing in de diepte der zee
van zwaartepunt veranderende, wentelen om. Enkele delen, maar nogthands enige
vierkante morgens groot, kruien op een, stapelen zich op elkander, en vormen zich
tusschen en aan de zyden van bergen, die als vaste rotzen een steunpunt geven,
voor het oog des verbaasden aanschouwers tot bergen. Het hier tegen steeds
aanbruischende water bevriest in menigvuldige gedaanten, die de strenge koude
bevordert, en stelt aan de verbeelding steden, straten, kerken, tempelen met de
rykste sieraden van onderscheidene bouworde voor. Dan wederom schynt hier de
zee den eersten woesten stand des aardbols te vertonen, en men vertegenwoordigt
zich den chaos der Dichteren! Ook de verwen treffen het gezicht, daar nu eens op
het glinsterend ys door de stralen der zonne verschillende kleuren worden geboren,
dan de rotzen schynen gevormd te wezen uit hemelsblauwe Cristallen, die met het
schoonste blauw der Sapphiren om den voorrang stryden zouden. - Hoe menigvuldig
(*)
zyn deze Ysvelden! Hoe velen deze Rotzen! Hoe hoog deze Bergen ! En wat is
echter ene hoogte van 200 voeten, tot welke men dezelven dikwerf boven het water
(†)
verheven heeft gezien , by het geen dezelven door zo veel grotere uitgestrektheid
onder het water in het geheel moeten zyn? Want uit de betrekkelyke zwaarte, en
de wetten der Waterweeg-

(*)
(†)

‘“In den Jare 1773, op 23 Dec., telde men van de mars 186 zulke Ysbergen, onder welken
'er niet één kleinder dan ons schip was.” FORSTER.’
‘J. COOK, Reize rondom de Waereld. Aant. van FORSTER op het 4de Deel, 1 B. 2 Hoofdst.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

533
kunde, staat de klomp ys boven het water tot die, welke 'er onder is, als één tot
negen, en dus heeft een Ysberg van 200 voeten hoogte 1800 voeten diepte onder
de oppervlakte der zee, en bedraagt in het geheel 2000 voeten in lengte. Voorby
zulk een Yseiland voer COOK met de zynen, dat, behalven deze hoogte, 2000 voeten
lang, en 400 breed was. Welk een Ysklomp, derhalven, die niet minder dan één
duizend en zes honderd millioenen teerling - voeten bevattede! Wien onzer, myne
Vrienden! wordt de belydenis niet afgedwongen, dat zelfs de koudste en afgelegenste
delen der aarde majestueuze verschynselen opleveren, die de ziel met verbazende
(*)
ontroering vervullen ?’
Dit zy dan van dit Deel genoeg. De bygebragte beschryving kan tevens doen
zien, hoe de Schryver door geduurige aanhaalingen zyne aanmerkingen bevestigt.
Wy wenschen zyn Eerw. van gantscher harten voortduuring van lust en kracht
om de voorgenomen taak af te werken, en hoopen dat hy daarin ook door een meer
dan gemeenen aftrek deezer Redevoeringen zal aangemoedigd worden.

De Rhyn, of Reis van Utrecht na Frankfort, hoofdzaaklyk langs de
oevers van den Rhyn, door T. Cogan. Uit het Engelsch. 3de Stuk.
Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. In gr. 8vo.
Tot het Jaar 1796 moeten wy terug slaan, om onze laatste Aankundiging van deeze
Rhynreis op te

(*)

‘Het is geenzins ene te weelderige verbeelding geweest, die ons zo veel verschillende
gedaanten, kleuren, grootte, en veranderingen by de Ys-eilanden heeft doen schetzen. Die
MARTENS Reizen, FORSTERS Aantekeningen en Waarnemingen gelezen heeft, zal onze schets
als slechts flauwe trekken beschouwen: of men zie ter overtuiging PENNANT, Beschryv, der
Noorder Pool-landen, I D. bl. 176. - D. CRANS. Hist. van Groenland, I D. bl. 30. - Gelyk wy
ook, dit herinneren wy, beelden van het Ys des Noordpools hebben ontleend; maar is ook
het ys der beide Aspunten niet gelyk?’
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(*)

zoeken . Wy lieten onzen COGAN te Keulen, en vinden hem daar weder; die Stad
als een Broeinest van Bygeloof, in den XXV Brief, de eerste in dit Stukje,
beschryvende; welk onderwerp in den XXVI vervolgd wordt. In deezen merkt onze
Reiziger op, ‘dat Keulen verscheide eeuwen lang een van de eerste, en misschien
de eerste Koopstad van Europa was; dat, vooral in het begin van de twaalfde tot
het begin van de agttiende eeuwen, de rykdommen daar van alle kanten en door
verschillende kanaalen toevloeiden. Derzelver Koophandel,’ merkt hy op, ‘zou, als
de geschiedenis, in Kerklyke en Waereldlyke hebben kunnen verdeeld worden, dat
is, in het voldoen van de waereldlyke behoeften en vleeschlyke lusten van meer
dan de helft van het vaste land, en het opcieren van Kerken. Het artikel van heilige
vercierzelen, en byzonder dat van beelden-maaken, hieldt 'er nog het langst stand.’
- Tot hoe verre dit bedryf gaat, schetst de Schryver op zynen boertenden trant, en
merkt ten slot op: ‘De Waereldlyke handel is thans bepaald tot het maaken van
eenige linten, koussen, kanten, en het bereiden van wat tabak. Daar zyn ook eenige
Kooplieden, die op Frankfort, Mentz, Holland enz. handelen.’
Met den aanvange van den XXVII Brief schryft COGAN: ‘Wanneer men te Keulen
langs den Rhyn wandelt, zou men zich, naar het voorkomen, dat de Stad heeft,
verbeelden, dat zy nog in eenen bloeijenden staat is. Doch dit is maar schyn en
koomt van de volgende omstandigheid. - Boven Keulen is de Rhyn niet bevaarbaar
voor groote schepen. Hooger op is de scheepvaart belet door watervallen, als te
Schaffhauzen, en op veele plaatzen vindt men veele rotsen en banken dwarsch
over de rivier, welke dezelve, als het water laag is, zelfs voor kleinder vaartuigen,
gevaarlyk maaken. In gevolge van deeze beletzelen worden de verschillende
handel-artikelen van Mentz naar Keulen in barken gevoerd, welke omtrent
tweeduizend of tweeduizend vyfhonderd quintaalen laading bevatten. Maar van
Keulen benedenwaards, tot de rivier haaren naam en derzelver water haare
onderscheiding verlooren

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor het Jaar 1796, bl. 81. Van het Eerste Stukje hebben wy berigt
gegeeven in onzen arbeid voor 1795, bl. 477.
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hebben in de alvermengende zee, is het kanaal overal dieper, en bekwaam om
schepen van eene meer aanzienlyke grootte te voeren. Het is dan te Keulen dat de
goederen uit de kleiner in de grooter vaartuigen worden overgescheept. Dit geeft
de Stad eenige woeligheid van koophandel, zonder haar daarom van eenig groot
nut te zyn: want geene der artikelen zyn de onmiddelyke voortbrengzelen van Keulen
of derzelver omtrek, of door derzelver inwoonderen gemaakt. De meeste eigenaars
van de groote schepen, die in Holland Keulsche schepen genaamd worden, zyn
zelve aanzienlyke Kooplieden, en voeren hunne eigene goederen. Deeze Kooplieden,
altoos in hunne schepen woonende, zyn in elke haven t'huis, en brengen zo veel
van hunnen tyd in Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en andere plaatzen hunner
bestemming door als te Keulen. Zelfs hebben de Keulenaars het voordeel niet van
deeze schepen te bouwen of te herstellen. Zy worden gebouwd en hersteld te
Manheim aan de Roer, die digt by Dusseldorff in den Rhyn valt.’ Het zonderling
maakzel deezer Schepen, en derzelver vaart en vragten worden juist beschreeven.
Naa aangemerkt te hebben, dat eene naauwgezette zugt om de waarheid te
zeggen hem in zyne beschryving van Keulen wat schimpagtig hadt doen zyn, haast
hy zich met vermaak, om ook de andere zyde van de medaille te vertoonen, en
derzelver voordeeligste zyde te laaten zien, van harten wenschende dat de
opschriften talryker en grooter waren. - Hier gewaagt COGAN van RUBENS, van ANNA
MARIA SCHUURMAN, onder de Overledenen. Van de nog leevenden spreekende, komt
Monsieur le Baron DE HUPSCH in den eersten rang, en vindt men een verslag van
diens Kabinet van Natuurlyke en Konstige Zeldzaamheden, en van den Baron
zelven, die voorkomt als een man van uitgestrekte kunde. Dan, COGAN voegt 'er by:
‘De Baron schynt in het stuk van verlichting van het verstand verre verheven te zyn
boven de algemeene klasse van menschen, met welken hy gemeenschap heeft,
en hy laat in zyne schriften eene bewustheid van die meerderheid blyken. Daar
loopt eene zekere waanwysheid door dezelve, die natuurlyk en byna vergeeflyk is
by iemand in zyne omstandigheden, beroofd van het gezelschap van verstandige
en geleerde lieden, en in eenen maal-
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stroom van onweetenheid gedompeld. Een man in die omstandigheden heeft de
gelegenheid niet om zyne dwaalingen te verbeteren, of om de verdiensten van zyne
eigene naspeuringen naar waarde te schatten.’
De XXVIII Brief is aan de Geschiedenis van Keulen gewyd, en heeft dit voor die
Stad ongunstig slot: ‘De Geschiedenis van Keulen bewyst, dat van alle ongelukken,
die eenen Staat overkomen kunnen, al te groote yver en blinde dweepery de
verderflykste zyn. Laaten vreemde vyanden vreeslyke verwoestingen aanrigten;
laaten zwaare branden veel verteeren; laaten aardbeevingen statige gebouwen
inzwelgen; de geest, de veerkragt, het opwekkend leevensbeginzel, dat nog overig
is, zal de schade dra verhelpen, daar de vernieling niet in eens volkomen is. De
onderdrukking, die door den mensch den mensch aangedaan wordt, ontzenuwt en
vernielt. Deze brengt eene atonie in de gesteldheid, welke geen geneesmiddel met
mogelykheid kan bereiken, of herstellen.’
Bruhl, het Lustslot van den Keurvorst van Keulen, wordt, met de bezigtiging
daarvan, in den XXIX Brief, geestig beschreeven. Gaarne zal men ook met onzen
Reiziger, in de XXX en XXXI Brieven, te Bonn vertoeven, waar de Keurvorst van
Keulen ten dien dage voornaamlyk zyn verblyf hieldt; eene Stad, die COGAN, uit
verscheiden hoofde, wonder wel beviel, en door hem, in tegenstelling met Keulen,
beschreeven wordt als een aangenaam verblyf, waar de Universiteit bloeit, - waar
een Leesgezelschap is opgerigt, van 't welk de Keurvorst zelf lid is. Wegens den
Keurvorst merkt onze Reiziger op, ‘dat hy zeer geagt is, als een man van verstand,
bedaardheid en weldaadigheid. Hy maakt zo weinig vertooning van pragt en statie
als zyn rang kan toelaaten. Schoon een Bisschop, ja een Aartsbisschop, heeft hy
niets van den Kerkelyken, en schat de deugden, die in eenen edelen en
welgeoefenden geest ontspruiten, boven de distelen en doornen van eenen
geestlyken tuin. Ik behoef u niet te zeggen, dat hy uit het Huis van Oostenryk, en
Broeder van Keizer LEOPOLD is.’
Van de gemeenzaamste ontmoetingen weet COGAN een uitlokkend
characterschetzend verhaal te geeven. De arme Jongen, die hem als Geleider buiten
de Stad diende, levert 'er een voorbeeld van op; het is ter over-
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neeminge te lang. Zo is ook, in den XXXI Brief, het tafelgesprek, van een ernstiger
aart, wegens het toenmaals in Frankryk voorvallende, met een jong Fransch Officier,
die in het begin der onlusten te Parys was geweest.
Met den XXXII Brief komen wy te Coblents, en reizen derwaards onder een
aangenaam en voorlichtend onderhoud wegens veele byzonderheden; die ons ook
staande het verblyf aldaar bezig houden; inzonderheid daar hy vermeldt, welke
vorderingen en verbeteringen van allerleien aart, te dier plaatze, zints dertig jaaren,
hebben stand gegreepen. - De beschryving dier Stad, in haaren tegenwoordigen
stand, alsmede de bedoelde verbeteringen, houden ons in den XXXIII Brief bezig.
De beschryving van het nieuw gebouwd Keurvorstlyk Paleis is vol geestige trekken.
Het leevensberigt van den vermaarden Duitschen Schilder DIETRICH, wiens
kunstpenseel hier een aantal schilderyen leverde, maakt eene niet onbevallige
afwisseling: met genoegen lazen wy de berigten van een Kunstenaar, die te meer
opmerkings verdient, ‘alzo de Duitschers,’ gelyk COGAN schryft, ‘niettegenstaande
de veele andere uitmuntende hoedanigheden, die zy bezitten, geene onderscheiden
figuur in de klasse der Schilders gemaakt hebben, en DIETRICH algemeen voor een
rara avis in terra Germanica gehouden wordt.’ - De narigten wegens het Kasteel
van Ehrenbreitstein zyn leezenswaardig; doch zouden, naa het zedert daar gebeurde,
nog wel eenige toelichtingen kunnen ontvangen.
Van Coblents vervoegt zich onze Reiziger na de kleine Stad Ems, waar het verblyf
kort, maar grappig was. Hy komt voorts te Nassau; welke Stad, met het verblyf
aldaar, kortlyk beschreeven wordt in den XXXIV Brief. - De XXXV is uit Swalbach
en Slangbach geschreeven. Staatkundige gesprekken wisselen hier het reisverhaal
af: de voorwerpen onder den weg geeven stoffe tot geestige aanmerkingen.
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Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana;
door den Capitain John Gabriel Stedman. Met Plaaten en Kaarten.
Naar het Engelsch. IVde Deel. Te Amsterdam, by J. Allart. In gr.
8vo. 308 bl.
(*)

Slegts een klein gedeelte van dit IVde Deel der Reize van STEDMAN betreft die
Reize. De twee nog overige Hoofdstukken, hier voorkomende, loopen tot bl. 68. Het
eerste behelst (behalven eenige byzonderheden, den beruchten Neger GRAMAN
QUACY betreffende, die hier voorkomt als de Ontdekker van het Quassie- of
Quacy-hout, naar hem genoemd, 't welk, eenige jaaren geleden, als een gelykkragtig
Koortsmiddel met de Kina werd aangemerkt, schoon naderhand als veel min sterk
beschouwd; die zich berugt maakte, door zyne Zending na 's Gravenhage aan den
Prins van ORANJE, van wien hy zonderlinge gunstbetooningen ontving) de beschryving
van eene Koffy-plantagie, vergezeld van een ontwerp ter verbetering van de
Volkplanting van Surinamen. Verscheide Soorten van Visschen komen hier voor,
afgewisseld door trekken van wreedheid omtrent de Slaaven, en een daar tegen
overgesteld voorbeeld van menschlievenheid; - de laatste ontmoetingen op
Surinamen, vóór zyn vertrek, en het hartroerend afscheid van zyne JOANNA.
Het laatste Hoofdstuk vermeldt de Afreize na Holland, met de ontmoetingen op
dezelve, en de vermelding van eenige Zee-dieren en Visschen, op den Tocht
ontmoet. In Texel aangekomen, kwamen zy over het Pampus te Amsterdam. Het
Pampus wordt door STEDMAN beschreeven ‘als een zeer groote Zandbank, met
water overdekt, niet verre van Amsterdam af gelegen, en aan deeze Stad tot een
natuurlyken wal ter beschutting tegen alle buitenlandsche vyanden dienende.’ - Van
daar ging hy met het overige krygsvolk te scheep na 's Hertogenbosch. In het
vermelden van het vaaren derwaards is zeker een schryf- of drukfout; immers men
vaart niet over Saardam, Haarlem en ter Goude der-

(*)

Zie, wegens het III D. hier boven, bl. 236.
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waards - Saardam moet baarblyklyk Spaarendam weezen. Het
Vice-Gouverneurschap over de Berbices, hem aangeboden, aanvaardde hy niet,
dewyl hy met Bewindhebberen over de voorwaarden het niet eens kon worden.
De Colonel FOURGEOUD, die in deeze Reize zo groot eene rol speelt, stierf in 's
Haage, kort naa zyne wederkomst in Holland. De veranderingen in het
Gouverneurschap van Surinamen zints dien tyd vermeldende, gewaagt hy met
grooten lof van den Heer FREDERICI, te meermaalen in dit Reisverhaal vermeld, als
in den Jaare 1792 tot Gouverneur van die Volkplanting benoemd; dezelfde, die
thans in een en ander Nieuwspapier voorkomt als de Verkooper dier Volkplanting
aan de Engelschen.
By het naturaliseeren der Schotsche Brigade, ter gelegenheid van den Oorlog
met Groot-Brittanje, nam hy afscheid van den dienst deezes Lands; nevens veelen
niet verkiezende tegen zyn Koning en Land te dienen. De Prins van ORANJE gaf
hem, by het afscheid, den rang van Lieutenant Colonel; in welken rang hy vervolgens
halve Soldy ontving. Hy besluit het Reisverhaal met den dood zyner zo dikwyls
gedagte JOANNA, en het hem toeschikken van het Zoontje, by haar verwekt, ook
reeds in den Zeedienst overleden.
Agter de Fransche Vertaaling waren twee Aanhangzels gevoegd; en met groot
regt heeft men de Nederduitsche Vertaaling ook daarmede verrykt. Het eerste
behelst vier Brieven van den Burger LESCALLIER, Oud Bestuurder van Guiana, aan
den Burger BUISSON, Boekhandelaar. De Schryver spreekt met lof van STEDMAN,
met behoorlyke uitzondering op diens gedrag, en toont zich bereidvaardig, om
gemelden Boekhandelaar eenige nadere byzonderheden, raakende de verdere
gedeelten van Hollandsch en Fransch Guiana, door hem bewoond en doorkruist,
mede te deelen. Dan het was veertien jaaren geleden, dat hy de eene, en elf dat
hy de andere deezer Volkplantingen gezien hadt, toen hy zyn Brief, aan gemelden
Boekhandelaar gerigt, den 1 Fructidor, 't VIde Jaar der Republiek, dagtekende. Hy
deelt, om een nuttig Aanhangzel op het Werk van STEDMAN te maaken, by wyze van
Briefwisseling tusschen een Hollandsch en Fransch Ingezeten, zyne aanmerkingen
mede, omtrent het bebouwen der laage landen, geduurende zyn verblyf in dee-
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ze Volkplantingen opgezameld. - Hoogst belangryk mogen wy deeze IV Brieven
noemen; de opgave van derzelver inhoud zou deeze uitspraak wettigen, dan ons
te lang ophouden. De byeentrekking van 't geen de Briefschryver over de Slaaverny
gezegd heeft schryven wy af: ‘De Slaaverny is eene verkeerde en onrechtvaardige
inrichting, die allen nayver en vlyt uitdooft. De Volkplantingen kunnen zeer wel
zonder slaaven bebouwd worden. Wy hebben het voorbeeld van veele Landstreeken
der Indiaanen en anderen, op dezelfde breedte als wy woonende, alwaar vrye Volken
aan den landbouw arbeiden, en alle zoorten van werk, waartoe vlyt vereischt wordt,
bloeijen. Het is derhalven te wenschen, dat men die Volkplantingen, welke nog
onder het juk der Slaavernye zuchten, tot den gelukkiger staat der Vryheid terug
brenge; maar het is staatkundig, het is menschlievend, om deeze verandering
trapsgewyze en met omzichtigheid te bewerken. Men moet aan deeze Omwenteling
verscheiden jaaren besteeden; het is noodig, dat de beschikkingen der Planters en
eigenaars overeenstemmen en zamenwerken met de daaden van het hoog gezag
van het Moederland; en dat zy beiden, door de voorbeelden van tweedragt en
wanorde, die op andere plaatzen zoo veele onheilen berokkend hebben, voorgelicht,
hun goed oogmerk door redelyke en vreedzaame middelen bereiken, in plaats van
een stelzel van onderdrukking en onrechtvaardigheid, het welk nooit lang duuren
kan, met overyling en verbaazende verscheuringen om verre te werpen.’
Het tweede Aanhangzel behelst eene beschryving der Volkplanting van Cayenne.
In het I H. treffen wy eene breede Aardrykskundige Beschryving aan van Fransch
Guiana. Het II handelt van de Lugtsgesteldheid aldaar. Het III bestaat in eene
Geschiedkundige Opgave betrekkelyk Fransch Guiana, doormengd met veele
staatkundige opmerkingen. Het IV geeft ons de Bevolking van Fransch Guiana op.
Het V levert ons eene schets van de Zeden en Gewoonten der Indiaanen. In dit H.
vindt men niet weinig ophelderings, dit stuk betreffende; en zal men met verbaazing
leezen, welke harde proeven men te ondergaan hebbe, om een Legerhoofd te
worden; dit heeft, behalven het moedbetoon, en het verduuren van leed, aan dien
post vast, nog iets, waarop het
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steunt. - Doch de wyze om Artzen te maaken komt ons alleszins vreemd voor. Wy
kunnen niet nalaaten, dit af te schryven: onze Kweekelingen in die kunst op de
Academien mogen zich by de leezing verheugen. ‘Die de voornaame eerepost van
Arts begeert, brengt eerst omtrent tien jaaren door by eenen ouden Arts, of Piaie,
wien hy verpligt is ten dienste te staan, deszelfs onderrigtingen ontfangende. Deeze
oude Arts geeft acht, of hy de noodige vereischten heeft: hy moet boven de twintig
jaaren oud zyn. - Wanneer de tyd der beproevinge gekomen is, doet men den
aanstaanden Arts vasten, met meerder gestrengheid zelfs, dan omtrent den Capitain
plaats hadt. De oude Piaies, of Artsen, verzamelen zich by elkander, en sluiten zich
met hem in eene hut op, om hem de voornaamste geheimen van hunne kunst, in
bezweeringen bestaande, te leeren. In plaats van hem te geesselen, [dit is by de
vorming van een Legerhoofd in gebruik] laat men hem dansen; doch met zoo weinig
tusschenpoozing, dat, gemerkt den staat van zwakte, waarin hy zich reeds bevindt,
hy spoedig in bezwyming nedervalt. Dan doet men hem ook gordels en halsbanden
aan, vol met groote zwarte mieren. Om hem met de geweldigste middelen
gemeenzaam te maaken, steekt men hem vervolgens eene soort van trechter in
den mond, waardoor men hem eene groote menigte van Tabak-sap doet inzwelgen.
Zulk een vreemd geneesmiddel veroorzaakt hem ontlastingen, die zelfs tot
bloedstortingen overslaan, en verscheide dagen duuren. Wanneer deeze laatste
beproeving is afgeloopen, verklaart men hem Piaie of Arts, en dat hy met het
vermogen om alle soorten van ziekten te geneezen bekleed is. Om echter die
beproeving te doen aanhouden, moet hy drie jaaren lang vasten, daarin bestaande,
dat hy het eerste jaar niets anders eet dan gierst en cassave; het tweede jaar eenige
vrugten met deeze zelfde soort van brood; en het derde jaar dat hy zig vergenoegt
met daarby eenig klein gevogelte te voegen. Maar de meeste gestrengheid bestaat
in het onthouden van sterke dranken. Geen Piaies of Artsen hebben het recht om
hunne kunst te oefenen, dan naa deeze loopbaan van beproevingen te hebben
afgeloopen.’
Moet men zich verbaazen over deeze Bevordering tot
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Arts; men zal het niet minder doen, over de uitoefening hunner kunst, vervolgens
beschreeven, grootendeels bestaande in sterk op de verbeelding te werken, den
Duivel in 't spel te brengen, en de inhaaligheid te voldoen ten koste der lyderen.
‘Hoe belachlyk,’ voegt 'er de Schryver by, ‘ook de voorschriften deezer Artsen zyn
mogen, zy worden altyd naar de letter volvoerd. Van hun eerste bezoek af schryven
zy een gestreng vasten aan den Zieken en alle zyne naastbestaanden voor.’ Gelukkig nog mag men de zodanigen achten, die in handen vallen van Artzen, die,
op de verbeelding werkende, daardoor wonderbaarlyke geneezingen verrigten, in
vergelyking van geneezingen ook hier vermeld, als, dat de Othomacos ‘de Zieken
aanhoudend met koud water besproeijen, eene manier, die hun spoedig van kant
helpt; terwyl de Quabas en Chiricos dezelven tot aan den hals in geweekte kley of
water dompelen, om hun van de koorts te geneezen; en, schoon men hun doorgaans
dood vindt, wanneer men hun 'er wil uithaalen, blyven zy niettemin by dit gebruik,
hoe ongerymd en gevaarlyk het ook zyn moge.’
Het VI H. brengt onder 't ooge de Behandelingen, welken de Indiaanen in Fransch
Guiana ondergaan hebben. Hier bedient zich de Schryver van de waarneemingen
des Oud Gouverneurs LESCALLIER, den Schryver van de voorgemelde Brieven, om
de middelen tot het tegengaan dier verkeerd- en ontmenschtheden aan te wyzen.
Hy brengt voorbeelden van welbehandelde Indiaanen by, die zeer ter aanmoediging
van eene zagte en menschlievende behandeling strekken, welke men met genoegen
zal leezen. Onder andere vermeldt hy van de Indiaanen aan de Rivier Aprouago,
‘dat zy, ten getale van twaalf honderd gebruik gemaakt hebbende van de volkomene
vryheid, die hun, met opheffing van alle diensten, was te rug gegeeven, reeds
regelmaatig aangelegde Catoen- en Koffyplantagien hadden tot hun eigen
onderhoud; terwyl eene aanmerkelyke verhuizing van Indiaanen, uit de binnenlanden,
door het zagter Regeeringsbestuur, het welk ten aanzien van deeze Volken meer
en meer wordt in agt genomen, uitgelokt, het getal der inwooners in den omtrek der
Rivier Aprouago vermeerderde.’ - Dit Hoofdstuk bestaat voornaamlyk in eene voor-
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dragt der Middelen om de Indiaanen voor de Volkplanting nuttig te maaken; Middelen,
door Menschlievenheid en gezonde Staatkunde voorgeschreeven.
Het laatste of VII H. geeft verslag van de Hooge en Laage Landen - Timmerhout
- Voortbrengzels van Fransch Guiana, en de Leevensmiddelen, tot de tafel dienende.
Uit alles blykt, dat het daar zeer wel te leeven is; doch veel aangenaamer op de
Plantagien, dan te Cayenne zelve.
Dit tweede Aanhangzel, gevoegd by een onlangs uitgekomen Stukje over
(*)
Cayenne , zal ons, ten opzigte van kunde aan die Volkplanting, weinig ter nadere
begeerte overlaaten; en ons hartlyk doen wenschen, dat eene Volkplanting, met zo
veele voordeelen door de Natuur zelve beschonken, voorspoedig zy, wanneer
vreedzaamere omstandigheden gedoogen zullen, dat de Regeering en byzondere
Persoonen 'er zich mede bezig houden. - Behalven twee Plaaten, verciert eene
Kaart van een gedeelte van Fransch Guiana dit Deel, zo gewigtige toevoegzels
behelzende op de Reize van STEDMAN.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland. Uit het
Fransch van den Abt Barthelemy, door M. Stuart. VIde Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 339 bl.
Kwistig zouden wy in Lofspraaken worden, wilden wy, by ieder Deel, 't welk wy van
dit Werk in handen krygen, dezelve vernieuwen. Te breed zou onze Aankundiging
uitdyen, indien wy alles, wat wy in het leezen, ter overneeminge, aanstipten, wilden
afschryven. By de opgave der Hoofdstukken zullen wy het een en ander ter
aanpryzende proeve overneemen.
Dit Deel vangt aan met het LIX Hoofdstuk; 't zelve behelst eene Reize door Attica;
den Landbouw; de Bergwerken van Sunium; en wordt beslooten met eene
Verhandeling van PLATO, over de Schepping der Waereld. Waardig is het, hier
EUTHYMENES over den Landbouw en het Landleeven van dien tyd te hooren, gepaard
met Aanmerkingen tot lof des Landleevens; sterk afsteekende by de daar
voortgezette Bergwer-

(*)

Tafereel van Cayenne of Fransch Guiana. Te Leyden, by A. en J. Honkoop. Zie onze Vaderl.
Letteroeff. hier boven, bl. 439.
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ken. Wy schryven alleen af: ‘Sterk treft by eene Reize door Attica het tegenstrydige
in tweederleye bearbeiders van haaren grond. De een zamelt zonder vrees voor
gevaar van deszelfs oppervlakte het koorn, den wyn, de oly en andere vruchten in,
waar van hy zelf genot mag hebben: over 't algemeen is hy wel gekleed en wel
gevoed; hy heeft tusschenpoozen van vermaak, ademt midden onder zynen arbeid
eene frissche lucht in, en verheugt zich onder eenen helderen hemel. - De ander,
in marmer- of zilver-groeven gekerkerd, telkens in verwagting van begraaven te
worden door eene instorting, door akelige graflampen verlicht, en altyd door eenen
dikken, dikwyls doodlyken, dampkring omringd, is veel eer een rampzalige schim,
die geen gevoel heeft, dan om te lyden, geene krachten, dan om den hoogmoed
eenes meesters te vermeerderen, die zyn dwingeland is. - Men beoordeele, na
deeze vergelyking, wat de waare rykdom zy, dien de Natuur voor den mensch
geschikt heeft!’
Het LX Hoofdst. vermeldt de merkwaardige Gebeurtenissen, in Griekenland en
op Sicilie voorgevallen (van het Jaar 357 tot 354 vóór J.C.); de onderneeming van
DION; het vonnis van de Veldheeren TIMOTHEUS en IPHICRATES; het begin van den
heiligen kryg. Met veel deelneemings zal elk menschenvriend deeze afdeeling
leezen, - zich hoogst over DION verwonderen.
Meermaalen hebben wy, dit Werk onder handen neemende ter beoordeelinge,
opgemerkt, dat de Schryver inzonderheid uitmunt, om door verscheidenheid zyne
stoffe voor den Leezer te veraangenaamen, en 't geen anders dor is eene voeglyke
leevendigheid by te zetten. Dit heeft by uitstek plaats in het LXI Hoofdst., beslaande
uit Brieven aan ANACHARSIS en PHILOTAS, geduurende hunne reis door AEgyptus en
Persie, over de algemeene zaaken van Griekenland. Deeze Brieven, geheel en
stukswyze medegedeeld, waren zomtyds eenvoudige dagverhaalen; zomtyds gingen
zy van aanmerkingen vergezeld; en van verscheide handen komende, is 'er en in
de voordragt en in de beoordeeling der lotgevallen een verschil, 't welk door
afwisseling de aandagt zo leevendig en op eene zo aangenaame wyze bezig houdt,
dat het den Leezer zal smerten, aan 't einde dier Briefwisselinge gekomen te zyn;
schoon zy van bl. 89-242 loope; althans is dit ons geval geweest. - Deeze Brieven
leveren een oogst op van treflyke Waarneemingen, - van Characterschetzen. Hoe
veele hebben wy 'er onder het leezen uitgemerkt; doch moeten ze onopgehaald
laaten.
Alles, egter, willen wy niet onaangeroerd laaten liggen. Zie hier het lot van Sicilie,
in die dagen, geschetst. ‘De onderscheidene uitbarstingen der dwinglandy,
voorgegaan,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

545
vergezeld en gevolgd van verschriklyke schokken, onderscheiden zich allen, even
als die van den AEtna, aan verschriklyke spooren. Dezelfde tooneelen worden alle
oogenblikken in de hoofdsteden van Sicilie herhaald; de meesten hebben de banden
van een gescheurd, die derzelver sterkte uitmaakten, door haar met de hoofdstad
te verbinden, en hebben zich overgegeeven aan Hoofden, die ze, onder de belofte
van vryheid, verslaafd hebben. HIPPON heeft zich van Messina, MAMERCUS van
Catanea, ICETAS van Leontium, NISAEUS van Syracusen, LEPTINES van Apolionia
meester gemaakt; terwyl de overige Steden onder het juk zuchten van NICODEMUS,
APOLLONIADES, enz. Alle deeze Omwentelingen hebben stroomen bloeds,
onverzoenlyke partyschappen en snoode misdaaden gekost.
De Carthagers, die verscheide plaatzen in Sicilie hebben, breiden hunne
veroveringen uit, en doen dagelyks stroopen op den grond der Grieksche Steden,
wier inwoonders, zonder de minste tusschenpoozing, alle de ellenden van eenen
buitenlandschen en eenen burgerlyken kryg ondergaan, onophoudelyk blootliggende
voor de aanvallen der barbaaren, voor de aanslagen der dwinglanden van Syracusen,
voor de onderneemingen van hunne eigene dwinglanden, en voor de woede der
partyschap, die ten toppunt gesteegen is, om wederzydsch de vermogendste luiden
tegen alle anderen in de wapenen te brengen.
Zo veele rampen hebben van Sicilie eene eenzaame woesteny, een wyd uitgestrekt
graf gemaakt. De Dorpen en Vlekken zyn verdweenen. De onbebouwde landeryen
en half verwoeste en verlaatene Steden liggen verstyfd van schrik voor het dreigend
gezicht der kasteelen, het verblyf hunner dwinglanden en bloedbeulen.
Gy ziet dus, ANACHARSIS, dat niets verderflyker is voor een Volk, 't welk alle goede
zeden verlooren heeft, dan de onderneeming om zich vry te maaken. De Grieken
van Sicilie waren veel te bedorven om hunne vryheid te behouden, veel te trotsch
om de slaaverny te verduuren. Hunne verdeeldheden, hunne oorlogen zyn uit de
gedrochtlyke vereeniging ontstaan, welke zy wilden brengen tusschen de zucht ter
onafnanglykheid en den overdreeven smaak voor de vermaaken. Na zich afgemat
en verwrongen te hebben, zyn zy de ellendigste menschen en verachtlykste slaaven
geworden.’
Een trek van eenen anderen aart. ‘Wanneer men een Eeuw verlicht noemt, myn
lieve ANACHARSIS, dan betekent dit, dat men meer kundigheden in zommige, dan in
alle de overige Steden aantreft, en dat in de eerstgenoemde de voornaamste klasse
van Burgers kundiger is, dan dezelve ooit was. De menigte, die van Athene niet
uitgezonderd, houdt zich aan het bygeloof te vaster, naar gelange men het meer
bestrydt.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

546
- By het laatste Feest van Eleusis ging de jonge en bekoorelyke PHRYNE, naa zich
geheel ontkleed en haare schoone lokken over haare schouderen te hebben laaten
vallen, in zee, en vermaakte zich langen tyd in 't midden van de baaren. Eene
tallooze menigte aanschouwers stond aan strand, toen zy weder opkwam, en riep:
zie daar VENUS, welke uit zee komt! Het volk zou haar zeker voor deeze Godin
gehouden hebben, indien zy zo bekend niet geweest was, en misschien ook wel
indien verlichte luiden zulk een bedrog maar hadden willen begunstigen. - Geloof
my, de mensch heeft twee geliefkoosde neigingen, welke de Wysbegeerte nooit zal
wegneemen; die der dwaaling en der slaaverny.’ - ô Was 'er in deeze aanmerking
van den Briefschryver CALLIMEDON minder waarheids! Zagen wy, in een en ander
geval, iets soortgelyks niet in onze verlichte Eeuw!
Het LXII Hoofdst. gaat over den aart der Regeeringsvormen, volgens ARISTOTELES
en andere Wysgeeren. 't Zelve is Verhandelingswyze geschreeven, en in Afdeelingen
onderscheiden. De eerste loopt over de verschillende soorten van
Regeeringsvormen; de andere over de beste Staatsgesteltenis. Hier by de oude ter
schoole gaande, zullen veele onzer jonge Staatslieden wysheid kunnen opzamelen,
en de Leezers over 't algemeen veel lichts opdoen, in ouden tyde reeds verspreid
over onderwerpen, die zommigen heden ten dage als nieuwe verschynzels aanzien.
Deeze Staatkundige onderwerpen, 't is waar, kunnen door de hand des Bewerkers
wel eenigzins een hedendaagschen vorm gekreegen hebben; derwyze, dat de
denkbeelden des Schryvers daarin op den voorgrond komen, en het aanvalligst
worden voorgedraagen: doch meest altoos is het geen hy bybrengt onderschraagd
door de aangeweezene Schryvers van dien tyd. Hoe 't zy, wy hebben dit gedeelte
met zeer veel genoegen geleezen; en zal hetzelve kunnen dienen, om,
welbegreepen, veel stofs tot geschils over Benaamingen en Woordenklanken,
waaraan men hangen blyft, en met welke men elkander vinnig na 't hoofd smyt, weg
te neemen.
De aanvang der eerste Afdeeling schryven wy af. ‘Men moet twee soorten van
Regeeringsvormen onderscheiden; die, naamlyk, waarby het algemeene welzyn
alles, en die, waarby het niets geagt wordt. Onder de eerste soort zullen wy de
gemaatigde Monarchie, het Aristocratisch en het eigenlyk gezegd Republikeinsch
bewind plaatzen. De Regeeringsvorm kan alzo voortreflyk zyn, het zy het gezag in
de handen van eenen, het zy in de handen van meerderen, het zy in die des Volks
beruste.
De tweede soort bevat het Despotismus, de Oligarchie en de Democratie, welke
slechts verbasteringen zyn van de
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drie eerstgenoemde Regeeringsvormen: want de gemaatigde Monarchie ontaart in
Dwinglandy of Despotismus, wanneer de Vorst alles naar zich trekt, en zyne magt
onbegrensd maakt; de Aristocratie verbastert in Oligarchie, wanneer de hoogste
magt niet meer het aandeel van een zeker aantal deugdzaame menschen, maar
van een klein aantal luiden wordt, die zich enkel door Rykdom onderscheiden; terwyl
het Republikeinsch bestuur tot Democratie overgaat, wanneer de geringste en
armste luiden te grooten invloed krygen op het overleg der Staatsbelangen.’
Korte, maar veel bevattende aanduidingen, die, breeder beredeneerd en
uitgewerkt, ten grondslage strekken, om vervolgens de beste Staatsgesteltenis af
te schetzen. Hoe keurlyk zyn veele waarneemingen, welke hier voorkomen; hoe
veele lessen, uit den mond der Ouden gevloeid, heden hoogst betragtenswaardig!
Hoe zeer Oude Wetgeevers Godsdienst en Zedekunde als hoogst belangryk voor
den Staat rekenden, blykt uit een reeks van Waarheden, die een ZALEUCUS en
CHARONDAS aan 't hoofd hunner Wetboeken plaatsten. Wy neemen uit een en ander
slegts de volgende ten voorbeelde. ‘Alle Burgers,’ zegt ZALEUCUS, ‘moeten overtuigd
zyn van het bestaan der Goden. De orde en schoonheid van 't Heelal zullen hun
gemaklyk overreden, dat hetzelve geen gewrocht is van 't geval, noch het werk van
's menschen handen. Men moet de Goden aanbidden, om dat zy de bronnen zyn
van al wat waarlyk goed is. Men moet zyne ziel voorbereiden en zuiveren: want de
Godheid wordt niet vereerd door de hulde des zondaars; zy wordt niet gestreeld
door weidsche offeranden en prachtige spelen, waarmede men haare feesten
oppronkt; men kan haar niet behaagen dan door goede werken, door eene deugd,
zoo standvastig in haare beginzelen, als in haare uitvoering, door een onverzettelyk
besluit om de regtvaardigheid en armoede te verkiezen boven het onregt en de
zonde. - Dat de Overheden in haare uitspraaken nimmer denken om eigene
betrekkingen of byzonderen haat. Slaaven kunnen door vrees worden onderworpen;
maar vrye menschen moeten niet anders gehoorzaamen dan aan het Recht!’
Het laatste of LXIII Hoofdst. stelt ons DIONYSIUS, Koning van Syracusen en
Corinthus, voor oogen, en geeft ons een schets van TIMOLEONS Bedryven, naa dat
de Reizigers by hunne terugkomst te Athene daar veel veranderings vonden. Toen
ten tyde wedergalmde het Spreekgestoelte onophoudelyk van klagten tegen
PHILIPPUS; de een werd 'er door ontrust, de ander hoorde ze onverschillig aan.
‘DEMOSTHENES,’ opdat wy dien trek ten besluite afschryven, ‘hadt onlangs AESCHINES
beschuldigd van zich aan dien Vorst verkogt te hebben, toen hy medegezant na
Macedonie was, om den laatsten Vrede te
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sluiten. AESCHINES nam de zedigheid der oude Redenaars nan, die in hunne
aanspraaken aan het volk zich van veelvuldig gebaar onthielden; maar DEMOSTHENES
riep hem toe: Neen! neen! niet op het Spreekgestoelte, maar in het Gezantschap,
moet men de handen onder den mantel houden!’

Levensbeschryvingen van beroemde Kinderen, of Voorbeelden
voor de Jeugd, om te dienen tot een Leesboek, en tot Onderwys
voor Kinderen, door A.F.J. Freville. Uit het Fransch. In III Deeltjes.
Met Plaaten. Te Amsterdam, by J. Allart, 1801. In 12mo, te zamen
804 bl.
Levensbeschryvingen van waarlyk grote en beroemde Mannen stichten in de daad
een groot en dierbaar nut; ieder Menschenvriend ontfangt dezelve altyd met
blydschap; en het is dus geen ongelukkig denkbeeld, om ook op deze wys op
Kinderen te werken, en hunne harten te vormen en te winnen voor deugd en plicht,
door voorbeelden uit hunnen leeftyd - voorbeelden van beroemde Kinderen. Taal,
styl, wyze van voordracht, mooije Plaatjes, en, in het geheel, ene nette uitvoering,
pryzen, buiten tegenspraak, dit Werkje aan; dan, als een Leesboek en tot onderwys
van Kinderen, kan het onze goedkeuring niet ten vollen wegdragen. Wy erkennen,
het is verkeerd, het Kind op de beöefening van deugd en plicht de zekere belofte
te geven van geluk en voorspoed op de wereld; daardoor zouden wy het bedriegen;
en niet zelden ziet het aan zyne waardige ouders, of aan een of anderen braven
mensch, juist het tegendeel: men moet het liever vooral doen hechten op het strelend
gevoel van deugd en onschuld, en doen gevoelen, hoe de goedkeuring van God
en het geweten allen uitwendigen ramp vergoedt. Of dit genoegzaam in het oog
gehouden worde in dit Werkje, is ene vraag, die wy ontkennend zouden moeten
beändwoorden; en wy twyfelen, of het wel zeer menschkundig is, brave Kinderen
zo sterk en aanhoudend te tekenen in rampen en ongeluk; en of de vroege dood,
van genoegzaam alle deze beroemde Kinderen, niet enen zeer onaangenamen en
nadeligen indruk maken moet op de ziel van den jongen Lezer. Levensbeschryvingen
van uitmuntende Kinderen, die recht nuttige Leden werden, en enen geruimen tyd
bleven, van de Maatschappy, waren in ons oog veel doelmatiger tot een Leesboek
voor de Jeugd; en slechts enkele van de hier voorkomende Verhalen maken op het
geen wy gezegd hebben ene uitzondering. By het lezen van deze Geschiedenissen
zal het Kind ook dikwils vragen: Is dit dan waarlyk zo gebeurd? En de Vader of
Leermeester voelt zelve: Het is zeer onwaarschynlyk. Veel komt 'er ook voor, dat
het Kind niet gebruiken kan. Wat moet het b.v. doen
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met de Geschiedenis van Raisin en Babet? (X uit het 1ste Deeltje.) Wat leert het
van dat Kind, dat zo jong reeds een uitmuntend musikant was, en zo uitnemend
teder van lichaam, dat het in een Spinet verborgen worden kon? en dat men het,
toen het zes jaren oud was, in een worst kon wegstoppen, en op tafel zetten; en
dat toen zich, zonderling genoeg! eerst in de gedaante van een speenvarkentje, en
daarop van een duiveltje, veranderen kon? Dergelyke aanmerkingen kon men ook
maken op het volgende, en andere Verhalen; doch het gezegde zal wel genoeg zyn
ten bewyze, dat wy dit Werkje niet volkomen en in alle opzichten kunnen aanpryzen;
ofschoon wy 'er zeer gaarne byvoegen, dat een verstandig Kindervriend het met
genoegen zal in de hand nemen, en 'er ook niet weinig in aantreffen, hetgeen, onder
een verstandig opzicht gelezen, voor Kinderen zeer onderhoudend en leerzaam is.
Wy willen onze Lezers de Levensgeschiedenis mededelen van den jongen CAPET,
den ongelukkigen Zoon van den laatsten Koning van Frankryk, geboren in het
Kasteel te Versailles 1785, en in de gevangenis, den Tempel, gestorven, wanneer
hy tien jaren oud was. Wy zullen evenwel het verhaal aanmerklyk bekorten.
‘Dit kind, hetwelk van zyne geboorte af den uitmuntendsten aanleg had, om een
groot man, om een waar mensch te worden, levert een aandoenlyk bewys op van
de laagte, waartoe een voorwerp, 't welk aan zich zelve overgelaten, en van alle
opvoeding beroofd is, nederzinken kan, en van het verschriklyk ongeluk, waarin het
storten moet.’
Toen hy nog naauwlyks spreken kon, ontfing hy de bekwaamste meesters. De
levensbeschryving van zynen Oom, door den Marquis van POMPIGNAN, was het
eerste boek, het welk men voor hem las. Door dit boek werd hy zo aangeprikkeld,
dat hy zich alle moeite gaf om zelve te kunnen lezen, waarin hy ook allergelukkigst
slaagde; en welk een invloed dit boek op hem had, blykt onder anderen daaruit, dat
hy het afbeeldsel van zynen Oom eens met de grootste hartlykheid kuschte, en
meer dan eenmaal deze woorden herhaalde: ‘Wat deed myn jonge Oom dan toch,
dat hy in zyne jeugd reeds zo veel kundigheden en wysheid bezat?’ LODEWYK XVI
arbeidde zelve aan de opvoeding van zyne kinderen. Byzonder ervaren in de
Aardrykskunde, onderwees hy zelve zyne kinderen in die wetenschap, en
vervaardigde daartoe zelve landkaarten; en de jonge CAPET leerde in vyftien maanden
alles van die wetenschap, waarvoor iemand op die jaren met mooglykheid vatbaar
is. Eens wilde de Koning een proef nemen van zyne vorderingen, en bragt hem op
zekeren morgen een heel eind ver van het Kasteel van Rambouillet. ‘Het staat niet
zeer aardig, zeide hy, wanneer men in zyn eigen
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land, in het midden van zyne bezittingen, aan het dolen geraakt. Gy kent de vier
hoofddelen, of hoofdstippen van den hemelkloot. Laten wy nu eens zien, hoe gy u
daar van weet te bedienen, om den rechten weg te vinden. Zie daar is myn kompas.
De ligging van het oude Slot is u bekend. Zeg my, welken weg gy oordeelt te moeten
inslaan, om 'er ten spoedigsten te komen. Ga langs dien weg derwaards. Ik zal enen
anderen weg gaan. Wy moeten elkanderen wedervinden op het oude Rambouillet.’
Het was de eerste maal, dat hy zich alleen op reis bevond; zekere bedienden hielden
een wakend oog op hem, zonder dat hy dit kon merken. ‘Het was voor den jongen
Aardrykskundigen niet gunstig, dat de lucht door dikke wolken zeer beneveld was.
Dit maakte zyne navorsching enigzins moeilyk. Wel twintigmaal geraakte hy daardoor
meer of min van den weg af; maar telkens kwam hy wederom op denzelven door
behulp van zyn kompas. Eindlyk en ten laatsten, nadat hy omtrend vier of vyf uuren
omgezworven had, was hy nagenoeg by de plaats, waar hem zyn Vader bescheiden
had; hebbende het Kasteel niet verder, dan een kwartier uurs, aan zyne slinkerhand,
van zich af. Hy ging 'er toen recht op aan, door wyngaarden en haagen heen. Zo
bereikte hy, in volle zweet, de bepaalde plaats, zonder nodig gehad te hebben om
iemand den weg te vragen.’ Waarlyk, myn waarde Zoon! zeide de Koning, ik begon
al te denken dat gy verdoold waart; en het kind gaf dit geestig andwoord: Myn lieve
Vader! begrypt gy niet, dat myn hart vry zekerder na u trekt, dan myn Kompas na
de Noordpool?
In het Tuinieren had de kleine CAPET, even als zyn Vader, veel behagen. Eens
vond hem zeker Hoveling bezig aan dat werk, terwyl het zweet hem met grote
droppels van het aangezicht afliep. Gy zyt al te goed, Mynheer! zeide deze, dat gy
u zo afwerkt! Waarom spreekt gy niet? Een tuinier zou u in een ogenblik al dien
grond omzetten. - Dat kan wel zyn, was het andwoord van het kind; maar de
bloemen, welken ik zelve wilde laten groeien, zouden myne Moeder op verre na zo
aangenaam niet wezen, indien een ander den grond bewerkt, of 'er iets aan gedaan
had.
Men had aan het Hof van Versailles ook de onvergeeflyke gewoonte, dat men
niet den jongen Vorst, maar anderen in zyne plaats, strafte, wanneer hy iets
misdreven had. Eens kwam de Dauphin te laat van zyne wandeling; en daarvan
gewaarschuwd, nam hy het horologe van enen hofjonker, wierp het in de gracht,
en veroorloofde zich nog spotterny over deze daad. Dit vereischte straf, en zyn lief
klein hondje moest nu voor hem boeten; men sloot het op, en toen het geweldig
aanging, wilde men het met de zweep slaan. Moufflet heeft geen kwaad gedaan,
zeide de jonge Vorst, en ver-
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zocht de vryheid voor zyn hond, begaf zich vrywillig in deszelfs plaats in gevangenis,
en bleef 'er twee uren lang. Hier mede nog niet te vrede, wilde hy ook de schade
aan den hofjonker herstellen, en gaf hem zyn eigen horologe, 't welk veel schoonder
en kostbaarder was.
‘Wat had men van zulk een kind, 't welk, op die jaren reeds, zo veel gevoel van
redelykheid en rechtvaardigheid had, en dat in een rang, waarin zy doorgaans
denken dat hun alles geöorloofd is, niet mogen verwachten! Doch die ommekeer
van zaken. welke het gehele geslacht van den ongelukkigen LODEWYK van deszelfs
hoogte heeft ter nedergestort, heeft het onmooglyk gemaakt, dat die gelukkige
zaden, welke de opvoeding van dag tot dag in het hart van den jongen Vorst
aankweekte, meer ontwikkeld zyn geworden.’
In den beginne was het LODEWYK XVI in zyne gevangenis nog geöorloofd zich
met het onderricht zyner kinderen bezig te houden; maar men weet hy had daar
niet lang genot van; en nu werd de jonge erfgenaam van een Koningryk, 't welk men
vernietigd had, van zyne Moeder en zyne Zuster afgescheiden, en in ene kamer,
van alle de andere afgezonderd, opgesloten. Men liet hem geen onderwys meer
geven; en zyn enig gezelschap was zyn oppasser, een Schoenlapper, Simon
genoemd. Onze pen weigert de mishandelingen af te schryven, die ons hier verhaald
worden. Dit onmensch boezemde het kind verachting in voor alle kunde en
wetenschap, en behandelde hem op de barbaarste wys. Koninglyke Wolfsjong was
de eertytel, dien hy hem gedurig naar 't hoofd wierp; en hy scherpte zyn verstand
om het onschuldig kind te kwellen; b.v. daar hetzelve enigzins op netheid van kleding
gezet was, kleedde hy het in een Schoorsteenvegerspak, enz. Geen wonder dat
het kind nu geheelenal veranderde; en hoe beklagen wy hetzelve, en wenschen:
had men het toch maar te gelyk met zynen vader omgebragt! als wy, enige bladzyden
verder, van hem lezen: ‘Daar voor den B..., zeide hy tot den Municipaal: daar is myn
waterfles! Voor den B... geef my water! Ik bedank u voor den D...’ Intusschen,
geheelenal had men zyne zedelykheid niet kunnen verwoesten; getuige zy deze
trek: ‘Enigen tyd daarna, toen zyn lot enigzins veranderd was, vroeg hy wat 'er van
zynen gewaanden leermeester was geworden, terwyl hy met een groote zucht en
aandoenlyke stem 'er byvoegde: Ach! wat heeft hy my veel kwaad gedaan.’ - ‘Wel,’
was het andwoord van den nieuwen Municipaal, die den jongen CAPET bezocht, (na
de omwenteling namentlyk van den negenden Thermidor;) ‘wat zoudt gy hem doen,
indien gy Koning waart?’ - ‘Ik zou, zeide het kind, vergeten al, wat hy my heeft
aangedaan: maar ik zou wel wenschen, dat
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hy tot een voorbeeld voor anderen gestraft werd.’ Wy zyn hier vry wat met stilzwygen
voorbygegaan; men had de wreedheid nog gehad, het kind geheel alleen te laten,
zonder enig gezelschap, zonder enige hulp, en bragt hem alleen door een klein
deurtje daaglyks den bepaalden voorraad van spys en drank; zonder tranen kan
men de beschryving van zynen akeligen toestand in dat tydperk gewis niet lezen;
hy moest, om zo te spreken, in den drek vergaan; en, uit vrees, dat de jonge
gevangene eens onverwacht onzichtbaar worden mogt, liet men hem zelfs des
nachts zyne rust niet. Dan wy konden alles niet aanstippen, en wilden onzen Lezer
gaarne verschonen van al dat yslyke. Ten slotte moeten wy 'er dit nog byvoegen:
‘Gebrek aan bezigheid, de ongezonde lucht, de morsigheid, waarin de jonge
CAPET, verscheidene maanden achtereen, verkeerde, hadden zyn bloed geheelenal
bedorven. Scherpe en kwaadaartige vochten hadden byna alle de deelen van zyn
lichaam aangestoken. De neerslachtigheid kon men op zyn bleek en vermagerd
aangezicht lezen. Hy bleef altoos op zyn bed liggen, in ene volslagene en treurige
onverschilligheid. Men verzocht, na die omwending van zaken, de beroemdste
Geneesmeesters wel om het kind te komen zien, en te genezen: maar alle hunne
bezoeken en pogingen waren te vergeefs. Dat onschuldige slachtoffer van de
ondeugden van zynen tyd stierf toen hy in zyn tiende jaar was. Veel gelukkiger, zal
iemand zeggen, zou dit kind geweest zyn, zo het nooit het daglicht had aanschouwd,
of althans zo het verre van een troon, welke van misdaden en afgronden omringd
was, gebooren ware geworden.’
Het Derde Deeltje bevat, na de vry uitvoerige Levensbeschryving van den jongen
AEMILIUS, dertig prysenswaardige voorbeelden van waare ouderliefde, van liefde tot
de letteroefeningen, en van schranderheid en moed; als een Aanhangsel; alsmede:
Ene opgaaf van enige zeer voornaame Schryvers en Kunstenaars, welke zich, van
hunne eerste jeugd af, in de konsten en wetenschappen byzonder onderscheiden
hebben. En alles wordt besloten met: Ene Geschiedenis van Kinderen in een Bosch;
wederom ene zeer treurige geschiedenis, van dat soort als ons voor kinderen wel
het allerminst behagen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandelingen over verscheidene gewigtige Stukken der Leer en
Zedenkunde van het Christendom. Door Thomas Haweis, Bedienaar
van het H. Euangelie, en Mede-Bestuurder van het
Zendeling-Genootschap, te Londen. Naar den tweeden Druk, uit
het Engelsch vertaald, door J.G. Thin van Keulen. Te Amsterdam,
by W. Brave, 1801. In gr. 8vo. 268 bl.
't Was niet het ontwerp eens Boekverkoopers, maar de oeffenlust des geagten
Vertaalers, waar aan wy de verduitschte uitgave deezer Verhandelingen zyn
verschuldigd. De Heer THIN VAN KEULEN, het oorspronklyk Werk gekogt hebbende
uit de nagelaatene Boekery van zynen waardigen Vriend, wylen den met regt
beroemden Doopsgezinden Amsterdamschen Leeraar A. HULSHOFF, ontdekte aan
hetzelve alle teekenen, ‘dat de Overledene het, meer dan ééns, had doorgeleezen.’
Dit wekte zynen lust om des Schryvers gedagten nader te leeren kennen; en vondt
hy in dezelve zoo veel behaagen, dat hy aan de vertaaling zyne snipperuuren
besteedde, zonder een bepaald oogmerk ter uitgave. Raad en verzoek van
oordeelkundige Vrienden deeden hem daar toe besluiten. En, inderdaad, welbesteed
was 's Mans letteräroeid, in zoo verre des Schryvers oogmerk is, ‘de achtbaarheid
en Godlykheid der Heilige Schriften te staaven - om te bevestigen de zekerheid,
het gewigt, en den troost der voornaame Leerstukken van het Euängelie, het welk
de Verzoening predikt - en om al het edele en schoone der Zedenkunde van het
Christendom heerlyk te doen uitblinken.’
Zestien in getal zyn de Verhandelingen, hier afgegeeven. Wy willen derzelver
titels overschryven. Over de Godlyke Openbaaring. - Het Ongeloof rust op veel
bedenkelyker gronden, dan die, welke het verwerpt in het
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Euängelie; en het vordert eene veel onredelyker ligigeioevigheid, dan men ooit te
laste leggen kan, aan dat Geloof, welk het waant bespottelyk te maaken. - JESUS
de JEHOVAH. - De grootere uitmuntendheid van het Euängelie van JESUS CHRISTUS,
boven alle andere Leerstelsels van Godsdienst, welke in de waereld verkondigd
zyn. - De meerdere troost en gelukzaligheid, welke het Euängelie van CHRISTUS
toedient, aan de geenen, die hetzelve waarlyk omhelzen; zo wel in het leeven als
in het sterven. - De overëenstemming der Waarheid. - De overeenstemming van
de Engelische Liturgie, met hunne Geloofsärtykelen - en derzelver verband, met de
waarheid, in de voorgaande Verhandeling vervat. - Over het klein getal der geenen,
die zalig zullen worden. - De eenvouwigheid van het Euängelie. - Over de
Geestdryvery. - Over de Verdraagzaamheid. - Het groote kwaad der Geldgierigheid.
- Over het Kwaadspreeken. - Over de algemeene verdrietlykheden des Levens deszelfs oorzaak en hulpmiddel. - Over het nut van een vroeg Huwelyk. - Over het
Psalmgezang. Allerwege vertoont zich de Schryver als een ernstig Voorstander van
het gezag en den onmiddelyk Godlyken oorsprong van 't geen by de Christenen
voor Hemelsche Openbaaring te boek staat; alsmede van de verpligtinge tot
Godsvrugt en Deugd, op welke JEZUS, als de hoofdbedoeling zyner predikinge,
aandringt. Doch wat aangaat 's Mans voordragt van deeze en geene Leerstellingen,
welke onder de Christenen in geschil staan, minder byvals zal hy, waarschynlyk,
hier omtrent by zommigen ontmoeten, en zullen zy, eensdeels, de door hem
aangevoerde bewyzen als onvoldoende, anderdeels zyne uitspraaken, by wylen,
als te stout en beslissende beschouwen. Zodanig een oordeel, naar ons inzien,
zullen zommigen stryken over de Verhandeling, getiteld: JESUS de JEHOVAH, en
aldaar niet zonder bevreemding de volgende aanmerking leezen: ‘Dat men eenen
Chineeschen Wysgeer, eenen Indiaanschen Bramin, of Mahomethaanschen Mufti,
den Bybel in de handen geeve; en dat men hem, na eene aandachtige doorleezing,
vraage naar den God der Christenen - dat men hem vraage: of JESUS CHRISTUS,
volgens den inhoud van dat Boek, als GOD moet worden aangebeden? - Kan 'er wel
eenige twyfel weezen, wat zyne uitspraak zyn zal? - Hy moge, indedaad, gelyk hy
zeer waarschynelyk
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zou doen, het Boek en deszelfs Maaker, met afgryzen, verwerpen; maar, zo dra hy
den inhoud daarvan voor waarheid hield, zou hem de aanmaatiging, van het vleesch
gewordene WOORD, in het minste niet meer twyfelächtig voorkomen; ja, de voornaame
reden, die hy zou meenen te hebben, voor de verwerping van de Christelyke
Openbaring, en van den CHRISTUS, welke haare heerlykheid uitmaakte, zou dezelfde
zyn, welke, reeds zo lang geleden, door de Jooden is gegeeven - te weeten: dat
HY, een mensch zynde, hemzelven GOD maakte.’ Zonder ons thans over het bybelsch
gezag der Leere wegens de Godheid van JEZUS uit te laaten, willen wy alleen als
bedenkelyk voordraagen, of dit bewys welligt niet zou kunnen omgekeerd, en door
de voorstanders van de Leere der Ondergeschiktheid worden aangevoerd, dat
Jooden, Heidenen en Turken, ‘volslagen onkundig (zoo als HAWEIS zich dezelve
voorstelt) van de geschillen der Christenen, en dus veel onpartydiger dan deeze,
om als Rechters te worden ingeroepen,’ onder het doorleezen van den Bybel, met
zulk een onbevooröordeeld gemoed, welligt texten zouden aantreffen, die hun over
de van elders opgevatte denkbeelden wegens CHRISTUS tot naadenken brengen,
indien niet tot het gevoelen der Ondergeschiktheid zouden doen overhellen? En of
het, diensvolgens, wel van onbezonnene vermetelheid (om niets meer te zeggen)
kan worden vrygesproken, wanneer men HAWEIS uit het door hem aangevoerde het
gevolg hoort afleiden, ‘dat, derhalven, wanneer Hy (JEZUS) zal komen om onze
RECHTER te weezen, zy, die HEM van deeze wezenlyke heerlykheid beroofd, en zyne
eeuwige kracht en GODHEID (Godlykheid heeft de Schriftuur) geloogchend hebben,
in schuld en straffe, met de ongeloovigen en GODSLASTERAARS deelen zullen.’
In de Verhandeling, over het klein getal der geenen, die zalig zullen worden,
verklaart zich Dr. HAWEIS met eene beslissende zekerheid, die by veelen opzien zal
baaren, voor de verwerping van allen, in alle tyden, welke CHRISTUS niet gekend, in
hem niet geloofd hebben. Van 's Mans bedenkingen over dit onderwerp zullen wy
eenigen aanvoeren, het oordeel over dezelve onzen Leezeren overlaatende. Elders
schryft hy: ‘De geringste beschouwing van de Heidensche waereld,
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in de voorledene tyden, toen de kennis van den waaren GOD, byna, indien niet
geheelënäl, beslooten was binnen de enge landpaalen van JUDEä, en toen, zelfs
aldaar, slechts weinige waare geloovigen gevonden werden, - en de kleine
evenredigheid van dat gedeelte der Volken, daar het waare licht nog schynt,
vergeleeken, met die gewesten, welke nog steeds zitten in de donkerheid, en de
schaduw des doods - opent ons een ruim veld voor de ontzettendste overdenkingen!
- Indien het waar is, dat alleen hy, die gelooft, zal zalig worden; en dat het geloof is
uit het gehoor, en het gehoor door het woord GODS; dan schynt het onmogelyk te
zyn, dat aldaar, waar dat WOORD niet gezonden is, en dat Geloof nimmer gevonden
werd, eenige zaligheid kan plaats hebben; ten zy dezelve verkrygbaar zy, door
eenige andere middelen, dan ons in den BYBEL geöpenbaard zyn; of, ten zy 'er
eenige andere naam zy, onder den hemel, die onder de menschen gegeeven is,
door welken zy moeten zalig worden, dan dien van JESUS CHRISTUS. Maar de GODLYKE
SCHRIFTEN verklaaren uitdrukkelyk het tegendeel. De Apostel PAULUS, schryvende
aan de Heidenen, herinnert hun den toestand, in welken zy waren, vóór dat het
Euangelie hen bestraalde: Gedenkt, dat gy in dien tyd waart zonder CHRISTUS, geene
hoop hebbende, en zonder GOD in de waereld. Hy verzekert stellig, dat zy verlooren
gaan, voor wien het Euangelie bedekt is - dat zy, die GOD niet kennen, en het
Euangelie van onzen HEER JESUS CHRISTUS niet gehoorzaam zyn, tot straffe zullen
lyden het eeuwig verderf - en, dat zy ALLEN zullen veroordeeld worden, die de
waarheid niet geloofd hebben. Deeze, en menigvuldige andere plaatsen, welke
kunnen bygebragt worden, behooren (zegt HAWEIS) beslissende te zyn, voor de
zulken, die belyden, het getuigenis van GOD, zonder tegenspraak, te eerbiedigen.’
Op eene andere plaats, om zyn gevoelen, wegens de verwerping der Heidenen,
nog klaarer aan den dag te leggen, schryft hy aldus: ‘Sommigen, die worstelen tegen
het denkbeeld van de verwerping der Heidenen, zouden ons gaarne willen
inboezemen, dat de verdiensten van CHRISTUS van dien aart zyn, dat zy zich ook
uitstrekken tot dezulken, die nooit van
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HEM gehoord, noch HEM gekend hebben. Maar dan vraag ik, brengt men dit tot ALLEN

zonder onderscheid? of alléén tot de DEUGDZAAMEN onder hen? Indien het eerste
waar is, dan hebben de Heidenen een voorrecht boven ons; en in het laatste geval,
alleen zo zy deugdzaam zyn, dan zyn de verdiensten van den HEER JESUS voor hun
overtollig. Met één woord, worden zy zalig, door hunne deugd, of door de zyne? In welke tegenstrydigheden met de waarheid, moeten zy niet worden ingewikkeld,
die afwyken van het Woord, en van het Godlyk getuigenis! Dat men (zoo gaat hy
voort) ons het bewys ten voorschyn brenge, waaruit het blykt, dat GOD ooit beloofde
of besloot, dat eenig mensch zal zalig worden door CHRISTUS, zonder vooräf tot de
kennis der waarheid te komen; en zekerlyk het minst van allen die deugdzaamen;
want juist het oogmerk van JESUS komst was, niet om te zoeken de rechtvaardigen,
maar om zondaars zalig te maaken. Indien deeze liefderyke menschen - want voor
de zodanigen houden zy zich - indien zy eens bedaard wilden overwegen, naar
welken regel der H. SCHRIFT, of eenige schriftmaatige verklaaring, zy dus waanen
de zaligheid uit te strekken? - en hoe verre? - en tot hoe veelen? - zy zouden mogelyk
het gevaar ontdekken, van wys te willen zyn, boven het geen geschreven is; en zy
zouden vreezen voor de vermeetelheid, om rechtvaardiger te willen schynen, dan
die HEILIGE, die in de eeuwigheid woont; en liefderyker, dan die GOD, wiens naam
en wezen LIEFDE is.’ Ten zelfden oogmerke als het bovenstaande dient het geen
'er de Schryver nevens voegt, eene donkere schaduw verspreidende zoo over de
zedelyke hoedanigheden als de grondbeginzels der meest beroemde Heidenen;
alles ingericht om 't eene en andere, zoo veel mogelyk, te verkleinen. Doch wy
kunnen onzen Schryver hier in niet verder volgen.
Tot slot merken wy nog aan, dat de Heer THIN VAN KEULEN, als Vertaaler, zyne
taak loflyk heeft volvoerd.
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Christlyk Tyd-schrift tot opwekking en sterking van den Christlyken
zin. Groot-deels gevolgd naar het Hoogduitsch van J.L. Ewald.
Zonder Liefde, geen Christendom. 1ste Stuk. Te Utrecht, by de
Wed. J. van Terveen en Zoon, 1801. In gr. 8vo. 96 bl.
De Uitgeevers van dit Werk, aangespoord door de graagte, waarmede verscheidene
vertaalde Werken van EWALD, by onze Landgenooten, zyn gezocht, en door de
stichting, waarmede men ze heeft geleezen, en niet minder bekoord door den echten
Christelyken geest, dien zy 'er in bespeurd hebben, bieden hun, onder den titel van
Christelyk Tyd-schrift, eene verzameling aan van stukken, door den genoemden
Schryver, in zyn Christliche Monatschrift, in 't licht gegeeven. Zy willen zich niet
verbinden, om alle de stukken, in dit Maandwerk voorkomende, of ook elk stuk in
zyn geheel, hunnen Landgenooten aan te bieden. Men heeft ook andere bydraagen,
het zy uit andere taalen, het zy oorspronklyke, te wachten. Allen, die hun, ten dien
einde, verkiezen mogten behulpzaam te zyn, worden tot medewerking uitgenodigd.
Men is voorneemens, van tyd tot tyd een Nummer, mogelyk drie of vier in het jaar,
te leveren.
In dit Stukjen laaten zy de Inleiding van EWALD, voor zyn Maandwerk geplaatst,
voorafgaan, voor zoo ver dezelve hun dienstig toeschynt, om, te gelyk, ook hunne
bedoelingen open te leggen, en zich alzoo te ontslaan van daarover vooraf uit te
weiden. De verdere inhoud bevat de navolgende Stukjens. 1. De verrezen Jesus.
Een verdicht, doch niet onwaarschynelyk Geschiedverhaal, in Bedryf en
Samenspraak, met oordeel en smaak uitgedacht en vercierd, om te toonen, hoe de
verschillende verhaalen van verschyningen, by de Euangelisten, na elkander kunnen
volgen. Dit maakt verre het grootste deel uit van dit Stukjen, bl. 15-68. - 2. Het
verborgen Christen leeven. Een fraai vertoog over de noodzaaklykheid van
inwendigen Godsdienst, bl. 69-82. - 3. Iets over de genoegzaame Wysbegeerte;
die der Euangelie-leere naamelyk. - - 4. Een Troostzang, onder het gevoel van
verdor-
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venheid. - 5. Antwoord op eene Vraage. Zy is deze: Houdt gy dat Weezen, 't welk
tot onze zaligheid van den Hemel kwam, en 't welk gy zoo hoog vereert, voor
geschapen, of voor gantsch godlyk? - 6. Een zesregelig Versjen, Jesus volkomen
Zaligmaaker. - 7. Bericht uit de nieuwste Geschiedenissen der Zendelingsinrichtingen,
tot bekeering der Heidenen in Oost-Indien, 55ste Stuk, van Professor KNAPP,
tegenwoordige Bestuurer van het Weeshuis te Halle.
Terwyl wy thans juist het Christliche Monatschrift van EWALD niet by de hand
hebben, zyn wy buiten staat, onze Leezers te berichten, of dit alles daaruit alleen
is overgenomen. Men moest dit, vervolgends, zoo 'er iets van eene andere hand
bykomt, onderscheidentlyk melden. - Zie hier, tot een staaltjen van de schryfwyze
van den verdienstelyken EWALD, in dit Maandschrift, waaruit toch het voornaamste
zal overgenomen worden, iets uit de Inleiding, 't geen ons ook het hoofddoel der
uitgave van dit Tydschrift eenigzins nader kan leeren kennen:
‘Tot ulieden spreeke ik, Broederen en Zusteren, die met my naar één doel streeft,
namelyk rein en goed te worden, en eens zoo zalig, als men het by ernstig streeven
naar reinheid wezen kan: en daartoe geen beter - geen ander middel weet, dan
vertrouwen op Jesus, hartlyke verkleefdheid aan Hem, den Reinen, den Zaligen,
daar Hy ons vertrouwen zoo geheel verdient, en ons met hartlyke Liefde is
voorgekomen. - Ik vertegenwoordig my de verëerers van Jesus en van zyne Leer,
in alle Kerken, Genootschappen, Broederschappen myns Duitschen Vaderlands,
en overal waar men in de Duitsche Taal iets kan leezen; - Menschen van
verschillende Graaden van Beschaafdheid, doch niet gansch onbeschaafden; Menschen van verscheidene denkwyze, van de menigvuldigste benoemingen, indien
zy slechts de onöntbeerlykheid van Jesus en van zyne Leer, ook voor zich voelen,
en Hem daarvoor houden, waarvoor Hy zich uitgaf, waarvoor Hy door zyne, met
den Geest vervulde, Leerlingen gehouden wierdt. - Voor U allen, wilde ik, met een broederlyk hart, hier iets byëenverzamelen, wat
uwen Christen-zin, uwe liefde tot Jesus, uw streeven naar Reinheid, voedzel en
genot kan verschaffen.
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Ongetwyffeld is het ulieden welkom, licht en opheldering te bekomen, over meenige
bekende Bybelleer of Bybel-waarheid, over den geest daarvan, over den geest des
Christendoms: - hoe juist dezelve voor onze Natuur, voor onze behoefte, berekend
is - hoe noodzaaklyk dezelve blyven en werken moet, zoo lang de Mensch, Mensch
blyft. En ik wil daarvoor zorgen, dat gy menigmaalen, niet zelden, deze blydschap
geniet.
Ongetwyffeld leest gy gaarne de uitvloeijing van een Christlyk gemoed, de
betrachtingen, bevindingen, wenschen, uitzichten van den Christlyk-Godsdienstigen
zin, in welken vorm het dan ook wezen moge. Byaldien zy slechts de proef uwes,
door Bybel-smaak beschaafden, verstands kunnen doorstaan, wordt gewis ook
daardoor uwe Christlyk-Godsdienstige zin gewekt en aangekweekt. Gy stemt
eens-gevoelig overëen met die bevindingen en uitzichten, en gevoelt op eene
aangenaame wyze, dat wy allen één geloof hebben, éénen Heer en eenerlei hoop
onzer roepinge. Ik zal trachten menigmalen op dezen toon uwen Godsdienst-zin te
treffen.
Het moet u belangryk zyn, de werking van den Christlyken of Antichristischen
Geest in Daad-zaaken te zien. Anecdoten, Levensbeschryvingen, Bekeerings- en
Omkeerings-geschiedenissen, die daarvan getuigen, zyn u voorzeker welkom,
wanneer zy geloofwaardig en niet bekend zyn. Myne ervaaring en betrekkingen
geeven my gelegenheid u meermaalen iets van dien aart te berichten, en ik beloove
u niets mede te deelen, van welks geloofwaardigheid ik niet ten vollen overtuigd
ben.
Dikwerf vindt men iets, dat den Christen als Christen bevang-vol is, in een boek,
't welk hy als Christen niet leest, of wel in eene vreemde Taale mag geschreeven
zyn. Ik zal trachten meermaalen u zulke stukken uit te trekken, indien zy niet te
wydloopig zyn; en u de schriften te noemen, wanneer die uittreksels te veel plaatse
zouden wegneemen.
Een goed hart verheffend lied, op een Christlyk onderwerp, is dikwyls eene
laavende bron, een frissche dronk, by smachtenden dorst. En - verblyd u - onder
de mede-arbeiders van dit schrift, zyn veele Mannen, uit wier hart meenig lied van
dien aart vloeit. Het zal u medegedeeld worden.’
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‘Dit Schrift zal geeven, alleen geeven; niet omverrukken, maar opbeuren; niet
verscheuren, maar verëenigen; niet kwetsen, maar verbinden.
Ieder mede-arbeider zal dan zyne meening over spreuken of leeringen des Bybels
vrymoedig zeggen; doch geen hunner zal zich, ook slechts eenen bestrydenden
wenk van ter zyde, veröorloven.
Het geschryf zal door dien geest gedreven worden, die ook den Christen dryft;
door de liefde, die zachtmoedig en vriendlyk is, niemand benydt, zich niet boven
anderen verheft, niet opbruischt, zich niet verheugt, wanneer zy gebreken, wel, als
zy iets goeds ontdekt; gaarn het goede van anderen gelooft, het beste hoopt, het
verkeerde duldt. En men zal 'er in bespeuren, dat het, zonder deze liefde, alle
Christen-kennisse, alle Christen-gaven, voor niets houdt.’
‘Natuurlyk zal noch kan alles in dit Schrift voor allen zyn. In den Bybel is toch alles
niet voor allen, immers niet ten gelyken tyde. Ook verstaat het zich van zelf, dat niet
alle uitgedrukte meeningen van elken mede-arbeider juist myne meeningen zyn. Ik
denk 'er niet eens aan, deze meeningen te wederleggen of te verbeteren. Hoe slecht
zoude my die vermetelheid staan! Wat niet openbaar strydig is tegen den Geest of
uitspraak des Bybels, dat geeve ik, schoon ik ook gansch anders daarover denke:
dit vordert Christlyke verdraagzaamheid, en Christlyke vryheid!
Neemt dan in liefde aan, wat uit liefde en met liefde gegeeven wordt.’

Euangelisch Betoog, van den Heer Du Voisin. Uit het Fransch
vertaeld. Te Arnhem, by de Wed. J. Nyhoff, 1801. In 8vo. 272 bl.
De ongenoemde Vertaaler van dit Werkjen, zoo wy wel onderricht zyn, een man
van aanzien en beminnaar der letterkunde, deed waarlyk een verdienstelyk werk,
met eenige snipperuurtjens toe te wyden aan de overzetting en gemeenmaaking
van een Werkjen, dat waarlyk door elk, die voor zich eenige meerdere vastigheid,
omtrent de waarheid en godlykheid van den Christelyken Godsdienst, begeert, met
opmerking verdient geleezen, en ernstig nagedacht te worden. Het
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is allergeschiktst voor zulke menschen, die, schoon oprechtlyk aan den Godsdienst
verknocht, echter de gronden van hun geloof nimmer behoorlyk overwogen hebben;
ook voor zulken, die door de hedendaagsche Wysgeerte tegen het Christendom
vooringenomen, en die Vrygeesten zyn, zoo als men, helaas! ook veele Christenen
vindt, uit vooroordeel en zonder onderzoek; en wel voornaamlyk voor jonge lieden,
weinig in godsdienstige waarheden onderwezen, en dus ontbloot van genoegzaame
gronden voor een redelyk geloof.
De Schryver bepaalt zich tot het onderzoek en tot het bewys der Wonderwerken
van Jesus Christus en zyne Apostelen, en schroomt niet, op het voetspoor van den
geleerden EUSEBIUS van Caesareën, zyn Werkjen den naam van Euangelisch Betoog
te geeven, hoewel hy 'er verre af is van zich te laaten voorstaan, zoodanig streng
bewys geleverd te hebben, als men gewoon is by de behandeling van wiskunstige
waarheden te vorderen. Hy meent, met recht, zyn doel getroffen te hebben, als 'er
bewezen is, dat het Euangelie alle de kenmerken van geschiedkundige zekerheid,
in den hoogsten graad, in zich bevat. Zie hier den korten inhoud: Inleiding, gedachten
aangaande de Wonderwerken, Echtheid der Boeken van het N. Testament, Character
van Jesus Christus, Character der Apostelen, Wonderwerken van Jesus Christus,
Opstanding van Jesus Christus, Wonderwerken der Apostelen, aanmerkingen over
de grondvesting van het Christendom, tegenwerpingen en antwoorden, besluit.
Nieuwe gedachten hebben wy 'er niet in aangetroffen. Maar hier en daar zyn toch
nieuwe oogpunten gevat, en de beste bewyzen, naar het doel des Schryvers, met
oordeelkundige schranderheid uitgekozen, en, op aanneemelyke gronden, met
bevalligheid aangedrongen; zoodat wy niet gelooven, dat by een onbevooroordeeld
navorscher van waarheid veel bedenking zal overblyven.
Om onze Leezers, over de ernstige en inneemende schryfwyze van dit Werkjen,
eenigzins te laaten oordeelen, willen wy iets overneemen uit het besluit, waarmede
de Heer DU VOISIN zyn wel doorgedacht betoog eindigt. ‘Het is niet door scherpzinnige
en moeilyke redeneringen, noch geleerde navorschingen, of voorbedachte
leerstelsels, dat ik u tot het christelyk
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geloof heb willen brengen. Ik heb slechts het Euangelie geopend: door het lezen
van dat heilig boek, en door uwe eigen overdenkingen, zyt gy verlicht en overtuigd
geworden. - Gy hebt in de boeken des nieuwen Testaments een aental bevestigde
en ontwyffelbare zaken gevonden, die in haere gevolgen nog stand houden; en gy
hebt bemerkt, dat, als gy 'er de wonderwerken van Jesus Christus en van zyne
Apostelen uit wegneemt, deze zoo echte en wel bewezen geschiedenis niet anders
behelze, dan ene reeks van voorvallen zonder oorzaken, zonder beweegredenen,
en zonder verband, welken gy niet kunt verklaren, met elkanderen overeen brengen,
noch doen zamenstemmen met het geen de ondervinding en de reden, ten aenzien
van het menschlyk verstand en hart, ons leeren. - Vruchtloos zoude een vrygeest
tot twyffeling en onzekerheid de toevlucht nemen. Hy is immers genoodzaekt, om
den inhoud van het Euangelie te erkennen, of te wederleggen. In zulk een onderwerp
kan de weigering van te geloven niet voldoen. - De christelyke godsdienst rust
geheel op gebeurde zaken. Dus is het niet door wysgerige redeneringen, maer door
geschiedkundige en zedelyke bewyzen, dat men dien moet aanvallen. Een vrygeest
heeft geen recht om zyne twyffelingen en tegenwerpingen voor te stellen, tenzy hy
alvorens de zekerheid der euangelische geschiedenis krachtloos gemaekt hebbe.
Geen leere is zoo bevestigd, of men kan zwarigheden tegen dezelve aenvoeren.
In den godsdienst, vooral, moeten 'er onoploslyke bedenkingen voorkomen, naerdien
hy God en den mensch tot zyne voorwerpen heeft: God, wiens natuur en raedslagen
alle onze bevattingen verre overtreffen: den mensch, die zich zelven zoo weinig
kent, en die van zynen eigen oorsprong en bestemming niets meer weet, dan het
geen Gode behaegd heeft hem daervan te openbaren. - Zo het geloof van den
Christen al met enige duisterheden omgeven is, de stellingen der vrygeesten zyn
vervuld met ergerlyke ongerymdheden.’
‘Ik wenschte, dat de vrygeest, in plaets van ons te kwellen met op zich zelven
staende tegenwerpingen, die de bewyzen niet verzwakken, zyne pogingen
besteedde, om ons ene zamenhangende en welberedeneerde verklaring te geven
van het character en gedrag van
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Jesus Christus, en van zyne Apostelen, van de oppersten der synagoge, van de
eerste gelovigen, van de martelaren, van allen, met één woord, die eenig deel gehad
hebben aen de grondvesting van het Christendom. Maer tevens verlangde ik, dat
die verklaring niet streedt tegen de erkende beginselen der zedelyke orde, noch
tegen de grondregelen der oordeelkunde. En, naerdien de vrygeest zich aen het
enkel denkbeeld van wonderwerken ergert, wenschte ik, dat hy ene geschiedenis
van de opkomst der kerke beschreef, in welke gene ongelooflyker wonderdaden
voorkwamen dan die allen, welke het Euangelie behelst. - De vrygeest is even zoo
zeer als de Christen genoodzaekt een groot aental zaken te erkennen, die van de
natuurlyke orde afwyken, en die allezins onbewysbaer schynen te wezen. Doch de
Christen toont my ten minsten, in de tusschenkomst der Godheid, ene oorzaek en
voldoende reden van de afwyking der natuurwetten; terwyl de vrygeest my genen
weg opent, om uit dien afgrond van onwaerschynlykheden en tegenstrydigheden,
waerin hy my gestort heeft, te ontkomen. - Het ongeloof heeft ook zyne
wonderwerken en zyne verborgenheden. Doch deze verborgenheden gaen niet
slechts de reden te boven: maer zyn zelfs strydig met alle de grondbeginselen en
met alle de eigenschappen der zedelyke orde; en deszelfs wonderwerken zyn
gedrochtlyke verschynselen, welker oorzaek noch in, noch buiten de natuur bestaet.’

De Geschiedenis van Jesus. Naar de vier Euangelien. Een
Leesboek voor Christelyke Huisgezinnen. Te Utrecht, by G.T. van
Paddenburg en Zoon. In klein 8vo. 324 bl.
Alwat strekken kan om de kennis en het recht begrip van de Euangelische
Geschiedenisse te bevorderen, en den lust tot het leezen van dezelve op te wekken,
verdient goedkeuring en aanpryzing. Met gemoegen ontvangen wy, als zodanig,
den arbeid van den Heere C.W. STRONCK, die wel de moeite op zich heeft willen
neemen tot het opstellen van een aaneengeschakeld verhaal, in eene harmonische
orde, en meestal met
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de eigen woorden der gewyde Historieschryveren, van den leevensloop en de
verrichtingen des Verlossers, zints zyne geboorte tot op zyne verhooging in den
hemel. In 't Voorbericht meldt ons de Opsteller, dat hy de vier onderscheidene
verhaalen der Euangelisten tot één geheel heeft tragten te brengen, als leverende,
op die wyze, eene meer aaneengeschakelde, onderhoudende en gemaklyke lektuur
op; zonder, egter, in 't schikken en ineentrekken der verschillende, of der
gelykluidende, berichten der Euangelien, aan eene der uitstaande Harmonien, of
Overeenstemmingen, bepaaldelyk zich te verbinden; hoewel het waarheid is, dat
hy die van VAN VLOTEN, te vinden voor de Vertaling en omschryving van het
Euangelium van Johannes, meestal gevolgd is. Niet ongelukkig was de keuze, om
het werk, tot gemak des Leezers, in kleine hoofdstukken of afdeelingen te
onderscheiden, aan 't hoofd van welke de korte inhoud staat vermeld, nevens de
plaatzen der Euangelien, uit welke ieder afdeeling is zamengesteld; zynde voorts
nog, agter het werk, een bladwyzer der Euangelieplaatzen gevoegd, met het getal
der bladzyden, op, en der afdeelingen, in welke dezelve te vinden zyn. De Heer
STRONCK, ten loflyken oogmerke hebbende, zyn geschrift, tot een geringen prys,
voor elk verkrygbaar te maaken, onthieldt zich daarom van alle praktikaale
aanmerkingen; terwyl hy van zyne bescheidenheid blyk vertoont in zyne betuiging,
dat hy de hem byzonder eigene vertaaling van deeze of geene plaatzen niet anders
wil hebben aangemerkt, dan als koomende van iemant, die zeer gaarn aan elk zyn
oordeel en zyne vryheid laat, geenzins zyne opvattingen altyd, als de alleen waare
en juiste, zou willen doen gelden.
In een weinig uitvoeriger verslag van den aanleg en de behandeling van dit werkje
hebben wy ons wel willen inlaaten, omdat wy, uit overtuiging van deszelfs nutte
strekkinge, ons zeer wel met des Opstellers wensch kunnen vereenigen, dat
meervermogenden hetzelve aan hunne Dienstboden, en Ouders en Onderwyzers
hunnen kinderen en leerlingen, in handen gaven, als zullende zy, misschien, daar
door vroeger, - ‘dan, helaas! (zegt STRONCK) menigmaal, al leren zy al wat van de
Waarheden van den Godsdienst, thands wel plaats

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

566
heeft, - bekend worden met de lotgevallen, en de gansche Geschiedenis van onzen
gezegenden Heer, Jesus Christus, den Godlyken Stichter van onzen Godsdienst.’
- Dit werkje is ook in groot octavo formaat gedrukt.
o

Wiskundige Verhandelingen, bevattende 1 . De theorie van het
o
copieeren en verkleinen der Kaarten. 2 . Over het problema van
o
de twee middenevenredigen. 3 . Over de vlakke inhoud der Landen,
naar het platrond; van de graaden van breedte en lengte, de
kromte-straalen en halve middellynen der Aarde. Door Jakob de
Gelder, Mathematicus in den Haag. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz.,
1801. In gr. 8vo. 90 bl.
Een klein, doch in veele opzichten zeer gewigtig Werkje. De eerste Verhandeling
handelt over de zogenoemde Pantographen of Verklein-Aapen, wel inzonderheid
met betrekking tot de tot hier toe zeer moeilyke konst van het copieeren en verkleinen
van Kaarten, welke, door de alhier gegeevene onderrichtingen, zeer gemaklyk wordt.
- De tweede Verhandeling ontvouwt de eigenschappen en het nut der
middenevenredigen, en geeft een werktuig aan de hand, geschikt om zulks uit te
voeren, en op eene gemaklyke wyze de afmeetingen van lichaamen, die vergroot
of verkleind moeten worden, te bepaalen. - De derde Verhandeling is van groot
belang in de Aardrykskunde, en bepaalt de handelwyze, om den Inhoud van het
oppervlak van eenig Koningryk, Gemeenebest of Landschap, in gevolge eene goede
vervaardigde Kaart van zulk een Land, in vierkante Duitsche of Geographische
mylen te bepaalen, benevens eene Tafel tot dat einde geschikt, en naar de thans
bepaalde afplatting der Aarde berekend zynde. Alles wordt met eene uitslaande
koperen Plaat opgehelderd.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

567

Wiskundig Leerboek ten dienste der openbaare Scholen, waarin
het algemeen bruikbaarste en bevattelykste uit de Reken-, Meet-,
Werktuig en Bouwkunde op eene duidelyke en beknopte wyze
voorgesteld wordt. Naar het Hoogduitsch van G.U.A. Vieth, Leeraar
in de Wiskunde te Dessau, door M.E.D.M. Te Leyden, by J. van
Thoir. In 8vo. 286 bl., met 9 Plaatjes.
Dit Wiskundig Schoolboek begint met de algemeene beginzelen der Rekenkunde,
die hier op eene beknopte wyze worden voorgedraagen, vooral ten opzichte dier
voorstellen, welke van een algemeen nut zyn; waarom de meeste zaaken, die enkel
voor Kooplieden dienen, zyn achtergelaaten, zo omdat voor hun verscheidene zeer
uitvoerige Rekenboeken alomme te bekomen zyn, als omdat in een algemeen
Leerboek, gelyk dit, geene byzondere takken der Weetenschappen boven andere
behoorden uitgebreid te worden. Het tweede Hoofdstuk bevat de beginzels der
Meetkunde; wordende in hetzelve de opgegeevene eigenschappen der lynen en
vlakken op de Landmeetkunde toegepast, en vervolgens op de Meetkunde der
Lichaamen, die, naar de beknoptheid van het overige gerekend, hier vry uitvoerig
wordt voorgesteld. In het derde Hoofdstuk gaat de Schryver over tot de beschouwing
der Werktuigkunde, en geeft, in vier Afdeelingen, de algemeene beginzelen deezer
Weetenschap op, om vervolgens zesderley hoofdzoorten van belangryke werktuigen,
in zo veele afzonderlyke Hoofdstukken, te beschryven. Eindelyk gaat de Schryver
over tot de Bouwkunde, als het ander deel der werkdaadige Wiskunde voor het
algemeene leven. Het geen de Schryver over dezelve zegt, bepaalt zich vooral tot
de gewoone gebouwen; dewyl zyn bestek niet toeliet, over gebouwen te handelen,
welke door eene uitsteekende fraaiheid, of grootte, uitmuntten, en dus de opgave
en toepassing van de regelen der Bouwkunde, in haaren gantschen omtrek, zouden
vorderen.
Over het algemeen vinden wy veel goeds in dit Werkje, en wenschen van harten,
met den Vertaaler, dat hetzelve op de Schoolen ingevoerd, en tot byzonder onderwys
gebruikt mogt worden; vooral indien de Vertaaler
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daardoor mogt worden aangemoedigd, om het Werkje nogmaals in het licht te
geeven, met eene merkelyke verandering van het vierde Hoofdstuk, over de
Bouwkunde handelende; dewyl hetzelve geheel geschikt is voor het Vaderland des
Schryvers, en, gelyk de Vertaaler in verscheidene aanmerkingen zelve erkent,
geheel afwykt van de manier van bouwen, die by ons plaats heeft. De bygevoegde
Plaaten, vooral de agtste, zouden dan ook op nieuw gesneeden, en merkelyk moeten
veranderd worden. Jammer is het, dat men, tot bespaaring der kosten, in een Werkje
van deezen aard, zich vergenoegd heeft met het overneemen van de Plaaten der
Hoogduitsche uitgave, die in een Hollandsch Werkje eene wonderlyke vertooning
maaken, en, ten minsten met betrekking tot de agtste Plaat, voor de Nederlandsche
Jeugd onverstaanbaar zyn.

Zendelings-reis naar den Stillen Oceaan, onder het bevel van
James Wilson. Uit het Engelsch. Met Kaarten en Plaaten. Iste Deel.
Met eenen Brief, over deze en soortgelyke onderneemingen, ook
in ons Vaderland, door Jodocus Heringa Eliza's Z. Te Dordrecht
en Amsterdam, by Blussé en Allart, 1801. Behalven het Voorwerk,
371 bl. in gr. 8vo.
De Brief des Utrechtschen Hoogleeraars HERINGA bevat eene aanpryzing van dit
Werk, en een pleit voor onderneemingen van dien aart, zo als de Reize, welker
Eerste Deel wy hier ontvangen, was ingericht. Dezelve is zeer leezenswaardig.
De Engelsche Uitgeevers doen ons, in een kort Voorberigt, verslag van den aart
deezer Zendelings-reize en de spoedige uitgave, schryvende: ‘Het ongeduld van
onze Broederen, om het verlangen van het algemeen te voldoen, moet ons ter
verontschuldiging strekken, indien de volgende schriften niet in die juiste orde gesteld
zyn, als wy wel gewenscht hadden. In het verzamelen uit de openbaare en byzondere
dagverhaalen, hebben wy verkoozen de taal van den verhaaler te volgen, welke,
indien ze niet zoo beschaafd is, niettemin de aandoenlykste zyn zal. - Het grootste
gedeelte van dit verhaal is opgesteld door den Heer WILLIAM WILSON [Deeze komt
op de lyst des
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Scheepsvolks voor als Opperste Officier] uit des Kapiteins JAMES WILSON's
aantekeningen, uit zyn verslag, en uit dat der Zendelingen. Naardien het noodzaaklyk
was, dat sommige Hoofdstukken van de dagverhaalen door de Zendelingen zelven
werden aangevuld, zal men somtyds eene verwisseling van persoonen ontmoeten,
zoo dat het schynt als of het de berigten van een enkel persoon waren, daar
ondertusschen het geheele lichaam spreekt. Het is te hoopen, dat onze Leezers
dat gebrek zullen verschoonen, en, indien het eenige verwarring mogt veroorzaaken,
dat zulks door de lyst der verbeteringen zal weggenomen worden.’ - Men heeft, en
zeer te regt, deeze Verbeteringen by de Vertaaling ingevoegd; doch daardoor niet
weggenomen de veelvuldige herhaalingen.
Zeer belangryk en welopgesteld vonden wy de Aardryks- en Geschiedkundige
Beschryving van de Eilanden, in welke de Zendelingen zich hebben nedergezet,
nevens die van eenige nabygelegene plaatzen. Van alle voorige Tochten, derwaards
gedaan, van de voornaamste ontmoetingen en waarneemingen op dezelve, treffen
wy hier een kort en zeer onderrigtend verslag aan. - Eerst komt hier, naa algemeener
aanmerkingen, voor, een Historisch Berigt van Otaheite. Voorts worden de Eilanden,
behoorende tot Otaheite, beschreeven. Op een, van 't zelve onmiddelyk afhangende,
Tethuroa geheeten, gedoogt de Oppervorst niet, dat in hetzelve Broodboomen
geplant worden; ten einde de Inwoonders te noodzaaken, den visch, die 'er gevangen
wordt, na Oparre te brengen, om aldaar voor Broodvrugten te ruilen. Zo vinden wy
by deeze zogenaamde Natuur-menschen onderdrukking en schennis van natuurregt.
Behalven de Eilanden, tot Otaheite behoorende, hier met naame beschreeven, is
'er ten oosten van 't gemelde Eiland nog een groot aantal van andere Eilanden
verspreid, die meest alle zeer volkryk zyn. De verwarring en moeilykheid, die dezelve
den Zeevaarenden verwekken, is de oorzaak, dat zy doorgaans den naam draagen
van het Doolhof en den gevaarlyken Archipel. - Veele andere Eilanden, behalven
die door de Europeaanen ontdekt zyn, worden door de inboorelingen van de
Societeit-Eilanden aangeduid, als liggende ten Oosten, Zuiden en Westen van
hunne groep. Van eenige der veelvuldige Eilanden, door COOK bezogt, vinden wy
hier verslag.
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En merkt de Schryver, ten opzigte van het werk der Zendelingen op eenige derzelven,
aan, dat de streek, waarin zy liggen, den doortocht onder den wind moeilyk en
gevaarlyk maakt; alsmede, dat de onderscheide regeeringen, by welke zy onderling
verdeeld, en die tegen elkander aangekant zyn, in zommige opzigten, waarschynlyk
eenige vertraaging zullen toebrengen aan de uitbreiding van het Euangelie op deeze
Eilanden. - Het Aardryks- en Geschiedkundig berigt van Tongataboo en de Eilanden,
die 'er toe behooren, is van denzelfden belangryken aart. Dit mogen wy ook zeggen
van Ohittaho, en andere Eilanden van de groep, genoemd Marquesas.
Op een toelichtend Verslag, de Bevolking der Eilanden in 't algemeen betreffende,
werwaards de Reis der Zendelingen gerigt was, volgt de Lastbrief van de Bestuurders
van het Zendeling-genootschap voor Capitein WILSON. Wy hebben in denzelven
veel overlegs, behoedzaamheids, en verstandige schikking gevonden; de
maatregelen, daarin voorgeschreeven, ademen voorzigtigheid, zo noodig om een
zo bachlyk werk met uitzigt op eenen goeden uitslag te onderneemen. - Te regt
mogt de Hoogleeraar HERINGA in zynen aanpryzenden Brieve schryven: ‘Men ontdekt
in den ganschen aanleg geene andere dan waarlyk Godvrugtige en met de zuivere
beginzelen van het Euangelie strookende bedoelingen, zonder inmengzel van laage
eerzucht of zelfzoekenheid, zonder partydig bejag van nationaale of genootschaplyke
voordeelen, zonder heimlyke begeerte, om, door de aanwinst van bekeerelingen,
het aanzien, den invloed, of de magt eener Party in den Burgerstaat of de Kerk te
vergrooten.’
Omtrent ter helft van dit Boekdeel vangt de eerste Zendelings reis aan; en bevat
het I Hoofdstuk, behalven de Inleiding, de Benoeming van Zendelingen en
Scheepsvolk: der eersten getal bestondt uit dertig Persoonen, waaronder vier
geordende Leeraars, en voorts lieden van onderscheidene Beroepen en
Hanteeringen: zes Vrouwen en drie Kinderen vergezelden deezen. Twee-en-twintig
man Scheepsvolk vergezelden die Zendelingen, om hun ter plaatze hunner
bestemming te brengen; waarvan, in het II H., de Inscheeping, vertrek, en verblyf
te Portsmouth, beschreeven wordt. Het III H. bevat de Reis van Portsmouth na St.
Jago,
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en de voorvallen aldaar. Het IV H. voortzetting van de Reis na Rio Janciro, alsmede
hoe zy daar ontvangen werden, doorvlogten met eenige waarneemingen. Het V H.
vermeldt het vertrek van Rio Janeiro, en de aankomst te Otaheite. - Geduurende
deeze Reis hadden zy zich bezig gehouden met nieuwe maatregelen, tot het
hoofddoel der onderneeminge betreklyk; en het verhaal is doorvlogten met
opmerkingen en waarneemingen, die ons, over 't algemeen, de geestgesteltenisse
en het gemoedsbestaan der Tochtgenooten ontdekken; waaromtrent wel eenige
aanmerkingen zouden te maaken vallen; doch die wy liefst voorbystappen, om den
wil van het goede oogmerk deezer lieden. Dan kunnen wy niet voorby, op ééne
byzonderheid stil te staan. Zeer hadt ons behaagd, in den meergemelden Brief des
Hoogleeraars HERINGA, de aanmerking: ‘Men ziet aan deze eerwaardige
onderneeming werkzaam Leeraaren en Leden van onderscheide afdeelingen der
Christlyke Kerke; hier by een zeldzaam voorbeeld geevende van den zuiveren toeleg
om de zaak van CHRISTUS en het Christendom gemeenschaplyk te behartigen, boven
de ingebeelde verschillende belangen van kleinder Genootschappen; en de uiteen
loopende meeningen, omtrent betwiste stukken van minder aanbelang, ter zyde
stellende voor de groote waarheid van het Euangelie der Genade GODS in JESUS
CHRISTUS.’ Niet geheel overeenkomstig hiermede dagt ons het gehouden gedrag
der Zendelingen zelve, 't geen wy in deezer voege beschreeven vinden: ‘Agt daar
toe benoemde persoonen hadden het opstel der Artykelen van het Geloof, en de
regelen tot het Kerkbestuur, genoegzaam gereed. Daar 'er tot nog toe geen ernstig
verschil van gevoelens onder de Zendelingen hadt plaats gehad, ontstondt 'er nu
een met betrekking tot die punten der Leere, welken zoo dikwyls en met zoo veel
bitterheid de Kerk van den leevenden GOD verdeeld hebben.
Het was altyd het groot oogmerk der Bestuurderen geweest, om verschillende
begrippen, zoo veel mogelyk, onder de Broederen te voorkomen, en zy waren steeds
bedagt, om, aan welken kant ook de waarheid mogt plaats hebben, in afgetrokken
punten der godgeleerde stellingen, alle zorg te draagen, om geene twisten onder
de Broederen te doen ontstaan.
Naardien de Bestuurders de Leerstellingen der Kerk
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van Engeland in dien zin begreepen, welke men gemeenlyk de Calvinistische noemt,
en daar in overeenstemden met de Broederen in Schotland, zoo als dezelven
verklaard worden in den Catechismus hunner vergadering, was het eene vaste
bepaaling, dat niemand als Zendeling zou worden aangenomen, die geene klare
en duidelyke belydenis van zyn geloof, overeenkomstig dien aangenomen regel,
zou doen. Wy hadden ook alle reden gehad om te gelooven, dat de Zendelingen
het ééns waren; maar nu men hier over in onderhandeling kwam, bevondt men dat
'er twee onder de dertig van de overigen verschilden, het welk aanleiding gaf tot
eenigen twist. Ondertusschen was het een algemeen begrip van allen, dat het ten
hoogsten nadeelig voor het Zendelingswerk zou weezen, indien men 'er twee als
medehelpers in gebruikte, wier verschillende gevoelens met die der Broederen een
ongelukkig gevolg onder de Heidenen konden hebben. Niettemin, na verscheide
onderhandelingen over dit stuk, welke met groote bedaardheid gehouden waren,
verklaarden de twee, welke van de overigen verschild hadden, dat zy door de
bewyzen der Broederen waren overtuigd geworden, en erkenden de
onbestaanbaarheid van hun gedrag, waarom zy, met dezelfde eer en achting als
te vooren, onder de Broederschap hersteld werden. Wy tekenen dit aan als een
allergelukkigst bewys van Christlyk vertrouwen: en geene onder hen hebben zich
getrouwer getoond in de zaak dan zy: ook is 'er sedert niet het minste verschil over
dit onderwerp by hen ontstaan.’ - Dit voorval toont ons, onder anderen, welk een
Christen-aanhangs-Leere door deeze Zendelingen gepredikt wordt.
De Zendelingen werden verdeeld in drie groepen. Agttien hunner met de Vrouwen
en Kinderen voor Otaheite bestemd; tien Persoonen voor Tongataboo, en twee voor
Sante Christina.
Het VI en laatste Hoofdstuk deezes Deels stelt ons voor oogen de voorvallen by
de Landing te Otaheite, en geduurende het eerste bezoek aan dat Eiland. Dan wy
moeten de Leezers na het Werk verzenden, 't welk goed vertaald is, en opgecierd
met eene Kaart van den Tocht, door het Schip de Duff gedaan in den Stillen Oceaan,
en met twee Plaaten, verbeeldende de eene het Gezicht van Janeiro, en de andere
het Zendelingshuis en deszelfs Omtrek in het Eiland van Otaheite.
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Reize in de Binnenlanden van Suriname, door Kapitein John
Gabriël Stedman. Met Plaaten. Naar het Hoogduitsch. II Deelen.
Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1799. In gr. 8vo. Het Iste 191; het
IIde 253 bl.
Van STEDMANS Reize naar Suriname en door de binnenste deelen van Guiana, ten
zelfden Jaare, als wy hier de bovenstaande aankondigen, aanvanglyk by den
Boekhandelaar Allart uitgegeeven, en in IV Deelen voltrokken, hebben wy onze
(*)
Leezers verslag gedaan . Met het Boekverkooperlyk Geschil, deswegen gereezen,
hebben wy niet te maaken; doch wy mogen deeze Vertaaling, zo min als de voorige,
onvermeld laaten.
Wy merkten, ten aanziene der gemelde Reize, op, ‘dat 'er verscheidenheid in
overvloed voorhanden was, maar tevens iets zo vermengds, dat het aan verwarring
grensde; dat by het omwerken der stoffe iets veel geregelders zou hebben kunnen
worden voortgebragt; dat nu geheel ongelykaartige zaaken elkander afwisselden,’
enz. De Nederduitsche Vertaaler des Werks by Allart hadt, op het voorbeeld des
Franschen Vertaalers, zich eenige uitlaatingen van het Engelsche Werk veroorlofd,
en het getal der Plaaten, in de Engelsche uitgave tachtig bedraagende, zeer
verminderd: zo dat deeze Vertaaling den geheelen Engelschen STEDMAN niet vertolkt
ter hand stelt; 't welk ook blykt uit de vergelyking der twee Nederduitsche
Vertaalingen.
Voor eene nog meerdere en voeglyke Verkorting was dit Werk vatbaar: want,
gelyk J.D. PASTEUR, die ons het Werk thans voorhanden in twee zeer maatig dikke
Deelen levert, zeer wel opmerkt, ‘een Werk van die uitgestrektheid, over een Land,
dat wy door verscheiden beschryvingen zoo wel kennen, moest noodwendig veele
zaaken bevatten, die niet nieuw waren; en in dat geval was eene zoo kostbaare
uitgave, als het Werk, volledig vertaald en met alle Plaaten van het oorspronglyke
verrykt wordende, wee-

(*)

Zie, wegens het laatste Deel, hier boven, bl. 538.
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zen zoude, minder raadzaam; de nieuwsgierigheid onzer Landgenooten was met
minder kosten te bevredigen; en het Werk bevat ook in de daad veel, dat den
Engelschen Leezer nieuw mag zyn, doch dat hier te lande ten vollen uit BANCROFT,
FERMIN, HARTSINK, om van geene vroegere Schryvers over Suriname te gewaagen,
bekend is; vooral betreft dit de beschryvingen van de voortbrengzelen der Natuur,
van welke veele, met geringe veranderingen, door den Schryver uit die Werken
ontleend zyn.’
Overeenkomstig met dit begrip van PASTEUR was dat der Heeren JACOBS en KIES
in Duitschland, voortzetters van de Nieuwe Historie der Zee- en Land-Reizen, die,
in het VIII Deel huns Werks, deeze Reize van STEDMAN op eene zo oordeelkundige
wyze verkort gaven, dat de Burger PASTEUR ‘geene zwaarigheid maakte, om van
hunnen arbeid gebruik te maaken, en hun werk in plaats van het oorspronglyke te
volgen.’ Egter heeft hy het groote Werk daarby doorgaans geraadpleegd, en vondt
zich daardoor in de gelegenheid om eenige nutte veranderingen te maaken. Eenige
Plaaten zyn ook in deeze verkorte Vertaaling voorhanden, schoon veel minder in
aantal dan in de meergemelde, waarover wy, by gelegenheid, het onze gezegd
hebben.
Met veel genoegen hebben wy de thans voor ons liggende verkorte Reize
geleezen: grooter nog zou hetzelve geweest zyn, indien men hadt kunnen
goedvinden, op voeglyke plaatzen, den Leezeren rustplaatzen aan te bieden, en
het verhaal niet onafgebroken, dan by de scheiding der beide Deelen, voort te zetten.
Het is ter vertolkinge in de regte handen gevallen; en twyfelen wy niet, of de
Nederduitsche Reisgezinde Leezer zal, de proeve neemende, ons schryven ten
vollen bewaarheid vinden.
De Hoofdinhoud, in onze bovengemelde Aankondigingen der andere Overzettinge
genoegzaam opgegeeven, blyft dezelfde; het kwam alleen aan op eene
oordeelkundige uitlaating van het overtollige, en deeze hebben wy allerwegen, met
genoegen, waargenomen; en hebben wy op de Vertaaling de aanmerkingen niet te
maaken, die wy der penne, ten aanziene van de voorgaande, niet konden weigeren.
Veelmaalen kwam het te passe, den loop der Reize opgeevende, te gewaagen
van STEDMANS JOHANNA,
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die in zyne Reis- en Leevensbeschryving eene zo groote rol speelt. Wy neemen
deeze gelegenheid waar, om deeze Mulattin, volgens STEDMANS opgave, te doen
kennen. ‘Ik zag haar,’ schryft onze Reiziger, ‘voor het eerst ten huize van den Heer
DEMELLY, Secretaris van de Politiekamer, daar ik dagelyks ontbeet. JOHANNA, nog
maar vyftien jaaren oud, was van eene wat meer dan middelmaatige groette; haare
gestalte was de schoonste, die natuur voortbrengen kan: in de beweeging haarer
teder gevormde ledemaaten was meer dan gewoone bevalligheid. In elke haarer
gelaatstrekken was aangebooren zedigheid en uitsteekende zagtheid te leezen:
haare oogen, zoo zwart als gitten, waren groot, vol uitdrukking, en getuigen van
haar goed hart; als men haar aanzag, wierden haare wangen, ondanks haare
donkere kleur, met een schoon rood overdekt; haar hair, van eene donkerbruine en
byna zwarte kleur, in kleine lokken gekruld, was met bloemen en gouden spelden
vercierd. Om haaren hals en om haare armen en voeten droeg zy gouden kettingen,
ringen en medaillons; een Oost-Indisch neteldoek, los over haare schouderen
geworpen, dekte met bevalligheid een gedeelte van haaren schoonen boezem, en
een rok van sraai chits voltooide haare kleeding. In haare tedere hand hieldt zy
eenen Kastoorhoed, met zilver opgecierd; en zelfs daardoor, dat zy barrevoets ging,
scheen zy my nog beminnelyker.
Zoo dra zy verscheen, trok dit schoon meisjen myne opmerkzaamheid des te
meer tot zig, om dat haar opschik haar ook van alle andere haarer klasse
onderscheidde. - Zie hier wat men my omtrent haar berigtte. Zy was de Dogter van
eenen braaven man, KRUYTHOFF genoemd, die nog vier andere kinderen behalven
haar by eene Negerin verwekt hadt. CERY, zoo was deeze genaamd, behoorde
eenen Heer D.B. toe, en by gevolg ook haare kinderen. Hy was eigenaar van
Fauconburg (Valkenburg) aan de Rivier Commewyne.
KRUYTHOFF bood hem voor eenige jaaren meer dan elfduizend guldens voor de
vryheid zyner Kinderen; het weigerend antwoord, dat hem dit monster gaf, maakte
zulk eenen indruk op den ongelukkigen Vader, dat hy zyne zinnen verloor, kort
daarop in deezen treurigen toesland stierf, en twee Zoonen en
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drie Dogters, onder welke JOHANNA de oudste was, in slaaverny en onder het
willekeurig geweld eens tyrans agterliet. De gouden sierzelen, die zy droeg, waren
geschenken van haare braave Moeder, eene Vrouw, die by haar geslacht zeer in
aanzien was, en deeze had dezelve van haaren minnaar gekreegen.
De Heer B. kreeg zyn verdiende loon. Zyne ongeregtigheid en hardheid deed
zyne beste slaaven na de bosschen vlugten; hy werd in den grond geholpen en
genoodzaakt bankroet te gaan, en zyn vermogen aan zyne schuldeischers over te
laaten. Een zyner ontloopen Slaaven, een Samboe of Askomeling van een Neger
en Mulattin, werd beschermer van CERY en haare Kinderen. Hy heet JOLYCOEUR,
en werd daarna een van BARONS eerste Officieren. - De Vrouw van den Heer B.
bevondt zich nog op Suriname, en woonde by den Heer DEMELLY; de ongelukkige
JOHANNA, die van haar met ongemeene tederheid behandeld werd, behoorde tot
haare bedienden.’
Dus- veel van JOHANNA, wier lotgevallen, in zo verre zy met de
Leevensgeschiedenis van STEDMAN in verband staan, een stukje zouden uitmaaken,
dat veel romanesks in zich behelsde, en op waarheid gegrond was. Veel, zeer veel,
is 'er in, 't geen aan de hoofdtrekken, door den Reiziger opgegeeven, volmaakt
beantwoordt.
Daar voorts deeze Uitgave eene erkende verkorting is, en de andere mede haare
uitlaatingen hebbe, volgt, dat wy in de eene stukken aantreffen, in de andere
overgeslaagen. Wanneer men ons geene geheele vertaalingen geeft, hangt 'er veel
af van den smaak en het oordeel des Verkorters, 't zy hy dan in meerdere of mindere
maate besnoeije. Ontbreekt het de uitgebreide Vertaaling niet aan Aantekeningen,
uit den Franschen Vertaaler grootendeels overgenomen; de Burger PASTEUR heeft
het de zyne daaraan niet geheel laaten ontbreeken. Eenige korte geest hy ten
aanziene van de Natuurlyke Historie; een vak, waarin hy als zeer bedreeven bekend
staat. Veelvuldiger zouden dezelve hebben moeten weezen, indien hy geen aantal
Plant- en Dierbeschryvingen, door STEDMAN uit andere Schryvers overgenomen,
geheel hadt uitgelaaten. Voorts pryst zich de Uitgave, thans onder handen, aan,
door vloei-
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baarheid van styl, welgekoozenheid der woorden; en schoon wy de uitvoerigere
eerst geleezen hadden, en dus deeze het aangenaame der nieuwigheid voor ons
derfde, kunnen wy verklaaren, dezelve met geen minder genoegen geleezen te
hebben.

Belangryke Geschiedenis van het verongelukken op de Kafferskust
van het Engelsch O.I. Schip de Grosvenor; bevattende eene
beschryving van de verbaazende rampen en wederwaardigheden,
die de geredde Schepelingen, in het doortrekken van Woestynen
en onbewoonde Landstreeken, hebben ondergaan. Samengesteld
uit het Verhaal van John Hynes, een der behouden gebleeven
Schipbreukelingen, door George Carter. Uit het Engelsch. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1801. In gr. 8vo. 157 bl.
Op het ontvangen van deeze Geschiedenis herinnerden wy ons, langen tyd geleden,
in de Engelsche Nieuwspapieren, en vervolgens in Maandwerken, van de deerlyke
Schipbreuk, en de rampzalige gevolgen voor de Schipbreukelingen, geleezen te
hebben. De Vertaaler van dit Stukje berigt ons, dat het terugkomend Schip de
Grosvenor, in het Jaar 1782, aan de Oostkust van Africa, naby de Kafferskust,
gebleeven was; dat honderd zeven-en-twintig Persoonen, en daaronder drie
Mevrouwen, zes Kinderen en verscheide aanzienlyke Heeren, gedeeltlyk behouden
aan land gekomen waren. Agt deezer ongelukkigen kwamen in hun Vaderland
weder. Van deezen vinden wy, bl. 124, eene Naamlyst; gelyk ook van de Persoonen,
die, ten tyde des Schipbreuks, aan wal kwamen.
Eén hunner, JOHN HYNES, begaf zich weder op reis na de Oost-Indiën. Op dien
Tocht bevondt zich de Heer GEORGE CARTER, een Pourtrait-Schilder, en stelde uit
den mond van HYNES dit Verhaal op. Om hierin wel te slaagen, en van de waarheid
overtuigd te worden, nam hy zeker den besten maatregel. ‘HYNES,’ schryft hy
deswegen, ‘vertelde altyd, 't geen hem gebeurd en overgekomen was, op dezelfde
wys; en, om hem hieromtrent te beproeven, sloeg hy (CARTER) dikwyls twintig of
dertig bladzyden terug, om hem vraagen te doen; ten einde daardoor
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omtrent de zekerheid van het geen hy reeds geschreeven hadt bevestigd te worden;
en hy vondt altoos, dat de droevige indruk van het gebeurde zoo sterk in zyn
geheugen geprent was, dat hy het altoos op dezelfde wyze verhaalde.’ - In de daad,
het geheele Geschiedverhaal draagt blyken van deeze eenvoudige en onopgesmukte
herkomst. Hier en daar heeft de Heer CARTER, zeer gepast, het ophelderend
aangevuld, om ons de Kaffers, waaronder de Reizigers omzwierven, te doen kennen,
met berigten, dit Volk betreffende, uit PATERSON en VAILLANT te ontleenen.
Zeer onverwagt kwam deezen Schepelingen de Schipbreuk op den vierden van
Augustus des gemelden Jaars over; en hadt men eer gehoor gegeeven aan het
berigt van den Reisverhaaler HYNES, men was mogelyk, ja waarschynlyk, voor dien
ramp, en de verschriklyke gevolgen, bewaard gebleeven. Immers, hy HYNES, ‘een
Matroos, was, op den tyd des dreigenden gevaars, met zekeren LEWIS en eenige
anderen in de hoogte, om de voorbramsteng neder te laaten. Terwyl zy hier mede
bezig waren, vroeg HYNES aan LEWIS, of hy dagt dat 'er Land was, dewyl 'er zich
rotzen vertoonden? en de ander dit met ja beantwoord hebbende, haastten zy zich
om na beneden te komen, ten einde den derden Stuurman, die de wagt hadt, van
deeze hachlyke omstandigheid kennis te geeven. - Dan, in plaats van op dit berigt
eenige acht te slaan, lachte de Stuurman BEALE over hunne onkunde, en gaf niet
het minste geloof aan hunne gissing. LEWIS liep daarop schielyk na de Kajuit, om
'er den Kapitein kennis van te geeven, die terstond op 't dek kwam en bevel gaf om
te wenden.’ Deeze Capitein COXON, die daags te vooren aan het Scheepsgezelschap
verklaard hadt, dat hy rekende ten minsten honderd mylen van het naaste land af
te weezen, sloot het oor voor de berigten van Matroozen niet; doch het wenden was
te laat, en de Schipbreuk volgde draa; - een Schipbreuk, zo heilloos in de gevolgen,
dat men, die hier eenvoudig geboekt leezende, niet kan nalaaten met verbaasdheid,
schrik en het diepst medelyden getroffen te worden.
Wy moeten tot het Verhaal zelve wyzen, 't geen ons voor oogen stelt, scheidingen
der Schipbreukelingen, weder-aantreffingen, elenden op elenden ge-
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hoopt, zo groot en zo veelvuldig, dat het doorstaan voor bykans onmogelyk moet
gerekend worden; en dit ook blykt uit het klein aantal der geenen, die zo veel ramps
ontworstelden, naa 'er langen tyd mede gekampt te hebben; - langen tyd, schryven
wy: want toen een klein gedeelte deezer Schipbreukelingen, onder welken zich onze
HYNES bevondt, een gastvry verblyf op eenigen afstand van de Kaap de Goede
Hoop aantroffen, hadden zy, door 't gemis van een zakuurwerk, en het verliezen
hunner kerfstokken, eerst te baat genomen om de dagen op uit te merken, geen
tyd kunnen bepaalen: dagen, weeken en maanden waren 'er ongemerkt voorby
gegaan, zonder dat zy in staat geweest waren eenige aantekening te houden. ‘Nu
verstonden zy,’ zegt het Verhaal, ‘dat de dag der gelukkige omkeering van hun
droevig lot de 27 November was; zo dat, als zy op den 4 Augustus Schipbreuk
geleden hadden, het nu net honderd-enzestien dagen geleden was, dat zy hun
schip verlaaten hadden, geduurende welken tyd zy ongelooslyke rampen hadden
geleden, en meer dan eens wonderbaar behouden waren.’
Eindelyk aan de Kaap gebragt, ontving de Hollandsche Gouverneur hun met alle
menschlievendheid, in weerwil van de toen ontstaane vyandlykheden tusschen de
beide Natien, die ook alle poogingen inspande om de overige Schipbreukelingen
op te zoeken; gelyk zy ook eenige agtergelaatenen aantroffen.
Zeer gepast voegt 'er de Opsteller deezes Verhaals nevens, wat de kundige en
menschlievende Reiziger VAILLANT gedaan heeft, om, ware het mogelyk, de nog
waarschynlyk overgebleevenen en onder de Kaffers omzwervenden op te speuren,
en uit den deerlyken toestand te verlossen; en besluit het Verhaal met eenige
aanmerkingen over deeze Schipbreuk, die met genoegen zullen geleezen worden.
Om alles, wat men tot nog van het lot deezer agtergelaatenen weet, byeen te
voegen, heeft de Nederduitsche Vertaaler 'er agter geplaatst, wat de Luitenant
WILLIAM BLIGH in zyn Reisverhaal des vermeldt; alsmede een korten inhoud van het
Dagverhaal van eene Reis van de Kaap de Goede Hoop in de Binnenlanden van
Afrika, ondernomen in 1790 en 1791, door JACOB VAN REENEN, en andere van zyne
Landslieden, om
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te zoeken naar het wrak van het Engelsch O.I. Comp. Schip de Grosvenor, ten einde
te ontdekken of 'er nog eenige van de Schipbreukelingen in leeven mogten zyn;
door Kapitein EDWARD RIOU.
Wy twyfelen geen oogenblik, dit Stukje eene plaats waardig te keuren by zo veele
Beschryvingen van rampspoedige Zeetochten, als 'er voorhanden zyn, en die
doorgaans een sterken aftrek gevonden hebben.

Historisch Tafereel der Agttiende Eeuw. Behelzende eene zaaklyke
Beschryving van dit merkwaardig Tydvak, zoo met betrekking van
alle Volken, als byzonder ons Vaderland - de toegenomen
Beschaaving van het Menschdom - de rampen der Volken,
veroorzaakt door de verschriklyke Oorlogen dezer Eeuw - de daar
door gemaakte Staatsschulden der Gouvernementen,
opeenstaapeling van ondraaglyke Lasten en Geldheffingen gepaard met een voorbeeldelooze duurte der leevensmiddelen,
groote armoede, en daar uit ontstaane Omwentelingen in veele
Ryken en Staaten. Te Utrecht, by G.T. van Paddenburg en Zoon,
1801. In gr. 8vo. 175 bl.
Een zo uitgebreide en den inhoud met onderscheidene letteren aanduidende Tytel
bespaart ons de moeite om den inhoud op te geeven, of ook aan te wyzen wat de
Schryver meer byzonder bedoelt onder 't oog te brengen. - In de daad, op het Tydvak
eener geheele Eeuwe terug ziende, kan men dezelve uit verscheide oogpunten
beschouwen. Getuigen het Overzicht van de Staatkundige Geschiedenis der
Agttiende Eeuw, door JACOBUS SCHELTEMA, en het Overzicht van de Letterkundige
Geschiedenis van dat zelfde Tydperk, waarmede die zelfde Schryver het Mengelwerk
(*)
onzer Vaderl. Letteroefeningen heeft opgecierd . De ongenoemde en ons onbekende
Schetzer van het voor ons liggend Historisch Tafereel dier Eeuwe heeft, blykens de
Tytel, een ander standpunt gekoozen, om eene Eeuw te beschouwen, welke hy in
't algemeen beschryft als ‘een Tydperk, waar in by veele volken de beschaaving,
kennis, kunsten en weetenschappen, eene volkomenheid verkreegen, verre
overtreffende al wat de oudheid en laatere tydvakken, dienaangaande, geleerd
hebben - een Eeuw, welke de menschheid verëert, maar ook in veele daaden ontëert,
en waar in gebeurtenissen zyn voorgevallen, welke de wysgeer en menschenvriend
bewondert en tevens betreurt - eindelyk een Eeuw, die zoo ryk is geweest in
verwisselende lotgevallen van voor-

(*)

Zie ons Mengelwerk voor dit loopende Jaar, bl. 33 en 127.
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en tegenspoed by menschen en volken, dat 'er geen voorbeeld van in de
geschiedenis der Menschheid te vinden is.’
Des Schryvers plan laat zich best uit deeze opgave kennen: ‘Om nu in dit ryke
veld der gebeurtenissen op geen doolweg te geraaken, zal het noodig zyn, eerst
onze aandacht te bepaalen tot de toegenomene beschaaving by oe meeste Volken
in deeze Eeuw; om dat veele staatkundige bedryven, en zelfs oorlogen,
vermeerdering van koophandel, en bevordering van industrie, ten doelwit hadden.
Ja! nooit heeft men in voorige Eeuwen zoo veel werk gemaakt in staatkunde van
de eigenbelangen der volken, als wel in de verloopen Agttiende Eeuw. - By myn
tweede Poinct, zal ik den staat der voornaamste Mogendheden, en hunne
hoofdbedoelingen by het begin der Agttiende Eeuw opgeeven, en wat tegenstand
zy over en weder daar in ontmoet hebben. - En hier op zal ik dan, by myn derde
Poinct, de daar uit ontstaane gebeurtenissen ontwinden, van het begin tot den afloop
der Eeuw, met aanwyzing der daar uit ontstaane rampen voor het menschdom.’
Het eerst aangeweezen deel van 's Schryvers taak is bl. 10 reeds afgewerkt, en
het tweede op even zo veel bladzyden te vinden. Wy behoeven, dit vermeld
hebbende, niet te zeggen, dat het zeer op de oppervlakte zweeft; of liever, om by
den Tytel van Tafereel te blyven, dat het alleen omtrekken zyn. Breeder uitgewerkt
is het derde gedeelte. Wy treeden in geene opgave, en merken alleen op, dat de
Schryver, overeenkomstig met eene bedenking in het Voorbericht, uit de Inleiding
of Kort Begrip der Algemeene Geschiedenis, van wegen de Maatschappy Tot Nut
van 't Algemeen uitgegeeven, ontleend, zich niet bepaalt tot eene bloote opgave
der Gebeurtenissen, maar zich toelegt om de voornaamste oorzaaken en
uitwerkzelen van het gewigtigst voorgevallene in de Agttiende Eeuw op te geeven.
Hierin komt gevolglyk veel, 's welk niet louter Geschiedkundig is, of eene opgave
van Gebeurtenissen bevat, en gevolglyk voor veelerhande wyzen van voorstellen
en uitleggingen bloot staat. Wie, der Geschiedenissen kundig, en bewust hoe ligt
des Schryvers denkbeelden en staatsbegrippen invloeijen op de beoordeeling der
daaden en de wyze van voordragt, zal twyfelen, of ten deezen opzigte ontmoet men
niet weinig, waarop aanmerkingen vallen - niet weinig, 't welk een andere hand, het
Tafereel der Agttiende Eeuwe schetzende, anders zou gekleurd hebben?
Onze Schryver komt in 't algemeen voor, als gunstig denkende over de Fransche
Omwenteling; schoon hy verre is, dat hy de wandaaden, by de Fransche
Omwenteling voorgevallen, zou willen voorspreeken. ‘Neen!’ schryft hy, en te recht,
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‘dezelve zullen altyd haatlyk zyn en blyven in de oogen van alle menschenvrienden;
te meer, daar de ondervinding heeft doen zien, dat by alle omwentelingen, hoe
zuiver in derzelver waare bedoelingen, 'er altyd gelukzoekers zich onder vermengen,
die zich trachten te verryken ten koste der overheerschte party.’
Over den invloed van die Omwenteling, zich over ons Vaderland uitbreidende,
laat hy zich geenzins gunstig en in deezer voege hooten: ‘In de Stedelyke
Regeeringen wierd alles op den Franschen voet geregeld, zoo dat men, in plaats
van Vroedschappen. Burgemeesteren of Schepenen, Municipaliteiten en Committés
van allerhande benaamingen verkreeg. De Staatsvergadering in den Haag onderging
geene mindere verandering; het ontbrak aldaar aan geene nieuwe Gecommitteerden,
en in de Vergadering van Holland ontmoette men Gedeputeerden, zoo van de groote
als de kleine Steden, en 't platte Land. Was onder het voorig Bewind de
vertegenwoordiging onevenredig, zoo dat groote Steden geen meer stemrecht dan
de kleine hadden, die onevenredigheid was in het begin der Omwenteling nog
grootlyks verërgerd. Doch dit gaf geen gering voordeel aan de Hoofden der zedert
eenigen tyd verdrukte Patriotten. Maar door de daarop gevolgde Fransche
Requisitien, Inquartiering en Assignaten, welke de Stedelyke Bestuuren van de
Burgers moesten inwisselen, geraakten meest alle Stedelyke en 's Lands kassen
tot op den bodem uitgeput.
Wenschlyk was het zeker voor de algemeene belangen van het Vaderland
geweest, dat het algemeen Committé Revolutionair in tyds werkzaam was geweest,
om by de Omwenteling een plan tot een één en onverdeeld Staatsbestuur in
gereedheid te hebben gehad, en dat men dan daadlyk in werking had kunnen
brengen.’ [Wy kunnen niet nalaaten, hier tusschen beiden te vraagen: Was zulks
mogelyk?] - ‘Om juist het Fransch bewind in alles te volgen, heeft de ondervinding,
zoo wel by hen als in ons Vaderland, geleerd, dat zulks niet voordeelig is uitgekomen;
trouwens, de omwenteling der Volksbestuuren, zoo van den ouden als nieuwen tyd,
geschiedde door menschen, welker eigenbelangen niet altoos met het algemeene
geluk des Volks overeenkwamen. En daarom hebben de Omwentelingen, gelyk by
de Franschen gebleeken is, weder haare omwentelingen noodig, om zich van het
roest en schuim der Omwentelaars te ontdoen; en dan, en niet eer, kan eene
Omwenteling gezegend voor een Volk worden.
Daar men nu de Gewestlyke Staatsbestuuren, gelyk ook het Collegie van hun
Hoog Mog. in weezen liet, bleeven ook in het weezenlyke der zaak de gebreken
van het voorig Bondgenootschaplyk Beduur stand houden. Onevenredige Quo-
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tas, Gewestlyke wanbetaalingen, klagten over onmagt en geledene schaden, om
daardoor zoo veel mogelyk de extraordinaire Petitiën te ontduiken, hadden by de
Omwenteling zoo wel als voorheen plaats.
In veele plaatzen werden alle Amptenaaren; die bekend stonden het voorig Bewind
toegedaan te zyn, uit hunne posten gezet, en Patriotten in derzelver plaats
aangesteld. Dat men plunderaars en vervolgers der Patriotten van 1787 hier mede
strafte, was rechtvaardig; maar het strookte niet met de Leer der Vryheid, aan de
Wetten gehoorzaamende Burgers, op wier gedrag niets te zeggen was, alléén over
hunne vryheid van denkwyze, van hunne middelen van bestaan te berooven. Had
men, in plaats van aan al dit uiterlyke te blyven hangen, zich met dat geene, welk
oogenbliklyk herstel noodig had, werkzaam betoond, het zou geen minder voordeel
aan ons Vaderland toegebragt hebben: maar daar wy in alles getrouwe navolgers
der Franschen waren, werd de Republiek geheel door hunnen invloed geregeerd
en bestuurd; en daar het commercieel belang van ons Land vorderde, om, indien
mogelyk, ons buiten den oorlog te houden, zoo hadden de nieuw aangestelde
Regenten vooral hunne zorge dienen te laaten gaan, dat wy met de Engelschen
niet in oorlog kwamen, en alles vermyden wat daar toe aanleiding kon geeven: want
de Franschen zouden immers voor geld, daar zy groot gebrek aan hadden, de
Republiek de onzydigheid wel toegestaan hebben, indien zy verzekerd waren
geweest van de instandhouding der nieuwe Regeeringsvorm, of dat, volgens de
bedoeling der Patriotten van 1787, 's Volks invloed op het aanstellen hunner
Regenten vastgesteld, en het misbruik van des Stadhouders invloed en gezag, door
eene Instructie, beteugeld was geworden. De Stadhouder zou zich gaarne daar aan
onderworpen hebben, en dan hadden de Engelschen geen reden meer tot een
oorlog tegen ons Land.’ [Wy moeten hier weder vraagen: Was dit voorgestelde, in
de toenmaalige omstandigheden, mogelyk?] ‘Ja! al had zulks de Republiek nog 100
Millioenen meer, dan de vervolgens gekogte Onafhangelykheid, gekost, zoo zou
die onzydigheid eene zoodanige goudmyn voor onzen koophandel geworden zyn,
dat zich dit verlies met woekerwinst hersteld kon hebben. De Koning van Pruissen,
die kort naa onze Omwenteling vrede met de Franschen maakte, heeft door de
onzydigheid zyn volk zoo gelukkig gemaakt, dat 'er schatten geld in zyn Ryk daar
door gewonnen zyn; en onze onzydigheid in den Zevenjaarigen Oorlog was een
spreekend voorbeeld van de voordeelen, die een handeldryvend Land uit de
onzydigheid kan trekken. Maar neen! De Omwenteling werd voor zoo gezegend
beschouwd, dat daar voor alles opgeofferd moest worden; intusschen dat
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de trouwlooze Brit gelegenheid verkreeg om zyn ouden Bondgenoot meest alle
zyne buitenlandsche bezittingen af te neemen, de als vriend in zyne havens komende
Schepen, en die hy op zee vond, weg te neemen, en voor goeden prys te verklaaren.
Hoe zeer men, derhalven, een waare voorstander van eene geordende vryheid,
op één- en ondeelbaarheid gegrond, mag zyn, zoo kan men nogthans alle de by
en na de Omwenteling van 1795 voorgevallene misslagen niet goedkeuren;
misslagen zoo groot, dat dezelve tot schande strekken van eene verlichte Natie.’ Eenige bladzyden besteedt de Schryver, om, den loop der Landsgebeurtenissen
vermeldende, die misslagen aan te wyzen. En wie zal ontkennen, dat 'er veele, zeer
veele, begaan zyn? Doch ook wie zal met ons, even gelyk wy in het afgeschreevene
gedeelte gedaan hebben, niet veelmaalen by zich zelven vraagen: Was het vermyden
daarvan mogelyk? En zal hy niet verlegen staan, om de oorzaaken dier
onmogelykheid te ontdekken, wanneer hy, ondanks de ons toegekende
Onafhangelykheid, in aanmerking neemt de betrekking, waarin wy tot de Fransche
Republiek stonden.
Wy hebben, schoon taal en styl beter zouden kunnen weezen, dit Tafereel met
doorgaand genoegen geleezen; en hoewel het zommigen moge voorkomen, dat
de Schryver eene te groote ruimte, naar evenredigheid, genomen hebbe, om de
voorvallen, zints het uitbarsten des Americaanschen Oorlogs, te vermelden, alsmede
dat hy te breed stilstaat op 't geen ons Vaderland betreft, - zal zulks, over 't algemeen,
wel verre van zynen arbeid min smaaklyk te maaken, dienen om denzelven
goedkeurende Leezers te doen vinden.

Maria, of het Ongeluk van Vrouw te zyn. Door M. Wollstonecraft
Godwin. Uit het Engelsch. Te Amsterdam, by J. Allart, 1801. In gr.
8vo. 261 bl.
Wy vertrouwen, en hopen vooral, dat men dit Werk voor niets meer wil opgeven,
dan voor een verdicht verhaal, en bewonderen alzo even zeer de sterke
verbeeldingskracht en het scheppend vernuft, als het bevallig gelaat, der Schryfster,
welker Pourtrait den tytel verciert, en ons, van alles wat ons in dit Boek is
voorgekomen, verre weg het meest behaagt; en wy vergeven aan zo bekoorlyke
gelaatstrekken zeer gaarne enige harde, en waarlyk onverdiende, uitdrukkingen,
als zy, ook in dit Werkje, jegens het manlyk deel des menschdoms, hare pen heeft
veroorloofd, en wen-
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schen hartlyk, dat geen Man daarover ooit enige andere wraak zal willen nemon,
dan door zyne Echtgenote het Geluk van Vrouw te zyn zo te doen gevoelen, dat
haar vrolyk gelaat, geheel het gevoel van hare tevredenheid met haren stand
uitdrukkende, deze misvattingen van MARIA WOLLSTONECRAFT ieder ogenblik weêrlegt.
Alle Mannen zyn, wy erkennen het, niet zo als zy behoren te zyn; en indien ene
Vrouw van dien byzonderen, die haar by ongeluk te beurt viel, tot het geheel geslacht
besluit, dan is het wel mogelyk, dat zy een weinig bitter wordt.
Wy vinden ene wel zeer ongelukkige Vrouw in MARIA, de Heldin van deze
Geschiedenis. Het Boek begint zonderling genoeg; wy ontmoeten MARIA het eerst
in een Dolhuis, waarin zy, na van hare Dochter beroofd te zyn, door haren Echtgenoot
opgesloten, en aan de zorg toevertrouwd is van ene hardvogtige, door ongeluk en
mishandeling hardvogtig gewordene, Oppaster, die evenwel al spoedig jegens haar
min of meer vertederd wordt. Door haar bekomt zy enige boeken, behorende aan
zekeren, ook onschuldig aldaar opgesloten, DARNFORD, en raakt met dezen daardoor
in briefwisseling; en eindlyk gelukt het plan, dat deze ongelukkige haar van tyd tot
tyd bezoekt. MARIA kende dezen man reeds min of meer; want te voren was hy
reeds eenmaal haar verdediger. - Nu eerst krygt de Lezer kennis van hare
geschiedenis. Hare ouders hadden waarlyk den slag niet van kinderen op te voeden;
en na den dood harer moeder, vooral na een twede huwlyk van haren vader,
vermeerderde haar verdriet in het ouderlyk huis. Zy huwde juist niet tegen haar
genoegen, maar ondervond, toen het te laat was, dat zy zich aan het laaggeestigst
wezen had verbonden. Haar man is onwaardig dat wy zyn karakter zouden aftekenen;
het zy genoeg, dat zyne vrouw hem eindlyk ontliep, en dat met het hoogste recht;
doch haar dwingland kreeg haar op het spoor; dan, door hulp van DARNFORD,
ontkwam zy hem toen nog, en beviel kort daarna van ene dochter. Haar énige
toevlucht was haar oom; deze stierf, en zy was zyne erfgename; en, na zeker contract
met haren man, dat hare vryheid verzekerde, nam zy de reis aan naar Frankryk;
doch eer zy de Paketboot nog bereikt had, werd haar kind haar ontnomen, en zy
kwam eerst in het Dolhuis tot zich zelve.
‘Nadat DARNFORD de Gedenkschriften van MARIA geleezen had, zond hy die aan
haar terug, met een zeer tederen brief, waarin hy zich toelegt, om de ongerymdheid
der Wetten te betoogen, die tot het huuwlyk betreklyk zyn. “Tot dat de
echtscheidingen gemaklyker worden, zei hy, zal het huuwlyk een ondraaglyk juk
wezen. Wanneer men begaafd is met een verheven verstand, moet men 'er zich
van bedienen, om 'er zich van te onttrekken. Het voorrecht, om zich boven de Wet-
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ten te plaatsen, die altyd onderdrukken en nooit beschermen, behoort aan hun, die
de gevolgen van deeze inbreuk niet vreezen. In de gesteldheid, waarin gy verkeert,
wel ver dat gy pligten te vervullen hebt, heeft de Maatschappy de grootste
verongelykingen omtrend u te herstellen. De eer, zoo wel als de reden, verbledt u
tot uw man weder te keeren. Zoudt gy, uit eerbied voor vooroordeelen, u verwyzen
om uw hart te sluiten voor de zoetste aandoeningen? Ik ben niet belangloos in alles,
wat ik u zeg: ik weet dat uw hart in u ten mynen voordeele spreekt, ter zelfder tyd,
dat ik my op uw verstand beroep. Duizendmaal op een dag vraag ik my, hoe ik zulk
een groot geluk heb kunnen verdienen, en ik vereenig alle myne poogingen, om my
uwer waardig te maaken.” - Hy eindigde met haar verlof te vraagen, om by haar
weder te koomen.’
Kort daarop ontfangt zy bericht, dat hare dochter dood is, en tevens het aanbod
harer vryheid, mids zy de helft van haar fortuin aan haren man overliet; dan, zy had
geen verdrag te maken met den moordenaar van haar kind.
‘DARNFORD kwam haar in den avond zien. JEMIMA (dit was de naam harer
Oppaster) was verplicht heen te gaan, en volgens gewoonte, sloot zy hen op, om
alle verrassing voor te koomen. In den beginne ondervonden de beide gelieven vry
wat verlegenheid. Zy kreegen vervolgens meer vertrouwen. Hun onderhoud werd
trapswyze teder en vuurig. DARNFORD deed MARIA de mooglykheid van een scheiding
vreezen. Hy schilderde haar met de leevendigste kleuren de wanhoop af, die op dit
yslyk voorval zou volgen. Hy bad haar eindlyk, om aan het noodlot het vermoogen
te ontneemen van haare vereeniging immer te verbreeken. Hy trouwde haar voor
het oog der Godheid. Zy zwoeren elkander liefde en getrouwheid, en hy verbond
zich met den plegtigsten eed, om haar voortaan tot beschermer en steun te
verstrekken.’
De meester van het Dolhuis, een schelm van den eersten rang, die met den vyand
van DARNFORD had zamengespannen, om zich meester te maken van zyne
bezittingen, dit oogmerk nu bereikt hebbende, nam de vlucht. Zo geraken zy beiden
in vryheid, en MARIA leefde nu alleen voor de lietde; dan DARNFORD moest naar
Parys, om zyne vyanden tot de teruggave van het zyne te noodzaken. Intusschen
roept MARIA's onwaardige Echtgenoot haar voor den rechter; eindlyk gelukt haar de
echtscheiding. MARIA's ongeluk was daarom niet geëindigd; DARNFORD wordt
trouwloos, en wanhopend neemt zy haar toevlucht tot vergif. - JEMIMA had juist nu
ontdekt, hoe men haar bedrogen had, en dat hare dochter waarlyk nog in leven
was. Zy brengt haar dat beminde kind. De hevige ontroering maakt haar gestel in
wanorde, en daardoor ontlast zy zich
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gelukkig van het ingenomen vergif, en roept uit, in vervoeringen van moederlyke
liefde: Het is gedaan: ik zal voor myne dochter leven! - Zo eindigt dit Boek, waarvan
het laatste gedeelte niet behoorlyk afgewerkt, maar slechts geschetst is; zynde die
afzonderlyke gedeelten onder de papieren van Mevrouw GODWIN even zo gevonden,
als zy ons hier worden geleverd.
Hielden wy deze Geschiedenis voor iets meer dan een verdichtsel, dan zouden
wy by deze onze aankondiging den wensch nog voegen, dat MARIA, óf by eigene
ondervinding, óf door getuige te zyn van die harer Dochter, nog gunstiger
denkbeelden over de Mannen mag verkregen hebben, dan die, welke hare eigene
geschiedenis, en die van JEMIMA, welke al mede in dit treurig verhaal is ingelascht,
natuurlyk by haar verwekken moesten. De schryftrant van MARIA WOLLSTONECRAFT
GODWIN, intusschen, is, dit erkennen wy, uitnemend fraai, en sleept den Lezer, hoe
onwillig ook, telkens mede; en dezen lof geven wy gaarne aan dit Boek.

Diclhtlievende Uitspanningen van Mr. R.H. Arntzenius. Te
Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1801. In gr. 8vo. Behalven de
Opdracht en het Voorbericht, 147 bl.
Zuiverheid van taal en zoetvloeijendheid pryzen deze Dichtstukken aan, en zyn
evenwel maar de geringere verdiensten van dezelve: kracht van uitdrukking,
welgekozene beelden, veel ongekunsteld gevoel, vinding, naarvolging der Ouden,
en der lieve Natuur, doen ons dezen Dichter kennen en hoogachten, als voor de
kunst geboren, en als enen man, die, door vlytige letteroefening en vertrouwden
omgang met de Natuur, zynen goeden smaak uitmuntend wist te vormen. Het is
ons dus ten hoogsten aangenaam, dat de Dichter hope geeft, dat deze bundel nog
wel eens door een' anderen zal gevolgd worden, en hy deze zyne geliefde
letteroefeningen nog niet vaarwel heeft gezegd. Natuurlyk dat het éne van de
gedichten ons boven anderen wel eens behaagt, en dat het éne het ook in de daad
van het andere wint in wezenlyke waarde; maar, met dat al, wy noemen ieder
derzelven, hoewel zy in jaartekening verschillen, waarlyk fraai, en wyzen deze
UITSPANNINGEN ene plaats aan onder de werken van onze beste latere Dichters,
waar helaas! nog overvloedige ledige plaats is, die in de boekverzamelingen onzer
liefhebbers der dichtkunst, maar al te veel, door ellendige pruldichten wordt
aangevuld. De Naarvolgingen in dezen bundel zyn by uitstek schoon, zo dat wy ons
met moeite weêrhouden om uit dezelven iets ter proeve te geven; het
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zyn: vyf Elegiën naar TIBULLUS; éne naar PROPERTIUS. Minnezangen beslaan de
twede plaats: Herdenking by myne wederkomst op Wel te vreeden, te Oudshoorn.
Bespiegelingen op eenen zomerschen Avond. Aan eenen jongen Beukenboom, op
welken de naam van ELIZE uitgesneden stond. By eenen Lentemorgen. Lentezang.
De Winter. Het waar Genot. In het Album van den Heer J. DE VRIES. Nu volgen enige
Mengeldichten; 13 stuks, meest Gelegenheidsversen, Geboorte-, Lyk-, Wieg- en
Huwlyks-zangen, die in de daad hier plaats verdienden, niets hebben van den ouden
gewonen dreun, en waar van de Dichter zelve te recht oordeelt, dat daar onder zyne
slechtste stukken niet zyn. Eindelyk volgen nog twee Lierzangen: Ten slotte eener
Redevoering over de Gebroeders T. en C. GRACCHUS; en: Aan het Vaderland, ter
gelegenleid van den Aftocht der Engelsche en Russische Legers. Dit laatste stuk
zag ook reeds in het vorige jaar, met des Dichters naamtekening, het licht; een stuk,
dat iederen kenner der kunst, en ieder rechtgeäard vaderlandsch hart, zeer behagen
zal. Dan het haalde hem by velen de blaam op den hals van wrevelmoed, wraakzucht
en partyschap; en sommigen zyner vrienden zyn daardoor merklyk in hunne
vriendschap jegens hem bekoeld. In het Voorbericht verdedigt hy zich tegen zodanige
beschuldiging, zonder ook maar een enkel woord te herroepen: een lierzang is gene
geloofsbelydenis. De Dichter heeft volkomen gelyk; dan of dit zyne zogenoemde
vrienden voldoen zal, twyfelen wy; want zeker soort van menschen zyn wat moeilyk
te overtuigen. - Op ene uitmuntende wys volgt ARNTZENIUS de Ouden naar, en heeft
de oude stukken der kunst vlytig beöefend. Byna in ieder stukje voelen wy 't: hunne
denkbeelden zyn hem zeer eigen; maar ook voorzeker de nieuwere; en hier en daar
herinnerden wy ons onder het lezen aan deze en gene schone trekken onzer
Vaderlandsche Dichters. Zo dachten wy, b.v., het slot van de opdracht aan zyne
Egade lezende; nopens zyn kroost:
En als gy met my rust in 's aardryks killen schoot,
Dan zal 't met dankbaarheid zyn dierbre moeder zeegnen,
En denken mooglyk eens aan haren echtgenoot.

aan deze woorden van H. VAN ALPHEN:
En legt de Albehoeder
My naast haar zy;
Betreurt dan uw moeder!
En denkt aan my.
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E zodanige gelegenheid, om aan dien Dichter vooral, en ook nu en dan aan anderen,
te denken, kregen wy meer dan eens: ook viel ons somtyds een regel of welgekozen
beeld van enen Duitschen Dichter in. Ons hinderde dit wel niet zeer: alle die oude
vrienden, die wy zo ontmoeteden, waren toch dezulken, die men wel gaarne eens
wederziet. Evenwel, de Dichter is zelve te zeer Dichter, in den echten zin van het
woord, dan dat hy dit in het vervolg niet wat meer vermyden zou. Deze aanmerking
is in de daad de énige, die wy hebben. Vooral bevallen ons zyne liederen in den
zagten gevoeligen toon; van het zogenaamde sentimentele hebben dezelven niets,
maar zy spreken de taal van het hart regelrecht tot het hart.

Frans Edeling en Sophia Constant. Een leerzaame Roman, in
Brieven. Niet vertaald. Te Amsterdam, by M. Schalekamp, 1801.
In 8vo. 204 bl.
Onder de meesterstukken van vernuft en smaak mogen wy deze Roman niet
rangschikken. FRANS EDELING, een braaf Jongman, zonder middelen, schryft aan
zynen Vriend, dat hy ene hartlyke liefde heeft opgevat voor de énige Dochter van
den ryken Koopman CONSTANT, en dat hy het ook reeds ten vollen eens is met zyn
meisje; zy geeft aan hare Vriendin hetzelfde bericht. Deze brieven worden
beändwoord. De Voogd van FRANS is ook in het geheim; dan de Vader van het
meisje is 'er maar weinig mede in zyn schik, en verbiedt de gelieven allen omgang.
Met behulp van enen Zielverkoper noodzaakt hy den Jongeling, die niets kwaads
vermoedt, tot een reisje naar Oost-Indiën, en heeft zyne Dochter intusschen verloofd
aan zekeren Jonker VAN ZWINDEN; doch het meisje, dat van haren geliefden naricht
had, weigert den Jonker standvastig; en de oude Heer komt tot den dwazen stap,
van op zekeren avond zyne Dochter aan den Jonker in de koets te leveren. Het
gelukt SOPHIA, den schelm te ontsnappen, en zy geraakt eindlyk by een Boer in
Vlaanderen, toevallig een oud bediende van haar huis, die haar zeer lief had, en by
wien zy zich als meid, en te gelyk als Gouvernante van de kinderen, voor alle
naarsporingen van haren Vader verborgen houdt. FRANS komt, intusschen, spoediger
dan de oude Heer hem verwachtte, weer in het vaderland; want zyn Schip was
genomen door de Engelschen; maar, daar zyne beminde nergens te vinden is,
neemt hy, uit verdriet, nu vrywillig dienst. Dit was te meer jammer, omdat hy korte
dagen daarna ryk werd, door eene onverwachte ersenis. Dan het geluk was hem
nu geheelenal gunstig; want
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zyn Schip strandde op de Vlaamsche kust; en zo geraakt hy juist toevallig in die
boerenwoning, daar SOPHIA diende. De ryke CONSTANT was, en dit diende al mede
de gelieven, nu reeds arm geworden; hy staat hun huwlyk nu gaarne toe; en daar
hy daarenboven de inschiklykheid heeft, van, denzelfden avond dat de jonge lieden
te huis komen, te sterven, zo kan de Voogd van FRANS nu SOPHIA's moeder huwen.
De Vriend en Vriendin van het jonge paar bevielen elkanderen ook byzonder wel,
zo dat dit ook een paar wordt.
Ziet daar het hoofdbeloop van deze Roman, waarin wy nog al het een en ander
hebben aangetroffen, dat niet boven alle berisping wezen zou; b.v. het zo spoedig
ééns zyn der gelieven, - het niet herkennen van elkanderen in de boerenwoning, en wat meer van dien aard is; terwyl de Vriendin met hare hofmansdroppels ons
ook wat lastig viel. Dan wy willen, wegens het leerzame van deze Roman, gelyk
ons de tytel bericht, op dergelyke kleinigheden juist niet sterk hechten. Wat nu dit
leerzame aanbelangt, soortgelyke aanmerkingen, als b.v. ‘eenvoudige boeren lieden
hebben ook hun zedelyk gevoel en edele beginselen,’ zyn zeker leerzaam en by
uitnemendheid schrander! Het verhaal wordt door twee niet onaardige Plaatjes
opgehelderd.

Lotjen Wahlstein, of het gelukkig gebruik van omstandigheden en
begaafdheden. IIde Deel. Uit het Hoogduitsch. Te Leyden, by
Herdingh en du Mortier, 1800. In gr. 8vo. 387 bl.
De geschiedenis wordt op denzelfden voet als in het vorig Deel voordgezet; alles
blyft by het waarschynlyke, en in den huislyken kring. De jonge lieden, die reeds in
het begin zo veel belang inboezemden, trouwen nu natuurlyk, en leven gelukkig.
Wy vonden in deze Roman niets, waarvan de lezing ons enigzins bedenklyk
voorkwam voor een jeugdig hart; maar zeer veel, daarentegen, dat een werkzaam,
nuttig, en tevens aangenaam en vrolyk leven, zo wel vóór als in het huwlyk,
bevorderen kan. Wy pryzen dezelve daarom onze Jongejuffrouwen, als ene
aangename en nuttige lecture, aan; terwyl wy herhalen, dat ook het manlyk gedeelte
des menschdoms hier en daar niet weinig zal aantreffen, dat voor hetzelve
overweging en nadenking wel waardig is. Alles, intusschen, is natuurlyk op de
Duitsche leest geschoeid; en een Vaderlandsch oorspronglyk Werk, in denzelfden
smaak, zou, naar ons inzien, voor onze Vaderlandsche jonge lieden nog al zo
aangenaam, althands niet minder leerzaam zyn.
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Vriendschap en Liefde, Toneelspel, in drie Bedryven. Te Groningen,
by W. Zuidema, 1800. In 8vo. 117 bl.
Ontmoeting en Vergeving, Toneelspel, in vier Bedryven. Door Mr.
H.A. Spandaw. Ibidem, 1801. 105 bl.
Beide deze Stukjes zyn van dezelfde hand, en verdienen lof; alhoewel, dit ontveinzen
wy niet, het eerste ons wel het meest behaagt. KAREL, de Zoon van zekeren Graaf
VAN BEEKWYK, heeft zyn hart gezet op ELIZABETH, ene boerendochter, en een
uitmuntend meisje. Zyn Boezemvriend, de Predikant WELMAN, bemint en bezit haar
hart. Beide de Vrienden geven intusschen elkanderen niet toe in edelmoedige
vriendschap. Dan de waardige Christen-leeraar ontveinst niet alleen zyne liefde aan
zyne beminde, maar doet zelve by haar aanzoek voor den jongen Graaf, en heeft
den Vader van zynen Vriend reeds overgehaald om aan dit huwlyk zyne toestemming
te geven. Doch deze neemt, op het horen van den naam der ouders van het meisje,
zyn woord terstond terug; en nu komt het uit, dat KAREL eigentlyk ook de Zoon is
van dienzelfden braven Landman, dien de Graaf, om byzondere redenen, tegen
een dood kind, waarvan zyne echtgenote in het kraambed overleed, had verwisseld.
De Lezer raadt nu zelve de gelukkige uitkomst; en het spreekt van zelve, dat ook
KAREL de bezittingen van den Graaf met zyne lieve Zuster delen zal. De Praeceptor
van den Graaf, THEÖPHRASTUS KRINTE, een zonderling man, en FERDINAND, die,
zonder KAREL, zyn erfgenaam zou geweest zyn, geven afwisseling, en vervrolyken
dit welgeschreven Stukje.
Wat het twede betreft: Ontmoeting en Vergeving; MEERVELD ontmoet, aan het
huis van een oud Academievriend, zyne, zeer door hem beledigde en mishandelde,
Vrouw; en het ontdekt zich by deze gelegenheid spoedig, dat zeker uitmuntend
Jongeling hun Zoon is, die, de mishandelingen van zynen Vader al mede moede,
hem ontvlucht was, en zich, der Moeder onbekend, maar door haar bemind en hoog
geacht, aldaar, onder den verdichten naam van KRONENBURG, ophoudt. Met het
gelukkigst vooruitzicht verzoenen zich de Echtgenoten; en hun dierbaar kind trouwt
de beminnelyke SOPHIA, de énige Dochter van den waardigen Vriend, by wien de
Echtgenoten elkanderen wedervonden, en waar MEERVELD's Vrouw zich reeds enen
geruimen tyd had opgehouden, en door SOPHIA als moeder geliefd en geëerd was.
- Dit Toneelspel is zeker aandoenlyk, en bevalt ons ook van wegen deszelfs goede
zedekunde. Dan het komt ons voor, dat KRONENBURG te onnatuurlyk groot en
edelmoedig is; en SOPHIA, een anders waarlyk lief en schrander meisje, wat al te
onnatuurlyk eenvoudig. Dit is het vooral, waarom ons dit Stukje minder dan het
vorige heeft bevallen.
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Siegfried van Hohenwart. Tooneelspel in vyf Bedryven, door M.
Westerman. In den Haage, by J.C. Leeuwestyn, 1800. In 8vo. 71
bl.
Graaf SIEGFRIED VAN HOHENWART had, gedurende zyne afwezigheid, zyn Slot en
zyne Echtgenote aan de zorge van den Ridder GAFFRO toevertrouwd, enen lagen
booswicht, die zelve de Gravin bemind had vóór haar huwlyk, en zinds lang zich
aan den Graaf zocht te wreken, wiens Vader den zynen in den oorlog gedood had.
Ziet hier 's mans character: Een laage schelm, zegt hy, kan zyn' wraakdorst aan
een vrouwenmoord verkoelen; een manlyk hart veracht zulk eene laffe wraak. Zoude
ik daarom zo lang vrindschap voor Siegsried gehuigcheld .... daarom zo veel moeite
aangewend hebben, om zyn vertrouwen te winnen? Neen, haar bezitten kan ik niet;
ik wil haar vernietigen .... haar deugd, haar eer verwoesten....haar onschuld by
Siegfried verdacht maken .... tot eene gemeene zondares wil ik haar vernederen,
en .... als zodanig moge Siegfried haar behouden hebben. De Graaf vindt, by zyne
tehuiskomst, de Gravin met haar kind in den kerker, verneemt hoe zy hem ontrouw
was, maar zyn edelmoedige Vriend hem aan Ridder WERNER VAN RUDESHEIM, en
ook by voorraad aan haar, reeds heeft gewroken. Hy wil haar niet zien, en beveelt
dat men haar met het kind, de vrucht, zo hy meent, van het overspel, zal ombrengen.
De deugd van IRMENGARD (dit is de naam der Gravin) bestaat nu ook tegen de laatste
proef van den snoden GAFFRO; zy moet nu sterven; dan de booswicht, die haar
moorden moet, komt gelukkig tot inkeer; zy ontkomt dus, en wordt door enen
Kluizenaar, toevallig de Vader van een meisje, dat de Graaf voorheen door
trouwbeloften bedrogen had, en waarvan nog een kind over is, geborgen. De
moordenaar, wien GAFFRO uit voorzorg vergif had ingegeven, trof, vóór hy den geest
gaf, toevallig enen Monnik aan, en heeft gebiecht; door dezen Monnik krygt de Graaf
nog dien zelfden nacht bericht, dat zyne Gemalin onschuldig is. GAFFRO geraakt nu
in haren kerker. SIEGFRIED is nagenoeg wanhopend; doch aan den morgen treft hy
toevallig den Kluizenaar aan, vindt dáár zyne Vrouw, haar kind, en het kind van
haar, die hy bedrogen had; en ontfangt, toevallig by haar graf, op voorspraak der
Gravin, van haren Vader, den Kluizenaar, vergiffenis.
Ziet daar de niet zeer waarschynelyke gebeurenis, (toevallig nagenoeg de historie
der standvastige GENOVEVA) die in dit Toneelspel is ingekleed, het welk wy onder
de middelmatigen rangschikken. De tytel zegt niet, dat het ene Vertaling is; hetgeen
wy evenwel vermoeden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Specimen Hermeneutico-Theologicum, &c. Of, Godgeleerde en
Uitlegkundige Proef, tot bewys, dat het Boek der Openbaaringe
niet strydt tegen den aart der Leere en de Schryfwyze van den
Apostel Joannes; onder voorzitting van Jodocus Heringa, E.Z.,
Theol. Doct. en Hoogleeraar in de Uitlegkunde des N.V. te Utrecht,
in het openbaar verdedigd door den Schryver Henr. Herm. Donker
Curtius, den 5 Juny 1799. Te Utrecht, by O.J. van Paddenburg. In
gr. 8vo. 186 bladz.
Deeze Verhandeling, schoon in tyds ons ter hand gekomen, was, onder een aantal
van andere stukken, te zoek geraakt, en daardoor zo lang vergeten, dat, wanneer
zy ons onlangs weder in handen viel, wy twyffelden, of het niet welvoegelyker ware,
ze geheel te laaten liggen, dan 'er zo laat van te spreeken. Het onderwerp en de
wyze, waarop het door den Schryver behandeld is, hebben ons tot het laatste doen
besluiten. Onder alle Boeken, welke doorgaans tot den Canon des N. Verbonds
gerekend worden, is geen, welks regelmaatigheid en echtheid, zelfs door yverige
en geleerde Voorstanders van den Christelyken Godsdienst, zo sterk is in twyffel
getrokken, of wel rechtstreeks ontkend geworden. Hoe men daarover reeds in vroege
tyden verschilde, kan men vinden, zo by anderen, als by J.D. MICHAëLIS, in zyne
Inleiding in de Schriften van het N.V. En dit geschil is nog niet beslist. Ten opzichte
der uitwendige blyken van Echtheid kan men by den reeds gemelden Schryver, by
LARDNER, by WETSTEIN en anderen uitvoerige berichten leezen, en de getuigenissen
en gevoelens der Ouden nazien, terwyl men by den eerstgenoemden ook gewichtige
en onpartydige aanmerkingen zal vinden over de inwendige blykbaarheid, of de
kentekens van waarheid of valsch-
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heid, welke men gemeend heeft in den inhoud des Boeks, de daarin voorgestelde
zaaken, den styl en schryfwyze, te ontdekken.
De Heer DONKER CURTIUS, het gevoelen toegedaan der geenen, welken de
Godlykheid deezer Openbaaringe verdedigen, en dezelve als een Werk van den
Apostel JOANNES aanneemen, heeft deeze Verhandeling toegewyd aan het staaven
der inwendige blykbaarheid en het oplossen der tegenwerpingen, welke met den
meesten schyn daartegen ingebragt worden. Misschien zal iemand denken; op
deeze wyze wordt alleen getoond, dat eenig Boek het werk van zekeren Schryver
kan zyn, niet, dat het inderdaad het zyne is. Zulk een denkbeeld is ook niet geheel
ongegrond. Om het bewys volledig te maaken, wordt zekerlyk meer vereischt, t.w.
de bevestiging van geloofwaardige getuigen, of de uitwendige Blykbaarheid. Dat
de Heer CURTIUS dit ook gevoeld hebbe, blykt uit den opgegeven titel zyner
Verhandelinge. Evenwel kan men langs deezen wech somtyds verder komen dan
tot bloote mogelykheid. Wanneer men, naamelyk, in eenig Werk eene schryfwyze,
eenen trant van denken en voorstellen, en keus van woorden en uitdrukkingen vindt,
welke zekeren Schryver byzonder eigen zyn, in deszelfs bekende Werken heerschen,
en by anderen of geheel niet, of zelden, of onder eene andere wyziging, voorkomen,
ontstaat daaruit eene aanmerkelyke waarschynelykheid; en deeze waarschynelykheid
kan tot zo hoogen trap opklimmen, dat weinig meer tot redelyke overtuiging noodig
zy, vooral, wanneer zy gesteund wordt door eenige kracht van uitwendig bewys.
Doch om deeze waarschynelykheid wel te vatten, en op haare rechte waarde te
schatten, worden, behalven eene groote gemeenzaamheid met de erkende Werken
des Schryvers, een fyn gevoel en een geoefende smaak gevorderd. De Heer CURTIUS
is van oordeel, dat men, ten opzichte der Echtheid van het Boek der Openbaaringe,
deeze waarschynelykheid zeer ver kan brengen. Omtrent het einde zyner
Verhandelinge, bl. 176, zegt hy: ‘Indien ik my niet bedriege, blykt, uit dit gedaane
onderzoek, dat noch in de geaartheid des Schryvers, noch in den inhoud der Leere,
noch, eindelyk, in den trant van schryven, iets is, hetgeen ons zoude noodzaaken
of raaden, de Openbaaring niet te houden
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voor een Werk des Leerlings, welken de Heer lief had: maar dat, in tegendeel, eene
merkwaardige overeenkomst eenen en den zelfden Schryver van het Euangelium,
de Brieven en de Openbaaringe aanwyst.’
De Schryver heeft zyne Verhandeling verdeeld in vier Hoofdstukken. In het Eerste
worden de zwaarigheden voorgesteld, welke sommigen tegen de Openbaaring, als
een Werk van den Apostel JOANNES, afleiden, zo uit den schryfstyl, als uit den
algemeenen inhoud des Boeks. Te recht wordt hier aangemerkt, dat, in een
Propheetisch Werk, natuurlyk de styl meer verheven en stouter moest zyn, dan in
een eenvoudig verhaal van gebeurde zaaken, of in briefswyze geschreven
vermaaningen en onderrichtingen. - Dat in het Boek der Openbaaringe veel meer
en sterker doorblinkende Hebraïsmen voorkomen, en de woordvoeging veel verder
van de zuiver Grieksche afwykt, dan in de andere Werken van den Apostel, wordt
toegestaan; hoe de Schryver deeze zwaarigheid pooge wech te neemen, zullen wy
in het vervolg zien. - Over den Inhoud des Boeks, de tegenwerpingen door OEDERUS
daaruit getrokken, en derzelver onrechtmaatigheid, wordt nog kortlyk gesproken;
maar het volledige antwoord verschoven tot het Derde Hoofdstuk.
Het Tweede is geschikt om te doen zien, dat het character en de inborst van des
Heeren geliefden Leerling ook in het Boek der Openbaaringe zich vertoonen. Daartoe
bevat de eerste paragraaph eene schets van dat character, welke ieder met
genoegen zal leezen. Alleen zal men, misschien, oordeelen, dat de Schryver ver
genoeg gaat in de verdediging van het gedrag des Apostels by de gelegenheid,
welke LUCAS verhaalt, H. IX:52 env. Vooral had de Aantekening uit den Wandsbecker
Bode, en de ysdruppen aan het dak van den Tempel der Verdraagzaamheid, bl.
31, wel mogen wechblyven. De laatste komen hier geheel niet te pas. En hetgeen
JESUS berispte, kunnen wy niet goedkeuren, al achten wy ons, in de bewustheid
van eigene zwakheid, niet gerechtigd den eersten steen te werpen. Doch men moet
iets toegeeven aan den vuurigen yver van eenen jeugdigen Schryver, die met zyn
onderwerp is ingenomen. - De tweede § dient
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om te toonen, dat juist dit zelfde character in de Openbaaring doorstraale.
Het Derde Hoofdstuk is het grootste en gewichtigste der geheele Verhandeling.
Het dient om de Overeenkomst der Openbaaringe met de overige Werken van den
Apostel JOANNES te toonen. Het is daartoe gescheiden in twee voornaame deelen,
waarvan het eerste de Leer der Openbaaringe betreft, raakende den Vader, JESUS
CHRISTUS, den H. Geest, het geluk van waare Christenen, de rampzaligheid der
godloozen, den Duivel, enz. - Op verscheidene deezer plaatzen zouden hier en
daar nog al eenige aanmerkingen te maaken zyn. By voorb. wanneer de Schryver,
bl. 51, als zyn gevoelen opgeeft, dat onze Verlosser in de Schriftuur Gods Zoon
genoemd worde, enkel uit hoofde zyner godlyke natuure, waardoor Hy bestond vóór
de grondlegging der waereld, schynt hy niet bedacht te zyn geweest op LUC. I:35.
ROM. I:4. of op LUC. XXII:67 vg. vs. 70. - Ook komt ons bl. 55 de byzondere
overeenkomst tusschen JO. XIV:6. I:9, 14. en OPENB. III:7, 14. voor als eenigzins
ver gezocht. De laatste plaats had, misschien, ruim zo goed kunnen vergeleken
worden met JO. XVIII:37. - En tusschen JO. III:29 en OPENB. XIX:7, 9 is vooral geene
meerdere, maar veeleer mindere gelykheid, dan tusschen deeze laatstgemelde
plaats en MATTH. XXII:1 env. of XXV:1 env. - Andere vergelykingen, by voorb. van
JO. V:23, met OPENB. V:12, 13, zyn juister, meer in het oog loopende, en bl. 59 env.
zeer te recht bygebracht. - In een Aanhangsel op dit deel worden de tegenwerpingen
wederlegd van hun, die gemeend hebben in de Openbaaringe eenige, met de Leere
des Euangeliums onbestaanbaare, voorstellen te vinden.
Het tweede deel des Derden Hoofdstuks handelt over de Taal, of den Styl, der
(*)
Openbaaring , en bestaat uit drie Afdeelingen, welker eerste handelt over sommige
enkele woorden, welke in de Openbaaringe voorkomen, en JOANNES, of by
uitsluitinge, of meer dan den overigen Euangelisten, eigen zyn. Verscheidene van
deeze verdienen gewisselyk aanmerking; maar by andere is de zaak niet zo duidelyk.
By voorb. het werkwoord Διδόναι, geeven, bl. 110, komt in de Open-

(*)

De Dictione Apocalypseos.
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baaringe menigmaalen, en in het Euangelium van JOANNES meermaalen voor dan
by de overige Euangelisten; maar is by deezen, evenwel, ook zoo dikwyls
gebruikelyk, dat men, onzes oordeels, daaruit volstrekt niets kan besluiten. - Het
μάρτυϱ of μάϱτυς, getuige, waarvan de Schryver spreekt bl. 113, vindt men in de
Openbaaringen; maar geen van beide in het Euangelium, of in de Brieven, van
JOANNES. Het Werkwoord μαϱτυϱῖω, getuigen, leest men zeer dikwyls in het
Euangelium, verscheidemaal in den eersten Brief, en in den zo kleinen derden Brief
tot viermaal toe; maar ook niet zelden by LUCAS en in den Brief aan de Hebreën,
daar het in de Openbaaringe slechts driemaal staat. - Het woord Αῖμα, bloed, met
betrekkinge tot den dood van CHRISTUS, waarvan de Schryver spreekt bl. 123, is in
de onbetwiste Schriften van JOANNES, en in de Openbaaringe, niet gemeener dan
in de Brieven van PAULUS, of aan de Hebreën, en kan dus geheel geen
onderscheidend kenmerk leveren.
De tweede Afdeeling loopt over sommige spreekwyzen, die JOANNES byzonder
eigen zyn: waaronder de Schryver aanmerkt, dat μετὰ τοῦτο en μετὰ ταῦτα, daarna,
of na deeze dingen, in het Euangelium van JOANNES en in de Openbaaringe dikwyls
voorkomen; en nooit by MATHAEUS, die altoos τότε, toen, heeft. Dit is waar; maar
ook dat de eerstgemelde uitdrukking daarom wel gevonden wordt by LUCAS, op
verscheidene plaatzen, zo van zyn Euangelium, als van de Handelingen: zo dat zy
geen eigenlyk onderscheidend kenmerk uitmaakt. Doch wanneer de Schryver 'er
byvoegt, dat JOANNES nimmer τότε gebruikt, vergist hy zich: dit woord leest men ten
minsten tienmaal in deszelfs Euangelium. - Andere voorbeelden zyn van meer
gewicht, als τηρῖω τον λόγον [het woord bewaaren] en τηρῖω τινα ἔκ τινος [iemand
(*)
ergens uit bewaaren] welke beide spreekwyzen JOANNES eigen zyn, en by geenen
der andere H. Schryveren woordelyk zo voorkomen. - Ondertusschen verwondert
het ons eenigzins, dat de Heer CURTIUS niets zegt van twee uitdrukkingen, welker
eene in het Boek der Openbaaringe zeven- of achtmaalen, en in het Euange-

(*)

Jo. VIII:51, 52, 55 en elders, OPENB. III:8, 10; ook Jo. XVII:15, OPENB. III:10.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

598
lium, of de Brieven, nergens gelezen wordt; de andere in het Euangelium
menigvuldig, maar in de Openbaaringe nergens te vinden is. De eerste is, die ooren
heeft hoore, welke by de overige Euangelisten meermaalen in de zelfde, of ten
(*)
naasten by de zelfde, woorden staat als in de Openbaaringe, maar nergens in het
Euangelium van JOANNES. - De andere is dat herhaalde en nadrukkelyke, Voorwaar,
voorwaar zegge ik u, dat JOANNES in zyn Euangelium zo byzonder eigen is, zo
dikwyls by hem, en by geenen der andere H. Schryveren eene enkele reis voorkomt.
Dit voorwaar, voorwaar leezen wy ook nergens in de Openbaaring. Wy brengen dit
niet by, als een bewys tegen de Echtheid der Openbaaringe; maar als eene
zwaarigheid, waarvan wel iets had mogen gezegd worden, wanneer men over den
styl en schryfwyze van dat Boek handelde.
Doch ons bericht wordt reeds langer dan wy ons voorgesteld hadden. Het
onderwerp en de wyze van behandeling lokten ons uit tot deeze breedvoerigheid.
Het nog overige zullen wy bekorten. De derde Afdeeling dan van dit gedeelte handelt
over de Houding der wyze van Voorstellinge in het algemeen (de Orationis habitu
in universum); en hier vindt men zeer goede aanmerkingen over de Eenvoudigheid,
Duidelykheid, (t.w. van den styl, niet van de zaaken zelve) Aangenaamheid,
Deftigheid, Vuurigheid (Concitatio), welke laatste de Schryver evenwel gemeen
heeft met PETRUS en PAULUS.
Het Vierde en laatste Hoofdstuk is geschikt om reden te geeven van het verschil
der schryfwyze tusschen de Openbaaringe en de andere Werken van den Apostel.
De eerste reden is, volgends den Schryver, dat de eerste aanmerkelyk vroeger dan
de laatste geschreven, en deeze de oorzaak zy der menigvuldige, het zy ruwe, het
zy stoute Hebraïsmen, welke men daarin aantreft. Eene tweede is het gebruiken
van den Propheetischen styl; en de derde de verrukking van zinnen, waarin de
Schryver was, toen hy de dingen zag, welke hy beschryft.

(*)

Het geheele onderscheid ligt genoegzaam daarin, dat men in de Openbaaringe het
enkelvoudige ὀυς leest, by de Euangelisten het meervoudige ὦτα.
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Eer wy eindigen moeten wy nog aanmerken eene zonderlinge schryffeil van tronus
in plaatze van thronus, welke op bl. 36 en elders voorkomt; gelyk ook, dat bl. 129
r. 10 v.o. wordt aangehaald WETSTEIN Prolegom. in N.T. waarvoor wy denken, dat
staan moet Not. in Apocalypsin, pag. 747, col. 2.
Voor het overige kennen wy den jeugdigen Schryver gaarne den lof toe van
vernuft, werkzaamheid en bescheidenheid omtrent anders denkenden, en wenschen
hem eenen gelukkigen voortgang in zyne welbegonnen loopbaan.

Gesprekken en Overdenkingen, over de Geboorte van onzen Heere
Jesus Christus, door Wilhelm Leendert Krieger, Predikant in 's
Hage. Te Amsteldam, by J. van der Hey, en te Utrecht, by W. van
Yzerworst, 1801. In gr. 8vo. 352 bl.
Voor eenige jaaren gaf de Haagsche Kerkleeraar KRIEGER soortgelyke Gesprekken
en Overdenkingen in 't licht, over het Lyden en Sterven van onzen Heere JESUS
(*)
CHRISTUS , waarvan deze, over de Geboorte van onzen Heiland, tot een Vervolg
moeten dienen. Buiten twyfel zal de Eerw. Schryver, over dezen dus voortgezetten
arbeid, wederom goedkeuring en lof behaalen by allen, die, aan den daarin gevolgden
denken leer-trant gewoon, zoodanige hulpmiddelen, tot Godsdienstige stichting,
behoeven.
De Gesprekken, die vier in getal zyn, gaan over 't belang, dat wy hebben in de
overdenking van JESUS geboorte, over de geloofwaardigheid van het verhaal der
Euangelisten, over de komst der Oosterwyzen te Bethlehem, en de gevolgen
daarvan, en over JESUS besnyding en naamgeeving. - De inhoud der Overdenkingen
is: JESUS gebooren, de Herders onderricht, Engelenzang, de Herders by de Kribbe,
en de predikende en Godverheerlykende Herders. Hier en daar zyn, even als in 't
voorige Werk, ook eenige Aanteekeningen ingevoegd, voor weinig weetenden; b.v.
over 't moeielyk vers, Luc. II:2, over 't Erfdochterschap van MARIA, den tyd der
voltrekking van het huwelyk

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. 1793, bl. 377, 473.
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van JOSEF en MARIA, (vóór de reis naar Bethlehem) de onvoegzaame vaststelling
van 's Heilands geboortedag op den vyf-en-twintigsten December, de wyze, waarop
de Herders, het geen hun gezegd was, (zeker niet alom) bekend gemaakt hebben,
enz. Men zal ook geduurig welgepaste dichtregels, uit VAN MERKEN, SCHUTTE, VAN
DE KASTEELE, FEITH, VAN DEN BERG en andere Vaderlandsche Dichters overgenomen,
aantreffen.
Zie hier, tot eene proeve, iets, met bekorting, uit 's Mans Overdenking van 't
Gezang der Engelen. ‘My dunkt, men mag hier veilig aan onderscheidene zangreijen
denken, hier was toch een hemelsch Choor in Efrata's velden, daarom stelle ik my
voor, dat de eerste rei vrolyk juigchende heeft aangeheven: Eere [zy] Gode in de
hoogste. Daarop heeft eene tweede rei gezongen: En [of ja] op aarde Vrede. Terwyl
de beide reijen zich vereenigden, en geheel het Choor den slotzang aanhief: In
menschen een welbehagen.’ Over dezen slotzang drukt hy zich vervolgends, onder
anderen, dus uit: ‘Aanbidlyk, grootsch, diepbukkend, verstommend is de taal!
Welbehagen, dat woord ryst boven 't peil van menschenvernuft! Dat woord zet aan
menschlyke naarvorsching de grenspaalen! - Welbehagen in menschen, hoe veel
aanbidlyks is daar in opgeslooten! Engelen bezwymen hier, wat zal ik my dan
onderwinden om dit op te helderen? Neen, geen opheldering, maar nadenken,
stamelen, opsommen, wat ik hier vatten kan, en daar mede vol aanbidding, in 't
stille eenzaame, voor God geknield! - In dezen slotzang wordt de bron aangeweezen,
waar uit de vrede voor de aarde vloeide, en tevens den Godverheerlykenden aanhef
van de eerste zangrei gebillykt. - ô Ja, eere zy God in de hoogste hemelen
toegebragt, daar Hy zichzelven verheerlykt, door zyn welbehagen in menschen te
stellen.’ - ‘De zingende hemellingen, geheel het Zangchoor klimt met aanbidding
op, tot de eerste bron van alle zaligheid! - Hier wordt de stilte der eeuwigheid
vertegenwoordigd, toen allereerst het ontwerp van scheppen en verlossen beraamd
werd; toen was de beschikking van 't heil even zo spoedig vastgesteld, als de
toelaating van ellende! - In 't zelfde oogenblik ... maar zacht! ... in de eeuwigheid
zyn geen oogenblikken ... evenwel, ik kan in der menschen taal geen
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ander woord gebruiken ... in 't zelfde oogenblik, dat vleklooze heiligheid, gadelooze
goedheid en onnaargaanbaare wysheid, de toelaating van 't zedelyk kwaad in de
wereld bepaalde, was ook alrede de heerlyke verlossing ontworpen, en haare
onfaalbaare uitkomst berekend! - Dan, wat onderwinde ik my, dit myn stamelen is,
vreeze ik, der Oneindige Majesteit niet waardig, ik zwyge en aanbidde! - Hier zie ik
hoe, door de engelen, eeuwige liefde wordt bewonderd, en vrye genade als de bron
van menschenheil geroemd. Geen waarde by den mensch, geen reden aan den
kant van 't schepsel, geen welvoeglykheid, veel min verdienste aan de zyde van
den Zondaar. - Neen! Welbehagen van God alleen, de oorzaak van menschengeluk!
Engelen zyn Duivelen geworden, tallooze schaaren derzelven hebben hun beginsel
niet bewaard, maar zyn van God afgeweeken: ook deze hadden verlossing noodig.
- Waarom zingen Engelen niet van Gods welbehagen in die afgevallene engelen?
- Neen dat konden zy niet doen: waarom niet? - - “ô God wat zyn uwe oordeelen
een diepe afgrond!” - Ach! deze zyn eeuwig met onlosmaakelyke ketens aan 't
verderf geboeid! - Eeuwig, eeuwig zyn die tot toonbeelden van geduchte
rechtvaardigheid gesteld! - Ik siddere op dit denkbeeld! - “HEERE gy zyt rein in uw
richten, rechtvaardig in uwe wegen, onnaargaanbaar wys in alle uwe bestellingen;
ik aanbidde U met ontzag; ik verheuge my met beevinge!” - Ja ik verheuge my:
menschen worden verlost; in menschen heeft God een welbehagen!’ - ‘Aanbidlyk
God! van waar dan uw welgevallen in zulken?’ Welbehagen, dat is 't al wat hier van
gezegd kan worden! - Vry welbehagen! dat geen bepaalende oorzaak buiten zich
zelve kent, vry welbehagen volstrekt onafhanglyk van al wat schepsel heet! Redenlyk welbehagen! Met de hoogste wysheid gevormd, op de beste reden
steunende; maar reden, die met geen menschlyk dieplood gepeild kan worden! Genadig welbehagen! Daar de grootste gunstbewyzen, aan de alleronwaardigsten,
aan de verachtsten geschonken worden! - Onveranderlyk welbehagen! Dat de
eeuwigheid verduurt, dat ondanks al de ontrouw van hun die 'er door gezaligd
worden, ondanks alle de poogingen der helle, om dit ontwerp te
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doen mislukken, eeuwig stand houdt.’ En zoo loopt dit verder voort. 't Ontbreekt ons
aan plaats, om meer af te schryven. 't Geen wy verder tot aanpryzing van des
Leeraars voorigen arbeid, t.a.p. in ons Maandwerk, gezegd hebben, is ook op dit
Vervolg toepasselyk.

Nieuwe Scheikundige Bibliotheek. 9de Stuk. Te Amsterdam, by
W. Holtrop. In gr. 8vo. 86 bl.
Behalven eenige beoordeelingen van, en uittrekzels uit Scheikundige, of tot de
Scheikunde betrekking hebbende, Werken, komen in dit stuk voor, eene Verhandeling
over het maaken van AEther door Zoutzuur, of Zeezoutzuure AEther der Apothekers,
door J.B. VAN MONS, gelyk ook Aanmerkingen van denzelfden Schryver over het
Galvanismus, of de dierlyke Electriciteit, benevens eene Verhandeling van C.
GIRTANNER over het Azote. Om een proefje van dit stuk der Bibliotheek te geeven,
zullen wy ons thans bepaalen tot de Aanmerkingen van VAN MONS over de
Galvanische vloeistoffe, en daaruit het volgende overneemen.
‘Om het Galvanismus op 't zintuig van 't Gezicht te doen werken, plaatst men een
strookje bladtin boven het ooglid, en neemt een stuk zilver in den mond; men brengt
deeze twee metaalen in gemeenschap, en men zal voor de oogen een wit licht,
eene zoort van weerlicht, gewaar worden.
Hetzelfde ziet men gebeuren, wanneer men tusschen de bovenlip en het
tandvleesch, zo hoog als mogelyk is, een staafje van zink plaatst, en op de tong
een plaatje zilver legt, of een zilver staafje in een van de neusgaten steekt, en op
de tong een stukje goud of zink legt: men ziet, namelyk, dat zelfde dicht voor de
oogen verschynen, op 't oogenblik dat de cirkel geslooten wordt, 't zy door de
onmiddelyke aanraaking der twee metaalen, of door tusschenkomst van eene andere
geleidende zelfstandigheid.
Dit licht wordt nog veel aanmerkelyker, wanneer men den oogbol met een staafje
zink bepaalt, en een zenuwagtig gedeelte, dat niet veel bedekt is, door een zilver
plaatje raakende, den cirkel door den vochtigen communicateur sluit: zo lang men
den cirkel geslooten
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houdt, straalt een zeer helder licht uit de oogen, en eene zekere helderheid verschynt
voor dezelve. Maar als men dezelfde proef doet, met op het oog een stukje zink,
en op een ander gedeelte wat zilver te doen, wordt men, op 't oogenblik als de cirkel
losgemaakt wordt, eene zeer groote uitwerking van het licht gewaar.
Men kan de proefneemingen, waardoor men de uitwerkingen gewaar wordt,
wanneer men eene zenuw, die met het oog gemeenschap heeft, in den cirkel brengt,
op een nog veel eenvoudiger manier in 't werk stellen: men behoeft alleen tusschen
de bovenkaak en de wang van den eenen kant een stukje zink en de onderkaak
van den anderen kant een stukje zilver te plaatzen, en die beide metaalen buiten
den mond doen gemeenschap krygen, en oogenbliklyk verschynt dit licht weder. Deeze proefneemingen doen vooral groote uitwerkingen, by 't ontwaaken uit den
slaap en in donkere plaatzen.
Het Galvanismus is ook werkzaam op den reuk, zonder daarop echter het gevoel,
aan dat zintuig eigen, voort te brengen. Wanneer men in 't eene neusgat een stomp
en zeer glad staafje potlood, en in 't andere een dergelyk van zink inbrengt, en den
cirkel door tusschenkomst van een derde metaal sluit, verspreidt zich een zeer
helder licht voor de oogen, en men wordt in den neus, op de plaats waar die metaalen
raaken, eene zonderlinge beweeging gewaar, en gevoelt eene prikkeling, en eene
spanning in 't binnenst gedeelte van den neus, 't geen dikwyls niezing en hoofdpyn
veroorzaakt.’

Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden; nevens de
voornaamste Gebeurtenissen in Europa. Door C. Zillesen. IIIde
Deel. In den Haage, by J.C. Leeuwestyn. In gr. 8vo. 378 bl.
Eene algemeene aanmerking, door ons op de twee voorgaande Deelen deezes
(*)
Werks gemaakt , hier in bestaande, dat de Schryver, te meermaalen, voor

(*)

Zie onze Aankondigingen der beide voorgaande Deelen, in onze Vad. Lettereef. voor 1799,
bl. 263 en 573.
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zo langen tyd, de Vereenigde Nederlanden uit het ooge verliest, dat men twyfelt of
die landen, meer dan andere, bepaald bedoeld worden, klemt omtrent dit Deel veel
minder, dan ten opzigte van de voorige. Eigenaartig moest hy nader by huis blyven,
daar om en in hetzelve zo veel opmerkenswaardigs voorviel, als ons zyn
Geschiedblad in deezen ontvouwt. - De tusschengevlogten aanmerkingen van den
Burger ZILLESEN, welke voorheen desgelyks onze opmerking trokken, zyn min
uitvoerig in het tegenwoordig Deel, doch van denzelfden stempel.
In vier Hoofdstukken is dit Deel gesplitst. Het neemt een aanvang met het VII H.
bevattende Het voorgevallene naa de overgave van Brussel en de bemagtiging van
's Bosch. Het VIII schetst don inwondigen staat der Republiek, en Krygsverrigtingen,
tot de Inneeming van Nyinegen. Het IX stelt ons voor oogen de Gebeurtenissen tot
de Inneeming van Utrecht, en Holland. Het X beschryft de Omwenteling in
Gelderland, en in de verdere overige gedeelten onzer Republiek. - Deeze Opschriften
duiden een tydperk in de Vaderlandsche Geschiedenisse aan, zo vol woelings en
ommezwaais, dat elk, dezelve leezende, en ZILLESENS uitvoerigen trant van verhaalen
kennende, een breed verslag van gewigtige Gebeurtenissen mag verwagten; en
zal hy zich daarin niet bedroogen vinden. Noodloos zou het weezen, hier in
byzonderheden te treeden. In 't algemeen mogen wy opmerken, dat de Schryver,
die bekend staat met de Uitgeweekenen in één lot gedeeld, en veel gemeenschaps
met hun gehad te hebben, blykens het door hem voor het zyne erkende Werk,
(*)
Philaletes Batavus , veele byzonderheden, hun betreffende, bybrengt, elders
vergeefs gezogt, of niet in diervoege te vinden; 't welk een licht verspreidt op eene
menigte van voorvallen.
Zo, by voorbeeld, vermeldt hy, met den aanvang van het VIII Hoofdst. ‘Door de
zegevierende wapenen der Franschen in Belgiën rees de moed der Republikeinen
in de Vereenigde Gewesten zodanig, dat zy zich in geheime Committés vereenigden,
en men correspondeerde onderling, tot bewerking van eenen algemeenen
nationaalen opstand; dan dewyl daartoe eene meerdere verlichting voor den
gemeenen man noodig

(*)

Zie het Eerste Deel deezes Werks, bl. 20.
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was, rigtte men heimlyke Drukkeryen op (want de Vryheid der Drukpers was
verboden), waarvan de lettervrugten in Volksgezelschappen geleezen, en aan
derzelver Leden medegedeeld werden. Dit geschiedde met zo veel behoedzaamheid,
dat hunne vyanden nooit den oorsprong daarvan konden ontdekken.
Uit deeze Committés, of Volksgezelschappen, werden 'er twee centraale
Committés verkoozen, een voor de buitenlandsche en een voor de binnenlandsche
correspondentie: door de heimlyke werkingen van deeze Committés werden veele
finantieele operatien der toenmaalige regeering verlamd, en daardoor het vermogen
hunner vyanden verzwakt. Ook leerde men de hoofden der overheerschende Party
kennen, welker werkzaamheden op allerlei wyzen verydeld werden.
Na eenigen tyd op die wyze werkzaam te zyn geweest, beslooten deeze twee
Committés om eene heimlyke centraale Vergadering van alle de Committés te
beleggen, en daar op te besluiten:
o

1 . Of men de Revolutie zou kunnen beginnen en staande houden?
o

2 . Waar dezelve zou behooren te beginnen?
Omtrent het eerste werden de zwaarigheden zo groot bevonden, tot de daadlyke
uitvoering, dat men geenzins besluiten kon die te onderneemen; maar men besloot
te volharden in de onderling bepaalde werkzaamheden; terwyl men intusschen eene
Commissie zou zenden aan de Fransche Volksrepresentanten, ten einde den
tydlyken toestand der Gemeenebestgezinden te berigten. En omtrent het tweede
Poinct werd Amsterdam ten middelpunt verkoozen.
In Aug. 1794 zondt het Nationaal Committé naar de Representanten van het
Noordlyk Leger, aan wien zy verslag deeden van den inwendigen staat der Republiek
en hunne werkzaamheden. Zy werden aldaar door dezelven allervriendelykst
ontvangen, het plan der militaire operatien ontworpen, naar het Fransche
Gouvernement gezonden, en goedgekeurd, met mondelyke verzekering; de
Staatkunde zal het overige uitvoeren. Het Patriottische Volk belooft trouw en
bescherming aan de Patriottische Party.’
Hierop deelt ZILLESEN een opmerklyken Brief van den Generaal en Chef PICHEGRU
aan den Generaal
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mede, de kort aanstaande komst der Franschen en de Maatregelen hier
te neemen inhoudende, gedagtekend 6 September. - ‘Groot,’ vervolgt de
Geschiedschryver, ‘was de vreugde onder de Patriottische Party over deeze voor
haar zo heugelyke tyding; zy verdubbelde haare werkzaamheden, ontwierp de
daartoe noodige plannen, lag heimlyke wapen-magazynen aan, rustte eene kleine
zeemagt uit, om vooral Amsterdam te beveiligen, en voor eene aanzienlyke somme
gelds kogt men 40,000 Jooden om, die voorheen de belangen van Oranje toegedaan
waren, en zelfs verkreegen de Patriotten veelen van 's Lands militairen op hunne
hand. Men spaarde geene schatten ter ontdekkinge der verstandhoudinge der
zamenverbonden dwingelanden, en zette, hoewel te vergeefs, de landlieden op,
om zich tegen het formeeren der Inundatien te verzetten, teffens zorgende, dat, by
de komst der Franschen, 'er in Utrecht en andere plaatsen geen gebrek aan
behoeften en noodwendigheden zoude weezen. Maar alle deeze middelen konden
zo geheim niet worden daargesteld, dat zy het waakzaam oog der Regenten van
dien tyd ontglipten.’
Het verbod der Leesgezelschappen en Societeiten vermeld hebbende, verklaart
hy: ‘De werkzaamheid van het toenmaalig bestuur, en de vertraaging van de komst
der Franschen, deedt alle de schoone vooruitzigten der Patriotten in rook verdwynen;
en meer dan de helft der geallieerde Armée [dit is zeker wat vergrootend uitgedrukt]
nam de wyk van de grenzen naar de binnensteden, om, zo als men het noemde,
den euvelmoed der Patriotten te beteugelen.’
Zeer merkwaardig is een hier medegedeelde Brief uit Amsterdam, geschreeven
den 20 October, aan de Representanten van het Fransche Volk by de Legers in het
Noorden, toen het Nationaal Committé geen den minsten uitslag vernam, zelfs niet
van deszelfs ten derden maale afgezondene Deputatie aan de Fransche
Volksvertegenwoordigers. ‘Een Brief,’ waaromtrent ZILLESEN aanmerkt, ‘dat dezelve
gewis onwederspreekelyke waarheden behelsde; want door het lang vertoeven der
Franschen hadt men binnenslands gelegenheid om zich te wapenen tegen alle
onderneemingen der Patriotten, welker plan over te veel raaderen liep om niet
ontdekt
DAENDELS
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te worden, en dit gaf gelegenheid, dat de Regeering eenige wapen - magazynen
van de Patriotten ontdekte en opligtte.’
Dan, laat ons voortgaan, met uit het IX Hoofdst. nog iets van de Revolutionaire
Committés in ons Vaderland over te neemen. ‘Hoe zeer wel, binnen de Republiek,
het bestier de grootste waakzaamheid gebruikte omtrent de Patriotten, zo
correspondeerde men nogthans van alle plaatzen met elkander, en het Generaal
Committé Revolutionair hadt met de Stedelyke Committés hunne onderling
vastgestelde plannen, om, zo dra de Franschen tot een zeker punt naderden, in die
Stad, daar zy het digtste by lagen, de Omwenteling te beginnen, en daarvan kennis
te geeven aan de naastbygelegen Steden, om daar hunne mesures naar te neemen.
Alles was voorbereid tot de Omwenteling, en het Committé Revolutionair te
Amsterdam hadt zyne afgezondenen by het Fransche Leger, die dagelyks met de
Generaals van hetzelve spraken, en binnen 's lands briefwisseling hielden, op
zodanige geheime wyze, welke niet ligt te ontdekken was. Ieder Committé hadt ook,
by voorzorge, de nieuwe Regeering benoemd, welke de plaats der oude moest
vervangen.’
In het X Hoofdst. by den aanvang geeft de Burger ZILLESEN de Stukken op, in het
Revolutionair Committé te Amsterdam gereed gemaakt, ten einde de Omwenteling
in alle Provincien, Steden en Plaatzen ordeulyk zou geschieden; waarvan men
overal geen gebruik kon maaken, doch hier en elders, met zekere wyzigingen,
volgde; gelyk het verhaal van ZILLESEN uitwyst.
De voltooijing der Omwentelinge beschreeven hebbende, voegt ZILLESEN 'er, ten
slot van dit Deel, nog eenige aanmerkingen nevens, van eenen algemeenen aart,
de Omwenteling betreffende, terwyl hy nu en dan in het verhaal zelve eenige hadt
ingevlogten van eenen berispenden aart, hoedanig ook deeze voor het meerendeel
zyn: eenige steunen op goeden grond, andere dunken ons van een twyfelagtiger
aart. Dan, wat anderen, wat wy des denken mogen, ZILLESEN zegt 'er dit van: ‘Om
met lof en roem te regeeren, in een tyd, nu het verval groot, de omstandigheden
van Europa ongunstig, en het land in een oorlog ingewikkeld is, worden 'er meer
dan dubbele vermogens van geest vereischt, en
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het is dus niet te verwonderen geweest, dat 'er by ons nieuw Bestuur, van 't welk
veelal burgers in 't bewind kwamen, die geene ondervinding van Regeeringszaaken
hadden, misslagen plaats greepen, die ik tot onzer leeringe in de volgende Deelen
zal moeten aanstippen: want zo min een Vleijer des Volks willende zyn, als een
pluimstryker van het Bewind, zo acht ik my verpligt, ongeveinsd en met
bescheidenheid, de misslagen, die 'er telkens plaats gehad hebben, aan te wyzen,
niet om daardoor het voor- of tegenwoordige Gouvernement in eene minachting te
brengen: neen, dan werkte ik de dwingelanden en de vyanden der vryheid in de
hand: maar een volk dat vry wil zyn en blyven moet altoos jalours en waakzaam op
zyne rechten weezen; het zwygen, als men misslagen ziet, is eene misdaad, die
men aan de majesteit des volks begaat.’
Wy kunnen niet nalaaten, ons een oogst van aanmerkingen te belooven, van
geenen malschen aart, als wy de reeds gemaakte ons herinneren, en bedenken,
wat ZILLESEN by het opstellen van zyne Beschryving des Waternoods in 1799
(*)
wedervaaren , en op welk eene wyze eene en andere voorslag, door hem gedaan,
van het Landsbestuur, blykens de Dagbladen, bejegend is.
Dit IIIde Deel is opgecierd met het Pourtrait van den Luitenant Colonel KRAYENHOFF,
en de afbeelding van de Inkomst der Fransche Hussaaren te Amsterdam.

Geschiedenis van de Agttiende Eeuw; bevattende al het
merkwaardige, het welke, zo in als buiten Europa, in de laatste
honderd jaaren, is voorgevallen, op eene zaakelyke en beknopte
wyze beschreeven, en uit de beste en meest geloofwaardige
Autheuren, en oorspronglyke Stukken, byeengetrokken. Door Jan
Fokke. Iste Deel. Met Plaaten. Te Haarlem, by F. Bohn, 1801. In gr.
8vo. 414 bl.
Tydsgelegenheden geeven eigenaartig aanleiding om pennen ten papiere te lokken.
De Eeuwwisseling, zo kort geleden door ons beleefd, doet het oog in de ruimte der
jongst verstreeke Eeuwe terug zien. Zeer

(*)

Zie onze Beoordeeling deezes Werks, Lett. voor 1800. bl. 374.
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(*)

onlangs kondigden wy het Historisch Tafereel der Agttiende Eeuwe aan . De thans
voor ons liggende Geschiedenis van dat eigenste Tydperk is van eenen gansch
anderen aart, en geschikt tot de opgave der Gebeurtenissen, zonder dezelve, tot
eenig bepaald doel, te beredeneeren, 't welk het geval des anderen is.
Wel te regt mag de Schryver zyn Voorbericht aanvangen: ‘Was 'er immer een
tyd, vrugtbaar in aanmerkelyke en tevens gewigtige Voorvallen, zo is het, zonder
tegenspraak, de nu reeds verloopene Agttiende Eeuw geweest; - eene Eeuw, in
wier aanvang twee der magtigste Mogendheden, Frankryk en Spanje, welke jaaren
lang tegen elkander in 't harnas geweest waren, en waarvan ieder zig de
Alleenheersching over gansch Europa ten doel gesteld had, zig met elkander
verbonden, waardoor de balans van magt in dat Waerelddeel verbroken, en de
aanleiding tot een der bloedigste en hardnekkigste Oorlogen gegeeven wierd; eene Eeuw, in wier midden de verbaazendste Verbintenissen voorvielen, en wier
einde nog veel merkwaardiger is geworden, door de zeldzaamste
Staatsomwentelingen, welke het Staatkundig Stelzel in Europa eene geheel andere,
nieuwe en vreemde gedaante gegeeven hebben; - eene Eeuw, zo ryk in 't
voortbrengen van groote en voornaame Mannen, wier daaden de aandagt van de
geheele Waereld tot zig getrokken hebben; - eene Eeuw, eindelyk, in welke de
Geleerdheid, de Kunsten en Weetenschappen zulk eenen verwonderlyken voordgang
gemaakt hebben, dat derzelver weldaadige Invloed tot in de afgelegenste Streeken
van Europa doorgedrongen is, waardoor dus de schadelykste vooroordeelen
overwonnen zyn, en het schandelyk en dweepzuchtig Bygeloof genoegzaam geheel
vernietigd is.’
Het bezwaarlyke om zulk een Werk uit te voeren gevoelt de Schryver, en stelt
voor, hoe Waarheid, Onpartydigheid, Eenvoudigheid en Beknoptheid, de
hoofdvereischten zyn in den Onderneemer eener zo moeilyke taake. - De Burger
FOKKE betuigt, zyn best gedaan te hebben, om, in zyne Geschiedenis van de
Agttiende Eeuw, aan die vier vereischten, door hem breeder ontvouwd,

(*)

Zie hier boven, bl. 580.
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te beantwoorden. Hy onderrigt den Leezer wegens de samenstelling zyns Werks,
met deeze woorden: ‘Het is onbetwistbaar waar, dat men in eene Algemeene
Geschiedenis, waarin van zo veele onderscheiden Landen en Ryken moet
gesprooken worden, onmogelyk een goed aaneengeschakeld Verhaal kan geeven,
zonder telkens in onaangenaame, en den Leezer vermoeiende, afbreekingen te
vervallen. Wy hebben derhalven goedgevonden onze Geschiedenis in Boeken te
verdeelen, waarvan elk Boek een geheel op zigzelven uitmaakt. Dus treft men in
het Eerste Boek de Gebeurtenissen van Italien, in het Tweede die van Spanje en
Portugal, in het Derde die van Frankryk, in het Vierde die van Groot-Brittannien, in
het Vyfde die van de Nederlanden en van Zwitzerland, in het Zesde die van
Duitschland, in het Zevende die van de Noordsche Ryken en het Turksche Gebied
aan.’ - Ongetwyfeld geeft deeze schikking het voordeel van eene meerdere éénheid
dan een doorloopend Verhaal, naar de orde des tyds ingerigt; doch die eigenste
schikking stelt den Schryver in het onvermydelyk geval, om niet ééne enkele maal,
maar zomtyds vry dikwyls, tot het vermelden van dezelfde Gebeurtenis te komen.
Toezeggingen van eene elders breeder behandeling, en terugwyzingen op plaatzen,
waar van de aangeroerde Persoonen of zaaken uitvoeriger gesprooken is, zyn, in
dit geval, de redmiddelen, van welken de Burger FOKKE zich ook, blykens den voet
zyner bladzyden, bediend heeft. Men moet billyk de schikking eens Werks aan 's
Schryvers keuze laaten, daar 'er voor en tegen te zeggen is, en men voorbeelden
genoeg heeft van nog uitgebreider tydperken, dan die eener Eeuwe, op eene
aaneengeschakelde wyze geschreeven, zonder dat de Schryvers dorre
Kronykmaakers wierden. - De Geschiedboeker FOKKE zal ook, zo wy vermoeden,
tot dus eene andere schikking moeten komen, als hy, volgens zyne toezegging, ‘de
Geschiedenis van de drie overige Deelen der Waereld, de Kerklyke zaaken en den
staat der Kunsten en Weetenschappen, Koophandel en Fabrieken der Agttiende
Eeuwe tot het einde van dit Werk bespaart, om dezelve dan onafgebrooken te
verhandelen.’
's Schryvers Inleiding schakelt de Geschiedenis der Eeuwe, door hem onder
handen genomen, aan de voor-
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gaande, op eene beknopte wyze. Naar zyn opgegeeven Plan doorloopt hy de
aangeduide Ryken en Gemeenebesten van Europa, in dit Deel, tot den Vrede, te
Utrecht, in den Jaare 1713, geslooten; - een voeglyk standpunt, om verademing te
neemen, naa zo veel stryds onder de Mogendheden, en zo veel inwendige onlusten,
in een en ander Land, bygewoond te hebben. Niet vreemd en voor den
Nederlandschen Leezer niet ongevallig is de Burger FOKKE eenigzins breedspraakiger
over de Vaderlandsche, dan over Buitenlandsche Geschiedenissen. Hier en daar
heeft hy, zo deeze als geene, met korte Aantekeningen toegelicht. Veelvuldiger en
uitgebreider zou hy dezelve zeer ligt hebben kunnen maaken; dan het blykt veelzins,
dat hy zich der kortheid bevlytigd hebbe: deezer inagtneeming in een Werk, 't welk
de Uitgestrektheid van eene geheele Eeuw, en de Geschiedenis aller Landen, moet
bevatten, is hoogst aan te pryzen. Kan de Geschiedschryver alles in drie, of ten
hoogsten vier Stukken, van grootte als het tegenwoordige, bevatten, zyn Werk zal
des te aangenaamer en voor allen te geschikter weezen. De gaave van bekorten,
zonder te benadeelen, is zeldzaamer dan die van uitbreiden, en daardoor onfeilbaar
te verveelen.
Met vollen regt telt FOKKE, de voornaamste Eigenschappen eener Geschiedenis
opgeevende, daaronder de Eenvoudigheid, ‘waardoor,’ om 's Mans woorden te
gebruiken, ‘de Geschiedenissen natuurlyk, en zonder verheevenheid, (die meer
aan den Dichterlyken Styl eigen is,) voor het oog des Leezers gebragt worden,
zonder egter door laage uitdrukkingen of laffe taal de Leezers te beledigen, en de
deftigheid der Geschiedenis te benadeelen. Indien men zig den grooten
Historieschryver WAGENAAR hier ten voorbeelde stelt, zal men weinig gevaar loopen
van, ten deezen opzigte, te dwaalen.’ - Een welgekoozen voorbeeld; doch niet altyd
hier gevolgd: voor het zwellende, waarvan WAGENAAR zo afkeerig was, heeft FOKKE,
zich gewagt; doch 'er valt meer te doen, als men WAGENAAR wil volgen, dan niet
zwellende te weezen, of tot het Dichterlyke te vervallen. Daartoe wordt eene
eenpaarigheid gevorderd; doch niet zonder eenige verheffing, als het onderwerp
zulks toelaat, of zelfs vordert. - WAGENAAR muntte uit in zuiverheid van Taal; dan
wy kunnen de Taal-
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gebreken, ons hier ontmoet, aan geene Schryf- of Drukfeilen toekennen. Eene
betere inagtneeming hiervan durven wy den Schryver wel aanraaden.
De Boekhandelaar heeft, by een keurig uitgevoerden Druk deezes Werks, hetzelve
met twee Plaaten vercierd, die ons zeer behaagen, bovenal de eerste, den moeilyken
Tocht van Prins EUGENIUS over den Berg Cenis verbeeldende.

Korte Geschiedenis der merkwaardigste Gebeurtenissen in de
Agttiende Eeuw, voor den Burger en Landman. (Uit het
Hoogduitsch vertaald, naar den tweeden Druk.) Iste Deel. Te
Zutphen, by H.C.A. Thieme, 1801. In gr. 8vo. 216 bl.
Een eenvoudige goede styl, kortheid en naauwkeurigheid, en daarenboven hier en
daar zeer goede, somtyds ook zedekundige wenken, pryzen dit Werkje aan, waarvan
ons het vervolg spoedig wordt toegezegd, het welk op zyn hoogst nog twee Stukken,
van gelyke grootte als het tegenwoordige, zal uitmaken. In dit gedeelte vinden wy
een verhaal 1) van den groten Noordschen Oorlog, van het Jaar 1700 tot den Vrede
te Nystad 1721; 2) van den Spaanschen Oorlog over de Erfopvolging; en 3) van
den Oostenrykschen Oorlog over de Erfopvolging, van het Jaar 1740 tot 1748.
Voorts, als een Aanhangzel, 1) ene beschryving van de Aardbeeving van Calabrien
in het Jaar 1783, en 2) van de belegering van Gibraltar. - Het geven van ene proeve
stellen wy uit, tot ons de volgende Delen in handen komen; daar het, vertrouwen
wy, onze Lezers toch al zo aangenaam zal zyn, den Schryver enigzins te kunnen
beöordelen, door iets van hem te zien, dat de geschiedenis betreft van onzen
tegenwoordigen tyd. Intusschen mogen wy verzekeren, dat dit Stuk zich met
genoegen laat lezen, en dat men in hetzelve overal den Wysgeer voelt, die vooral
ook in de gebeurenissen zyne Lezers doet opmerken, dat Hy, die de waereld regeert,
(deze woorden nemen wy van den Schryver over) den swakken mensch wel toelaat,
wydloopige ontwerpen te maaken, en te meenen, dat hy zelve de dryfveer van
toekomende gebeurtenissen is, voor zich zel-
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ven echter de uitvoering zoo vry en onafhanglyk voorbehoudt, dat de stoutmoedigste
zelve slegts juist zoo veel te verrigten krygt, als 'er voor hem bestemd is, en op die
plaats moet staan, alwaar de almagtige Opperbestuurder hem nodig heeft.

Dichterlyke Gedachten-beelden. Iste Bundel. Te Amsterdam, by
de Wed. J. Dóll, 1801. In gr. 8vo. 204 bl.
Telkens verheugen wy ons, wanneer wy Dichtbundels in handen krygen, welke
wezenlyk tot eere der Natie kunnen verstrekken. Deeze dichterlyke
Gedachtenbeelden is een van dezelve, en verdient daardoor onze aanpryzing;
ofschoon wy met een en ander gezegde, vooral voorkomende in sommige Versen
van den Dichter J.F. HELMERS, ons geenszins kunnen vereenigen, nadien dezelve
te veel kentekenen van eene zekere onvergenoegdheid en partyschap draagen.
Een getal van XVII Dichtstukken maakt den inhoud van deezen eersten Bundel uit.
Vrouwe MARIA PETRONELLA ELTER, geb. WOESTHOVEN, welke in deezen weder haar
eigen weg, als uitmuntend Genie, bewandelt, bezingt, in eene zeer wysgeerige Ode,
de Schepping, en, in eenen Klaagzang, den Hoogleeraar HENRIK ALBERT SCHULTENS.
Mr. J. KINKER deelt in denzelven de Dichterlyke Genie, een treffende Ode, de
Dichtkunst, en aan ALFRED mede. Van den reeds genoemden J.F. HELMERS vindt
men, aan RIMAX, Ode, aan mynen Vriend A.J. ZUBLI, aan den Dichter CORNELIS LOOTS,
aan BONAPARTE, aan de Vryheid, JAMES COOK, Lierzang; aan mynen Kunstvriend
A.R. FALCK, en Karthago. Van Mr. W. BILDERDYK ontmoet men hier de Zomer; van
Mr. M.C. VAN HALL een fraaije Naarvolging van PETRONIUS Burgerkryg; en van HENDRIK
MEIJER Junior een schoonen Lierzang aan OSSIAN.
Om onze Leezers, noch den Dichter HELMERS, te laaten gissen, met welke
gezegden wy ons niet kunnen vereenigen, maar dezelve, om hunne partydigheid die wy vooral in deezen bundel, en wel in deezen tyd, niet verwacht hadden afkeuren; bepaalen wy ons tot het Dichtstuk aan AMBROSIUS JUSTUS ZUBLI, bl. 53
enz. Na gezegd te hebben, dat deeze hem te vergeefs tot zingen aanspoort, omdat
hy zyn vryë lier nimmer voor de oorlogswoede heeft gesnaard, vervolgt hy:
Laat vry 't geschreeuw van rymelaren,
Aan 't volksgejuich zyn klanken paren;
En in vervelend maatgeluid
Elk deugdbeminnaar driest vervaren,
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En kryten 't snoodst geweld voor vlekloze onschuld uit:
Hun roem kan my geen afgunst baren!
Geen vleiëry ontwy myn snaren!
Hun roem en zang en lauwerblaâren,
Strekt vas aan Lethes stroom ten buit.
Eens zal de storm des tyds bedaren.
Zoo ryst, om 't onweêr opteklaren;
De god des dags van uit de baren;
Bewierookt van de maagdenscharen,
Wier zang langs rots en heuvlen stuit,
(*)
Als hy Eölus stoet in donkre holen sluit.
'k Zie hier en kunde en smaak gezonken,
Dáár volken aan den afgrond ronken,
Wiens open muil hen zeker wacht.
De Gauler op zyn' voorspoed dronken,
Stort op de Natiën met dubble wapenkracht;
De Rhyn in ketenen geklonken;
De Godsdienst zuchtende in spelonken;
Neptunus staf den Brit geschonken;
Het Vaderland beroofd van macht,
Wiens roem zo heerlyk heeft geblonken By 't onnavolgbaar voorgeslacht.
Kan dit myn' dichtgeest ooit ontvonken?
Neen, neen! vergeefs dat in deez' nacht
Der Barden eedle zang der volken weê verzacht.

Wanneer men deeze Versen in verband tot elkander beschouwt, en vooral wanneer
men die vergelykt met des Dichters redenen, aan zynen Vriend A.R. FALCK, op de
vraag gegeeven: waarom hy geenen Eeuwzang vervaardigde, zie bl. 153-156; dan
blykt zeer duidelyk, dat hier een man zingt, die onvergenoegd is, op den voorspoed
der Fransche Wapenen; op de middelen, die hier en elders zyn aangewend, om de
vryheid te verkrygen; of wel op eene orde van zaaken, die met zyn geliefd stelzel
strydt. Van daar dat het allen rymelaars zullen heeten, die hunne klanken aan 't
volksgejuich paaren. Maar wat moet A.J. ZUBLI van deeze aan hem gerichte Versen
dan denken, wiens Vaderlandsche Dichtstukken, niet zelden, in den Amsteldamschen
Schouwburg, met zo veel genoegen, als naar waarde, zyn toegejuicht? - Van daar
het reeds zoo zeer, en tot verveelends toe herhaald beklag, even als of de
Godsdienst, door deeze orde van zaaken, in gevaar was gebragt. Waar, vraagen
wy, zucht dezelve in Spelonken? Immers niet hier te lande! Maar waar dan? - Mo-

(*)

EOLUDS heeft, kiesch genomen, hier een verkeerden toonval.
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gelyk te Rome; want daar ziet de Dichter, in zynen Lierzang aan de Vryheid,
de achtbre tempels uitgeplonderd!
't Beeld van Gods Zoon ter neêrgedonderd.

Dan, dit had hy, vóór ruim twee Eeuwen, ook op verscheidene plaatsen in ons
Vaderland kunnen zien; en mogelyk zal hy die tyden toch nog gelukkig noemen,
omdat ze de Hervorming te wege bragten! - ten ware hy den Roomschen Godsdienst
toegedaan ware, dat wy niet weeten.
Het blykt, intusschen, dat, hoe afkeerig deeze Dichter ook in den jaare 1800
scheen te zyn, om op aandrang van zyne Vrienden te zingen, hy zulks echter vrywillig
en met zeer veel vuur in dat zelfde jaar nog gedaan heeft. Dit blykt uit zynen, zo
even genoemden. Lierzang aan de Vryheid; in welken hy al het kwaad heeft byeen
verzameld, het welk men aan losbandige onverlaaten, geenszins aan de verdeedigers
der vryheid, wyten kan. Men kan, met hetzelfde recht, den wyn verachten, en deszelfs
nadeelen bezingen, omdat zommige menschen daardoor dronken worden, en dan
de grootste buitenspoorigheden, ja zelfs euveldaaden, begaan. Maar tusschen het
gebruik en misbruik was altyd verschil, en het is nog zoo. En hy, die alleen het
kwaade bezingt, met voorbyzien van het goede, toont zich ten minsten zeer partydig;
en dit blykt in de meeste Coupletten van deezen Lierzang. Een enkel voorbeeld ter
proeve.
ô Vryheid, 'k wenschte uw' lof te zingen!
Hoe, door der vaadren heldenmoed,
Ge u d'yzren kluister dorst ontwringen!
Hoe zy, in 't harnas opgevoed,
De deugd verr' boven 't leven stelden;
Maar ach! dat edel kroost van helden,
Wier naam nog ziddring wekt, verdween. Het nakroost heeft hun deugd verloren,
En 't geen myn zangdrift aan kan sporen,
Is verontwaardiging alleen.

Dus, het geen ZUBLI, het geen FALCK niet heeft kunnen doen, dat heeft de
verontwaardiging gedaan! (Eene verontwaardiging tegen het Koorn, om het Kas!)
Maar de Dichter had zeker zeer veel reden daartoe. 'Er waren geene Helden meer
in ons Vaderland! Het waren allen bloodaarts. Zelfs zy, die, een jaar te vooren, de
met zo veel hoop bezielde, en daar op moedig gelande Britten, uit Noordholland
hielpen verdryven, waren zekerlyk lafaarts. HELMERS zong toen niet, en zy vochten!
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Dan wy meenen genoeg gezegd te hebben, om te doen zien, dat soortgelyke Zangen
geen Eendracht noch Vryheid, maar eerder Tweedracht en Dwinglandy, kunnen
bevorderen; en dat deeze partydige trekken, even als vlekken in een schoon
aangezicht, deezen bundel ontsieren: het welk te meer jammer is, daar deeze Dichter
in zyne andere stukken toont, dat hy zeer wel in staat was, om denzelven door
schoone kunststukken, die hem en het Vaderland eer aandoen, te versieren.

Proeve van Minnezangen en Idyllen. Door H. Tollens C.Z. Te
Amsteldam, by P.J. Uylenbroek. In gr. 8vo. 120 bl.
Leerlingen, zegt het gewoone spreekwoord, zyn geene Meesters; en volgens die
waarheid kan men geenszins verwachten, dat de stukjes, die ons in deezen bundel,
door een nog weinig in de kunst gevorderden Jongeling, worden aangeboden, met
de meesterstukken van eenen GESNER, LEONARD BERQUIN en anderen, zullen gelyk
staan. Intusschen verdient de jonge Dichter aanmoediging op deezen zynen weg,
en vooral in de kleine in maat geschreevene stukjes, van welken wy het volgende,
als een proefje, zullen overneemen.

De kuschjes.
De jonge DAMON wierp aan AGNES kniên zich neder,
Daar hy een eenig kuschje bad;
Het meisje, meerder gul dan teder,
Gaf hem 'er daadlyk twee. ‘Ach!’ riep de Herder weder:
‘Ik dacht dat gy my liever had!
Waarom waart gy myn wensch niet tegen?
'k Had liefst de kuschjes zelf gekregen.’

Ernst en Boert voor de XIX Eeuw, of Almanach van beschaa de
kundigheden voor 1802. Te Amsterdam, by W. van Vliet en J. van
der Hey. In 12mo.
(*)

Alles wat wy in het vorige jaar goeds van dit bovenaangekondigd Tydboekje gezegd
hebben, schynt dermate door de vrienden en voorstanders van goeden smaak
ondersteund geworden te zyn, dat de kundige en arbeidzaame FOKKE daardoor
aangemoedigd is, om dezen arbeid te vervolgen; althans wy hebben het genoegen,
onzen Lezeren thans

(*)

Alg. Vederl. Letteroef. voor 1800, 1 Stuk, bl. 567.
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op nieuw verslag te doen van deszelfs Almanach voor 1802, die zo wel ten aanzien
van den inhoud als typographische en bibliographische schoonheden niets minder
dan de vorige is, zo niet denzelven overtreft.
De Heer FOKKE heeft gemeend, om zynen Landgenooten meer genoegen te
geven, deze tweede uitgave minder Wetenschappelyk en nog meer ten nutte van
het algemeen te moeten inrichten dan de vorige, ter meerdere aanmoediging der
koperen in het algemeen; het welk hem, en ook ons, voorkomt, dat niet ongunstig
zal opgenomen worden.
De onderwerpen zyn, behalven den completen Almanach, de volgende: I.
WYSBEGEERTE. Samenspraak over de eindigheid des Menschelyken Verstands. II.
SCHOONE KUNSTEN. Over de beginselen der Toonkunst. III. FRAAIJE LETTEREN. Het
Dagwerk der oude Romeinen. IV. DICHTKUNST. 1) Over de Idylle. 2) De ontvlugte
Cupido. 3) Biographische schets van P.C. Hooft. V. KORTE VERHAALEN. 1) De
geboorte van Pallas, eene Comische Anecdote. 2) Anecdoten en Puntspreuken.
Vl. UITSPANNINGEN. 1) Aanmerkingen over het Italiaansch Tooneel. 2) Het scheiden
der Italiaansche Comedianten. VII. ZEDEN EN GEBRUIKEN.
De Plaaten, even als de vorigen, door KUIPER getekend en door CLAESSENS
gegraveerd, en twee aartige Carricatuuren, strekken tot verfraaijing van dit in een
goeden styl en zuivere taal geschreven Jaarboekje.
Wy vertrouwen, dat deze Almanach van het kunstlievend Publiek wederom met
welgevallen zal ontvangen, en de Heer FOKKE daardoor in staat gesteld worden,
om denzelven jaarlyks te vervolgen.

Het geheimvol Kasteel, of de ouderlooze Erfgenaam. II Deelen.
Naar het Engelsch, volgens eene Fransche Vertaaling. Te
Amsterdam, by W. van Vliet. In gr. 8vo. 312 bl.
Een aantal karakters worden, in dit geheimvol Kasteel, aan het daglicht gesteld, en
leveren een aantal gesprekken en onderhandelingen op, die den Leezers en
Leezeressen van deeze soort van geschriften waarschynlyk niet onaangenaam
zullen zyn. Hier en daar hebben wy zeer goede beschryvingen aangetroffen; doch
over het geheel genomen is dit Werk geen meesterstuk, het welk uit eene tweede
taal verdiende vertolkt te worden. Alles loopt uit op een gelukkig huwelyk tusschen
ALRERT en MARIA; terwyl het oud Kasteel van Mowbray, eerst tot eene schuilplaats
voor struikrovers dient, doch naderhand werdt afgebroken: wordende ALBERT, door
dit huwelyk, uit den staat van afhanglyk-
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heid en onbekendheid verheven, en met eer en goederen overlaaden. Voor het
overige hebben wy in deezen Roman niets gevonden, 't welk tegen de goede zeden
strydt; doch het zedelyk nut, van deeze en soortgelyke schriften, waarvan het yslyke
veelal de grootste verdienste uitmaakt, te wagten, valt niet genoegzaam in het oog,
om de leezing van dit Boek uit dien hoofde aan te pryzen.

Kiasa, Koninginne der Indiaanen. Of het Huwelyk van Alexander
de Groote. Tooneelspel in drie Bedryven. In den Haag, by J. Plaat,
1801. In 8vo. 37 bl.
Wy lazen, voor enigen tyd, in de N. Vad. Bibliotheek, met genoegen, het verhaal,
dat aanleiding tot dit stukje gaf; en, zo veel wy zien kunnen, heeft de ons onbekende
maker van dit Toneelspel nagenoeg niets meer gedaan, dan dit verhaal afschryven;
de woorden Bedryf en Toneel 'er, hier en daar vry onoordeelkundig, invoegen; en
door zyne invoegingen, waarvan hy in het Voorbericht gewag maakt, gaf hy aan
hetzelve zulk enen graad van onwaarschynlykheid, en verlamde hy het geheel zo
zeer, dat wy buiten staat zyn om te voldoen aan zyn verzoek, ook aan ons gericht,
indien hy ons anders voor bevoegde beöordeelaars houdt, om hem, naamlyk, de
wezenlyke gebreken, die hy overtuigd is dat hetzelve heeft, aan te wyzen; maar
hem welmenend moeten raden, dat hy zich in het vervolg alleen het afschryven van
stukken van vernuft en smaak, in zyne ledige uren, veroorlove, en zich zorgvuldig
wachte van 'er iets van zyne eigen vinding by te doen.

Verzameling van leerzame Opstellen, tot een School- en Leesboek
voor de Jeugd, uit het Fransch. Te Zutphen, by H.C.A. Thieme,
1801. In 8vo. 248 bl.
Ene Overzetting van de Verzameling van leerzame Fransche Opstellen voor de
Jeugd, waaraan wy, op zyn tyd, den verdienden lof gaven. De vertaling komt ons
voor, recht geschikt te zyn tot het oogmerk; noch te vry, noch te styf, opdat men
alzo deze stukjes door de Jeugd wederom in het Fransch zou laten overbrengen.
Wy kunnen dus ook aan deze uitgave onze goedkeuring niet weigeren. De Fabelen
van DE LA FONTAINE, die hier voorkomen, zyn in dichtmaat, en van den bekenden
Vaderlandschen Dichter J. NOMSZ overgenomen: het laatste stukje alleen is door
den Schryver zelven in rymloze versen overgebragt. Wy wenschen, met den
Schryver, dat dit Werkje der Nederlandsche Jeugd recht nuttig zal zyn.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Redenvoering over den pligt der ryken.
Naar het Engelsch van Dr. William Enfield.
Ik weet Overvloed te hebben!
PAULUS,

Phil. IV:12.

Gelukkig, in de daad, was Apostel PAULUS, die met waarheid deeze verklaaring, ten
aanziene van zichzelven, mogt afleggen! Voor de eer des Christendoms - voor de
zaak der Menschlykheid, ware het hoogst wenschlyk, dat allen, die Overvloed
hebben, dezelfde taal konden voeren. Wy zouden dan niet zien, dat de zodanigen,
die betuigen van JESUS geleerd te hebben, dat Hy nederig en zagtmoedig van harte
was, en dat zy hun hart moeten stellen op de dingen, die boven zyn, op hunne armer
Broederen met trots en versmaading het oog nedersloegen, - niet hooren, dat zy in
de sterkte huns Rykdoms roemden, alsof zy hoopten voor altoos hier te zullen
leeven, en het verderf niet te zullen aanschouwen. - Wy zouden dan de weldaaden
der Voorzienigheid, ons ten vermaak en voordeel geschonken, door onmaatigheid,
spil- en doorbrengzugt, niet misbruikt en met voeten getrapt vinden. - Wy zouden
dan niet zien, hongerigen en verlegenen, wagtende aan de deuren des overvloeds,
en eindelyk heengezonden, zonder zo veel als de kruimen, die van de tafel vallen,
te erlangen. - Wy zouden dan niet zien, dat eerlyke nyverheid onder den last van
druk geboogen ging. - Wy zouden dan niet zien, dat nederige en zedige verdienste
in een vergeeten hoek verschooven zat, zonder belooning, zonder aanmoediging,
zonder onderstand. - Zodanige vertooningen zouden ons oog niet treffen, indien de
gelukkige Kunst, welke het Christendom leer-
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aart, en welke de groote Verkondiger van 't zelve, PAULUS, geleerd hadt, algemeen
gekend en te werk gesteld wierd; indien allen, die door den Hemel met Middelen
gezegend zyn, wisten Overvloed te hebben.
Misschien zyn 'er weinigen, die nederigheids en zedigheids genoeg bezitten, om
zich als onkundig in deeze weetenschap te beschouwen, of te vermoeden, dat zy,
in een luisterryker en overvloediger leevensstand geplaatst, niet in staat zouden
weezen om zich daarin met eene voeglyke waardigheid te vertoonen, en de pligten,
daaraan verbonden, met lof en gelukkig te volbrengen. Wy zullen, geloof ik, zeldzaam
iemand ontmoeten, of hy zou gaarne zyne deugd op die proeve gesteld zien, of die,
ten deezen aanziene, een ruimen leevensstand met eenig wantrouwen zou
aanvaarden.
Het is, nogthans, zeer verre van eene zo gemaklyke zaak te zyn, als men in 't
algemeen onderstelt, onze onschuld te bewaaren te midden van de valstrikken des
Voorspoeds, en te beantwoorden aan alle de eischen, welke eer, goeddaadigheid,
deugd en Godsdienst op ons hebben, in eenen aanzienlyken leevenskring. Onze
Zaligmaaker heeft ons eene treffende afbeelding gegeeven van de bezwaarlykheden,
die een staat van wereldlyken overvloed vergezellen, en ons geleeraard, de uiterste
om- en voorzigtigheid te gebruiken in zulke leevensomstandigheden; zeggende,
het is gemaklyker voor een kemel, door het oog van eene naald te gaan, dan voor
een Ryken om in te gaan in het Koningryk der Hemelen. - Zy, derhalven, die, door
gunst der Hemelsche Voorzienigheid, niet alleen het noodige ten leevensonderhoud
hebben, maar ook veele van de aangenaamheden en verkwikkingen deezes leevens
te hunner beschikkinge, en die, volgens hunnen leevensrang, welke dezelve ook
moge weezen, in overvloed leeven, (want alle de zodanigen mogen gezegd worden
Overvloed te hebben) zullen my wel willen toestaan, hun voor oogen te houden, op
welk eene wyze zy, te midden van hunnen Overvloed, moeten verkeeren.
In de eerste plaatze. Zy, die weeten Overvloed te hebben, zullen niet toelaaten,
dat de aanwas van hunnen Rykdom hun vervulle met Trotschheid en
Zelfsgenoegzaamheid; niet hooger van zichzelven denken, dan zy behooren te
denken. - Het is een merkteken van een bekrompen en laagen geest, als iemand
zich boven maate
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verheft op den aanwas van zyn tydlyk vermogen; alsof alle weezenlyke verdienste
bestond in het bezit van veel Gouds of Zilvers; of, als leverde het welslaagen in
zyne zaaken een vastgaand bewys op van eene byzondere gunst en goedkeuring
des Hemels. Een verstandig man weet, en een braaf man gevoelt, dat - hoe zeer
hy ook gestreeld, geëerd en gevleid wordt door zyne minderen in vermogen - hoe
zeer de pragt zyner kleeding, toestel en uitwendige vertooning, de oogen der menigte
doet scheemeren, en hem het voorwerp maakt van hunne bewondering en toejuiching
- hy geene weezenlyke verdienste heeft, dan wegens het geen in zyn hart huisvest,
en onverminderd zou blyven, als hy van al dien uitwendigen tooi ontbloot en met
gescheurde kleederen omhangen was; - dat by de weinige welverlichten en de
zaaken onderscheidenden - in het oog van zyne eigene onpartydige opmerking, en
bovenal in dat van den regtvaardigen Regter der Menschen, alle de bekleedzels
van Rykdom en Grootheid minder zyn dan niets en ydelheid. Hy ziet, dat, met
betrekking tot de Eere en Schatten deezer Wereld, alles allen wedervaart; dat de
regtvaardigen en godloozen aan een zelfde lot zyn blootgesteld. Indien hy, derhalven,
ryk en de eere van zyn huis groot wordt, bezielt hem geene ydele opgeblaazenheid,
zich verbeeldende dat hy iets is, wanneer hy niets is. Hy draagt alle de byhangzels
en cieraaden van zyn meer verheeven Staat zedig en met welgevalligheid, en verciert
dezelve met de schoonste paarl, die immer iemand kan vercieren - Nederigheid.
Verder. De zodanigen, die weeten Overvloed te hebben, zullen nimmer gedoogen,
dat de Rykdom al te zeer hunne genegenheden inneeme, of te hooge verwagtingen
doe vormen van het geluk daaruit te wagten. Vermeerderen hunne Rykaommen,
zy zetten 'er het hart niet op. Zy zeggen niet tot het Goud, gy zyt myn hoope - of tot
het fyn Goud, gy zyt de rotssteen van myn vertrouwen. - Niets is 'er, waarvan wy
zo veelvuldige en overtuigende proeven bezitten, als van de ongenoegzaamheid
des Rykdoms om ons gelukkig te maaken. Dagelyks zien wy, dat geene Bezittingen
deezer wereld de fronzels der zorgen van het voorhoofd kunnen doen verdwynen,
gemak aan een door pynen gefolterd lichaam schenken, of de smerten van eenen
gewonden geest heelen. - Dikmaals zien wy de zodanigen, die het vly-
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tigst en gelukkigst geweest zyn in het bejag van Rykdom, binnen korten tyd beroofd
van hunne sterk nagejaagde en hooggeschatte bezittingen. En wy hebben de
volstrektste zekerheid, dat, hoe gelukkig wy ook mogen geweest zyn in het verkrygen
en het bestendig bezitten van schatten, de dag welhaast zal aanbreeken, op welken
wy al den verzamelden schat zullen moeten agterlaaten. Het is, overzulks, eene
Les zo wel van Wysheid als van Godsvrugt, dat zy, die Ryk zyn naar deeze wereld,
geen betrouwen moeten stellen op de onzakerheid des Ryksdoms; maar op den
leevenden GOD, die alles ryklyk verleent om te genieten.
De zodanigen, die weeten Overvloed te hebben, zullen desgelyks zorgvuldig
weezen, om de zegeningen der Voorzienigheid geregeld en met Maatigheid te
gebruiken. - De Algoede heeft, in de daad, het feest der Natuure niet voor ons bereid,
op dat wy, gelyk het geval was van den Fabelbeker van TANTALUS, ons geprikkeld
zouden voelen door eene staag werkende begeerte tot genot, zonder ons te
veroorlooven, hetzelve te neemen. Hy maakt onze tafel ons niet ten valstrik, door
de middelen tot genot ons te laaten geworden, alleen om te beproeven, of wy ons
van het gebruik zouden kunnen onthouden. Onze wyze en goede Hemelsche Vader
is onbekwaam tot zodanig eene handelwyze; en verre zy het van zyn Geslachte,
Hem dus dwaaslyk te beschuldigen! Wat onze Maaker ons schenkt, mogen behooren wy te gebruiken. Alle de geneugten te smaaken, welke ieder voorwerp,
elk schepzel, rondsom ons, ons kan verleenen, is overeenkomstig met den wil van
HEM, die ze alle verleende. - Dan, dat men tevens bedenke, hoe het onze Wysheid
en ons Belang, en gevolglyk onze Pligt is, de aanprikkeling van lust en drift niet
blindeling op te volgen; maar onze Rede te gebruiken, in ons te bestuuren tot zulk
een genot van de goede dingen deezes leevens, als, over het geheel genomen,
ons het meeste voordeel schenkt. Een aandagtige waarneeming van deezen
grondregel zal ons weldra overtuigen, dat alle die buitenspoorige dierlyke genietingen,
welke onze Gezondheid ondermynen, ons Verstand verzwakken, ons Character
bederven, of ons ontzetten van de gelegenheid om onze bezittingen ten nutte van
anderen te gebruiken, dwaas zyn, en teffens misdaadig. - Dit gaat even zeer door,
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ten opzigte van die buitenspoorigheden, welke uit trotschheid, weelde en eerzugt
ontstaan. Dat niet onderscheidend en blind ontzag, 't welk het menschdom gewoon
geworden is te betoonen aan het uitwendig voorkomen, en die begeerte om voor
iemand van betekenis in de wereld aangezien te worden, zo eigen aan het menschlyk
hart, hebben dikwyls zwakke zielen aangezet tot het staan na dingen boven hun
bereik, door een toestel ter vertoonmaaking aan te neemen, tot welks volduuring
zy geen middelen of beleids genoeg bezaten; hierdoor zichzelven beroovende van
die geneugten, welke zy onschuldig en voorzigtig zouden hebben kunnen genieten,
en daarenboven zich dompelende in onuitkomelyk jammer. De zodanigen, die aan
deeze belachlyke en schadelyke gesteltenisse botvieren, zyn zo verre van geleerd
te hebben, Overvloed te bezitten, als de zulken, die de zegeningen des Hemels
misbruiken, en hunne goederen op de uitbundigste en spoorlooste wyze
doorbrengen. - Dan de Man, die weet Overvloed te hebben, zal zorgvuldig deeze
dwaalingen vermyden, en zynen Overvloed gebruiken op zulk eene wyze, als dient
om zynen geest te verleevendigen, en hem geschikt te maaken tot het volbrengen
der pligten van de Zamenleeving, en het smaaken van derzelver genot. - Het zal
hem aanspooren om hartgrondiger dank toe te brengen aan den Oorsprong alles
goeds voor zyne weldaaden. Door deeze middelen zal hy teffens uit zyne Bezittingen
de vermaaken der zinnen en het genot der genoegelyke zamenwooning - van
weldaadigheid en van Godsvrugt ontleenen.
Laaten wy vervolgens het oog slaan op de Pligten der zodanigen, die weeten
Overvloed te hebben, ten aanziene van het Opperweezen, den Vader der Genade,
en den Schenker van alle goede gaven.
Het gevoel, 't welk boven alle andere ongetwyfeld moet heerschen in de harten
van allen, die Overvloed hebben, is Godsdienstige Dankbaarheid. De armste en
ellendigste onder de Kinderen der Menschen zyn niet zonder genoegzaamen grond
tot Dankbetooning. Hoe redelyk is het, derhalven, dat zy, die niet alleen de
noodwendigheden deezes leevens bezitten, maar ook de gemakken en geneugten
van 't zelve, overvloeijen van Liefde en Dankbaarheid jegens den Oorsprong van
alle hunne Genietingen! De minste opmerking moet ons over-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

6
tuigen, dat wy niets bezitten, dan het geen wy ontvangen hebben, - dat, indien 'er
iets is, 't welk ons van onze medemenschen onderscheidt, GOD het is, die deeze
onderscheiding gemaakt heeft, - dat eene grootere maat van genietingen ons roept
tot een hooger maate van dankbaarheid en het aanheffen van vrolyke lofzangen.
Indien wy, derhalven, in aanmerking neemen de byzondere drangredenen tot
Dankbaarheid en Godsvrugt, ontstaande uit een Leevensstand met ruimen Overvloed
gezegend, zullen wy eigenaartig verwagten de schitterendste voorbeelden van
Godsvrugt aan te treffen onder de zodanigen, die zich in de verheevenste en ruimste
leevensomstandigheden bevinden. En nogthans, helaas! hoe veelvuldig zyn de
gevallen, die deeze regtmaatige verwagting met luider keele tegenspreeken! Hoe
menigmaalen zien wy, dat de Menschen, wanneer zy geëeten hebben en verzadigd
zyn, groote huizen gebouwd en dezelve bewoond hebben, GOD vergeeten, die hun
gemaakt heeft, en de rotssteen huns heils versmaaden! Hoe dikmaals vergeeten
zy, die in den dag des noods de armen ten Hemel smeekende ophieven, den
Almagtigen in den dag des voorspoeds! - Speuren wy de reden na, waarom de
schatting van Godsdienstige Dankerkentenisse, welke wy zo onbetwistbaar
verschuldigd zyn, en die het Godvrugtig hart zo natuurlyk en gemaklyk om te betaalen
vindt, aan het beste aller Weezens, zo menigmaalen terug gehouden wordt door
de zodanigen, van welken men zulks vooral zou mogen verwagten; wy zullen
ontwaaren, dat trotschheid, waan, onbedagtzaamheid, en de zorgvuldigheden
deezes leevens, alle zamenwerken om dit heilloos en onnatuurlyk gevolg te doen
gebooren worden. De verzoekingen, om het Opperweezen in vergetelnisse te stellen,
die met den Voorspoed gepaard gaan, zyn, in de daad, zo veelvuldig en sterk, dat
zy, die de braafheid hebben om het vast besluit tot tegenstand te houden, en in dien
staat een voegelyk bezef bewaaren van de Voorzienigheid en het Godlyk Bestuur,
met het hoogste regt gezegd mogen worden, te weeten Overvloed te hebben.
De Godsvrugt vordert desgelyks, dat zy, die Overvloed hebben, zichzelven moeten
aanmerken als door GOD met belangryke Talenten beschonken, van welke zy
rekenschap zullen moeten geeven, en verpligt om als goe-
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de Huisbezorgers met de veelvuldige gunstbetooningen der Voorzienigheid te
handelen. - Het is eene wyze schikking des Hemels, dat een Mensch niet voor
zichzelven alleen moet leeven, maar het zyne behoort toe te brengen ten algemeenen
beste. Zy, derhalven, aan welken GOD eene ruime maate van de goederen deezer
Wereld geschonken heeft, behooren in aanmerking te neemen, dat zy
verantwoordelyk zyn aan hunnen Heer, wegens het vertrouwen, door Hem in hun
gesteld; en dat zy geen grond kunnen hebben om diens goedkeuring te verwagten,
indien zy de Talenten, hun verleend, enkel ten hunnen eigen gebruike bekeeren, indien zy verwaarloozen zich te benaarstigen in het dienstdoen aan hunne
Medemenschen, naar gelange van de vermogens en de gelegenheden, welke hun
hooger rang en ruimer middelen hun aanbieden. Het is een grondregel der
Regtvaardigheid: Van hem, wien veel gegeeven is, zal veel geëischt worden. - Maar
de byzondere vordering in deugd, welke men, met reden, van de zodanigen, die
Overvloed hebben, mag wagten, zal in een helderer daglicht komen, als wy der
zodanigen pligt overweegen, ten opzigte van hunne Medemenschen.
Althans zy, die weeten Overvloed te hebben, zullen ongetwyfeld vermyden allen
trotsch, beledigend en onderdrukkend gedrag, ten opzigte van hunne minderen.
Hoogmoed en onkunde mogen zomtyds de Ryken en Grooten aanleiding geeven,
om de algemeene betrekking, welke 'er tusschen Mensch en Mensch bestaat, te
vergeeten, daar zy allen éénen Vader hebben, en hunne armer Broeders met smaad
en kleinagting te behandelen, alsof zy weezens waren van eenen minderen rang.
Ja, hunne zielen mogen tot zo verre verbasterd en bedorven zyn, - zo geheel ontbloot
van allen gevoel van menschlykheid en medelyden, dat zy zich in staat bevinden
om die lasten te verzwaaren, welke de inspraak der Natuure hun hadt moeten doen
verligten, en zo veel mogelyk af te neemen. Dan zodanig eene geaartheid en gedrag
strekt ten onwraakbaaren bewyze, of dat dusdanig een Man uit eenen laagen staat
tot Rykdom en Magt is opgeklommen, welken hy niet weet op eene voeglyke wyze
te bekleeden; of dat hy onder de overheersching gebukt gaat van die laage en
zelfzoekende driften, welke tot schande en oneere strekken van den verheeven
rang, waarin hy gebooren werd. Allen, die
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waare Grootheid van ziel bezitten, zullen alle Menschen met zichzelven gelyk agten,
en een leevendig bezef omdraagen, dat een arm man zo veel waare goedheid van
hart en uitsteekenheid van Character kan bezitten, en zo hoog staan in de
goedkeuring van dat Weezen, 't welk niet oordeelt naar 't geen voor oogen is, maar
een regtmaatig oordeel velt, als de zodanigen, die in de wereld het grootste figuur
maaken. Zy zullen zo verre weezen van de armen en nooddruftigen te versmaaden,
dat zy alles, wat in hun vermogen is, zullen aanwenden, om derzelver toestand
draagelyk en gemaklyk te maaken, door hun met zagtheid, vriendlykheid en
meewaarigheid te behandelen. Zy zullen niet alleen zich zorgvuldig wagten voor
allen misbruik van hunne magt, om hunne minderen te beledigen, maar 'er ook
vermaak in vinden, om den overvloed, welken zy genieten, aan te wenden tot
verligting en bystand van den behoeftigen en noodlydenden.
Indien wy niet verder zien dan ons eigen belang, en alleen onderzoeken, welk
het voorzigtigst en voordeeligst gebruik is, 't welk wy van de Rykdommen deezer
wereld kunnen maaken, zullen wy ontdekken, dat geen mensch weet Overvloed te
hebben, dan hy, die deezen Overvloed aanwendt ten besten zyner Medemenschen.
- Ten bewyze hiervan mogen wy ons beroepen op de ondervinding der
menschlievenden en medelydenden. Gy, wier harten altoos open, wier handen
altoos gereed zyn om werken van liefde en barmhartigheid te betoonen; die te
raadehouding en voorzigtigheid tot helpsters neemt in het betoon van liefdewerken;
zeg - of het vermaak, 't welk gy gevoeld hebt, wanneer gy de armen en behoeftigen
van uwe deur verkwikt en vertroost heenen zondt, - wanneer gy het duister verblyf
van nederige behoefte en stillen kommer opzogt, en daar een tydig en onverzogt
gunstbewys mededeelde, - wanneer gy een tederhartig medelyden gevoelde met,
en edelmoedigen bystand boodt aan menschen, in onvermydelyken druk gedompeld,
- wanneer gy het uwe hebt toegebragt om eerlyk vlytbetoon aan te moedigen en te
ondersteunen, - of, wanneer gy de zaak der beledigden, der verdrukten, of van den
wees en de weduwe, op u genomen en verdeedigd hebt; - zeg, of het vermaak, 't
welk gy gevoelde in zulke daaden van liefde, niet wyd en verre overtrof alle de ge-
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noegdoeningen van eerzugt en hoogmoed, van weelde en brooddronkenheid, van
uitgelaatenheid en overdaad? - Heeft niet het volbrengen van menschlievende en
edelmoedige daaden uwe harten vervuld met eene onuitspreeklyke voldoening en
vermaak? - Ja, mag ik my verder zelfs niet beroepen op den man, die zich door
zelfzoekende en gierige beginzelen laat beheerschen, en die, over 't algemeen
genomen, blind is voor de rampen en doof voor de klagten en verzoeken zyner
medemenschen, of, wanneer medelyden en liefde in eene voorbygaande vlaage
zyn hart beroerden, en hem bewoogen tot eenige buitengewoone daad van
edelmoedigheid, hy niet beter over zichzelven is voldaan geweeset - en over den
dag, welken hy, op eene zich dus onderscheidende wyze, liefderyker dan anders
hadt doorgebragt - dan by eenige andere gelegenheid?
Veronderstelt uzelven beroofd van alle uwe tegenwoordige bezittingen, en
gedompeld in eenen staat van afhanglykheid, van behoefte en ellende; welk eene
soort van bedenkingen zoudt gy wenschen te maaken, by zulk een wissellot? Zouden
zy niet hierop nederkomen: Als een oore my hoorde, zo hieldt ze my gelukzalig; als
my een ooge zag, zo getuigde ze van my: want ik bevrydde den elendigen, die riep,
den wees en die geen helper hadt. De zegen des geenen, die verlooren ging, kwam
op my, en het hart der weduwe deed ik vrolyk zingen. Den blinden was ik tot oogen,
en den kreupelen was ik tot voeten. Ik was den nooddruftigen een vader, en het
geschil, dat ik niet wist, onderzogt ik. - Verbeeldt uzelven in de tegenwoordigheid
van GOD, den Regter over allen, om de eindelyke vergelding uwer daaden te
ontvangen; zoudt gy, in dien toestand, u niet verheugen op de bedenking, dat gy
ryk geweest zyt in goede werken, gereed om mede te deelen aan de behoeftigen,
en goeden voorraad voor uzelven wegleggende, als een grondslag voor het
toekomende, op dat gy het eeuwig leeven moogt ontvangen? - Zoudt gy het geen
onuitspreekelyk hoog geluk rekenen, eene reeks menschlievende en weldaadige
bedryven, door u verrigt jegens uwe arme en behoeftige medeschepzelen op aarde,
aan het licht gebragt te zien, en goedgekeurd door uwen Regter, om toegelaaten
te worden in het eeuwigduurend verblyf der Braaven en Goeden, die rusten van
hunnen arbeid, en wier werken hun navolgen? - Indien
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gy dan Overvloed hebt, geeft aalmoessen; zo zult gy eenen goeden schat voor
uzelven opleggen tegen den dag der behoefte!
In 't algemeen, de som van onzen Pligt, in eenen staat van Voorspoed en
Overvloed, komt hierop neder: Dat wy nederig en gemaatigd zyn - niet vertrouwen
op den wankelen Rykdom - de Schatten met dankbaarheid ontvangen als de giften
des Hemels, en 'er gebruik van maaken als Talenten aan onze zorge toevertrouwd
door den Heer van alles - afstand doen van trotschheid, onregtvaardigheid en
verdrukking - vermaak scheppen in alles goeds te doen, 't welk in onze magt staat.
- Indien wy deeze regels aandagtig waarneemen, mogen wy met regt de taal van
Apostel PAULUS de onze maaken: Ik weet Overvloed te hebben! - En wanneer wy
hier naamaals zullen worden opgeroepen, om rekenschap te doen van de aan ons
toevertrouwde goederen, zal deeze goedkeuring ons deel weezen: Wel gy goede
en getrouwe Dienstknegt, gaat in in de vreugde uws Heeren!

Over het afwisselend gebruik van het gewoon planten loogzout
en de opium, in hevige stuiptrekkingen. Door D. Heilbron C.Z.,
practizeerend Geneesheer te Amsterdam.
Hoe zeer het aan de ééne zyde in den Beoeffenenden Geneesheer zeer te mispryzen
is, wanneer hy, in een tyd, in welken door de buitenlandsche Geneeskundigen zoo
meenigvuldige nieuwe geneeswyzen en geneesmiddelen worden voorgesteld, alleen
uit eene overdrevene zucht tot nieuwigheden, iedere zoo genoemde nieuwe
ontdekking, iedere uitgebazuinde geneeswyze terstond omhelst, en zonder een
allernauwkeurigst onderzoek by het ziekbed navolgt, zoo is het echter aan de andere
zyde voor het lydend menschdom niet minder nadelig, byaldien men, uit eene al te
sterke verkleefdheid aan het oude, of aan een byzonder Systhema, al het nieuwe
verwerpt, en dit juist, om dat het nicuw is. Ieder Geneeskundige, die geen
vreemdeling is in de vorderingen, welke zedert weinige jaaren in alle takken
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der Geneeskunde, en byzonderlyk in het uitoeffenende gedeelte derzelve, gemaakt
zyn, en de in dezen zoo zeer te pas komende middenweg bewandelt, zal, wel is
waar, zig meer dan eens, by het aanwenden van zoogenaamde nieuwe middelen,
in zyne verwagting merkelyk te leur gesteld vinden; maar hy zal ook daarentegen
ongetwyffeld overtuigd zyn van het belangryke der nieuwe ontdekkingen, wanneer
men 'er een goed gebruik van weet te maken, en van derzelver heilzaame gevolgen
aan het ziekbed, vooral in zoodanige gevallen, in welken de gewoone Geneeswyze
onvoldoende, of het gevaar zeer dringend geweest is.
Nog zeer kort geleden heb ik het genoegen gehad, om zulks door een zeer
levendig voorbeeld bevestigd te zien, en ik heb het niet ondienstig geoordeeld, om
myne gedaane waarneming door middel van dit geächt Tydschrift algemeen bekend
te maken.
Eenigen tyd geleden heeft Dr. W.A. STUTS eene nieuwe geneeswyze van den zoo
met recht gevreesden Tetanus traumaticus bekend gemaakt, welke bestaat, in den
lyder vooreerst in een laauw half bad te plaatsen, het welk uit eene gewoone loog
van houtassche bestaat, waar in, naar vereisch der omstandigheden, nog één of
twee oncen bytend planten loogzout (Lapis causticus) zyn opgelost, en vervolgens
in eene beurtelingsche toediening van het gewone planten loogzout (Sal tartari) en
(*)
de opium . Deze op de proeven over de getergde Spier en Zenuwvezel van den
alom beroemden HUMBOLDT berustende, en met eene zoo gelukkige uitkomst
bekroonde Geneeswyze, is niet alleen reeds op zig zelve van zeer veel gewicht,
daar het algemeen bekend is, hoe moeijelyk deze zoo gevaarlyke ziekte, door de
tot nog toe gebruikelyke geneeswyze, weggenomen kan worden, maar heeft ook
reeds tot meerdere heilzaame overwegingen aanleiding gegeven. - De door zyne
Schriften bekende Dr. FAUST wil, dat men, vol-

(*)

De aankondiging dezer nieuwe, en, volgens den schyn, zekere geneeswyze, benevens eenige
Theoretische denkbeelden, en daar toe behoorende waarnemingen, vindt men in de
Medicinische Chirurgische Zeitung van Pr. HARTENKEIL, voor het jaar 1800, No. 6, van welke
men een kort, doch zakelyk, uittreksel kan vinden in den Algemenen Konst- en Letterbode
van 11 July l.l.
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gens de door hem (en misschien niet zonder grond) vooronderstelde analogie
tusschen den Tetanus en de Watervrees, die geneeswyze ook in de laatstgemelde
(*)
ziekte zoude behooren aan te wenden, en belooft zig hier van de beste gevolgen .
Dr. STUTS zelve geeft ook eenige nadere proeven op van zyne aangeprezene
geneeswyze, en voegt daar by eenige Theoretische bedenkingen, om die
(†)
geneeswyze ook in andere ziekten te beproeven .
Eindelyk heeft de Hoogleeraar BRUNNINGHAUSEN, te Wurtsburg, deze geneeswyze
nog verder uitgestrekt, en 'er de allerheilzaamste gevolgen in stuiptrekkingen van
gezien. In eenen brief aan meergemelden Dr. STUTS meldt de evengenoemde
(‡)
Hoogleeraar , dat hy by eene zwangere twintigjarige Vrouw, welke in de zevende
maand allerhevigste stuipen kreeg, die door geene der gewoone middelen tot wyken
te brengen waren, en zelfs zoo hoog liepen, dat men den aanstaanden dood der
Lyderes als zeker beschouwde, en reeds by voorraad toestel maakte tot de
Keizerlyke Snede, om het kind te redden, de gemelde geneeswyze in het werk
stelde, hebbende haar het ééne uur eene oplossing van het Sal tartari, en het andere
uur tien droppels Laudanum liquidum laten gebruiken, daarby een loogzoutig clysteer,
en (in plaats van een bad) omslagen van doeken in eene oplossing van den Lapis
causticus laten toedienen; en, laat hy hier op volgen, hebbe ik immer eene spoedige
en verrassende uitwerking van eene geneeswyze gezien, het was zeker in het
tegenwoordig geval; de stuipen hielden terstond op; de Vrouw kreeg weeën en
baarde gelukkig, zonder de minste stuipagtige beweging; zelfs het kind, dat
schyndood gebooren wierd, herstelde zig ook. Een uur na de verlossing kwamen
de stuiptrekkingen met dezelfde hevigheid weder te voorschyn, wierden echter even
zoo spoedig door gemelde geneeswyze weggenomen, waar na zy volkomen
wegbleven, en de zwakke Lyderes ook volmaakt hersteld wierd.
(§)
Deze waarneming door den Heer STUTS met

(*)
(†)
(‡)
(§)

Men zie evengemelde M.C. Zeitung, No. 32.
Ibidem No. 19.
Ibid. in de bydragen tot No. 69.
In den eersten opslag schynt de waarneming van den Hoogl. BRUNNINGHAUSEN iets
tegenstrydigs in zig te bevatten met de eerstgemelde van den Heer STUTS in den Tetanus,
daar 'er werkelyk, althans voor het uiterlyke, een aanmerkelyk onderscheid plaats heeft
tusschen den Tetanus en convulsien; doch deze zwarigheid is, ingevolge de op deze
waarneming volgende aanmerkingen, aan beide die Schryvers niet ontglipt, en wordt door
dezelven ook eenigermaten opgelost, 't welk ik echter onaangeroerd zal laten, daar beide die
Heeren beloofd hebben, om, in het algemeen gelezen wordende Journal van HUFELAND, in
het uitgebreide over deze stoffe te handelen.
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eenigen van denzelfden aart bevestigd, gevoegd by de vroegere aanteekeningen
der Artsen over het nut der loogzouten, en wel byzonder van de plant-loogzouten
(*)
in krampagtige ziekten , spoorde my aan, om in voorkoomende gevallen van dien
aart dezelve geneeswyze te beproeven; waar toe ik my des te meer bevoegd, en
zelfs verplicht achtte, daar ik by ondervinding weet (en welke Geneesheer heeft dit
niet gezien?) hoe onvermogend de gewone middelen dikwerf in die gevallen zyn,
en hoe meenigmalen de lyder al zeer spoedig het slachtoffer van zoodanigen hevigen
aanval worden kan.
Het geval wilde, dat ik gelegenheid kreeg, deze geneeswyze in het werk te stellen,
en men zie de uitkomst.
Op Zondag den 14 December l.l. wierd ik gevraagd by eene Juffr. A....., die volgens
berichten een zeer gevoelig Zenuwgestel had, en na eene sterke
gemoedsaandoening in hevige stuiptrekkingen gevallen was, zoo als ik de Lyderesse
ook met buitengewone sterke aanvallen aantrof. Na eenige in dergelyke gevallen
gewone in- en uitwendige middelen te vergeefsch beproefd te hebben, en vreezende,
dat de Lyderesse, die reeds zeer verzwakt was, door eene kort te vooren
doorgestaane ziekte, in een onherstelbaar gevaar zoude kunnen geraken,
appliceerde ik de bovengemelde geneeswyze, en wel op deze manier. Ik liet een
drachma Sal tartari in 2 oncen water oplossen; van deze oplossing liet ik het eene
uur de helft nemen, en het andere uur tien

(*)

Men zie onder anderen de waarnemingen van MICHAëLS, in het Journal van HUFELAND, IIIde
Deel 2de Stuk, bladz. 344.
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droppels Laudanum liquidum; daar by liet ik eene goede hoeveelheid potasch in
laauw water smelten, en de daar in gedoopte doeken op den buik leggen; en welk
was het gevolg? Even als de Hoogl. BRUNNINGHAUSEN kan ik met recht zeggen, dat
ik nooit een meer in het oog lopende uitwerking eener geneeswyze gezien hebbe.
Tot bewondering van de omstanders en van my zelven, hielden de aanvallen, die
6 a 7 uuren, aanhoudend met de grootste hevigheid, gewoed hadden, korten tyd
na de aanwending dier middelen geheel op, en de Lyderesse scheen, behalven de
terug geblevene zwakheid, geheel hersteld; evenwel gebeurde het zelfde, het welk
men hier boven in de waarneming van den Hoogl. BRUNNINGHAUSEN gelezen heeft,
en het welk misschien wel eene nadere overweging verdient. In den nacht, namelyk,
kwamen de toevallen terug, die echter ook, op de herhaalde aanwending der
bovengemelde middelen, wederom spoedig verdweenen, waar na de Lyderes niets
meer van dien aart gevoelde, zoo als zy thans ook door versterkende middelen, als
anderzins, volkomen hersteld is.
Ofschoon nu de hier medegedeelde waarnemingen van de goede gevolgen der
aangewende geneeswyze in hevige stuiptrekkingen te weinig in getal zyn, om die
geneeswyze als onmisbaar te beschouwen, en het ook bovendien, de zaak uit een
Pathologisch oogpunt beschouwd, niet waarschynlyk is, dat men hier door eene
grondige geneezing der Zenuwziekten zoude kunnen daarstellen, (uitgenomen
misschien wanneer de Zenuwtoevallen alleen gevolgen van gemoedsbewegingen
zyn,) zoo schynt het aanwenden dier middelen my evenwel de aandacht der Artsen
overwaardig te zyn, al ware het alleen, dat men dezelven als verzachtende
beschouwde, en daar door in staat gesteld wierd, om, door het afbreken van den
aanval, den noodigen tyd te winnen, om de grondige geneeswyze tegen de
oorspronkelyke oorzaak te kunnen bewerkstelligen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

15

Waarneeming wegens eene door kunst gemaakte Pupil (oogappel),
geopend allernaast de Sclerotica, door den burger Demours, Lid
(*)
van de oude Medicynsche Faculteit van Parys, en Oculist .
Voorgeleezen in het Institut National, den 15 en 21 Juny 1800.
(Uit het Journal de Médecine van Parys.)
‘De Heer W. VAN SPAAN van Biljoen, die ons dit Stukje (ten einde 'er ons- en onze
Landgenooten dienst mede te doen) gunstig mededeelde, heeft aan het huis van
den Oculist DEMOURS, te Parys, den Burger SAUVAGES onlangs gezien, en, benevens
den eerstgemelden, wegens de in dit Stukje vermelde operatie, gesproken; terwyl
zyn Ed. zig, nopens de waarheid van het verhaal, overtuigend verzekerd heeft,
onder anderen, door den herstelden Blinden een Dagblad (even te vooren van de
pers gekomen) te doen leezen, het welk hy, met behulp van een bol glas, zeer vlug
en naauwkeurig verrigtte.
10 December 1800.
V e r t a a l e r .’
De Burger SAUVAGES, van Ham, in het Departement van de Somme, ondervond, in
den ouderdom van 22 jaaren, sterke en herhaalde oogöntsteekingen, verzeld van
verzweeringen in het Hoornvlies, waar by verscheide reizen het waterachtig vogt
uit elk oog liep, en welke gevolgd wierden door verdonkering van het geheele
Hoornvlies van het regter oog, en van vier vyfde gedeelten van dat van het linker
oog. De Inis.

(*)

De Burger sauvages, die geduurende den loop van het 9de en 10de Jaar in het huis van den
Burger demours, in de Straat Mazarine, No. 1578, zal gelogeerd zyn, is gaarne gereed om
aan de nieuwsgierigheid van die geenen te voldoen, die zig zelven willen verzekeren, dat hy,
met geheel witte en mismaakte oogen, zeer goed kan zien te leezen.
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van ieder oog bleef gehecht aan de holle oppervlakte van het Hoornvlies. 'Er bestond
by gevolg in 't geheel geen waterachtig vogt meer; en de Lyder was, geduurende
vier jaaren, in den staat van de volkomenste blindheid, niettegenstaande de
aanwending der beproefdste geneesmiddelen.
Het regter oog zig onherstelbaar vertoonende, viel ik op de gedachte, om een
kunstige Pupil te maaken, aan het bovenste en zydelyk uitwendige deel der Iris van
het linker oog, allernaast de Sclerotica, de eenigste plaats, alwaar het Hoornvlies
nog eenige doorschynendheid behouden had.
Den 26 Germinal, het 5de Jaar, (16 April 1797) bragt ik een Cataract-mesje in
het doorschynende Hoornvlies, en in de Iris, allernaast de Sclerotica, in acht
neemende, de opening in de Iris een weinig laager te maaken, dan die van het
Hoornvlies, ten einde te vermyden, dat het gezigt, door het lidteken, 't welk deze
insnyding in het Hoornvlies moest nalaaten, naderhand niet zou gehinderd worden.
Ik bragt vervolgens in deze opening een der bladen van een zeer dunne Schaar,
dezelve een weinig in het glasachtig vogt, indringende. Het andere blad wierd
tusschen het Hoornvlies en de Iris gebragt, en op deze plaats, niet digt aan de holle
oppervlakte van het Hoornvlies, gevestigd. Ik ligtte vervolgens een klein lapje van
de Iris, ter grootte en gedaante byna van een Zuuringzaadkorreltje, door twee
insnydingen met de Schaar, uit het oog, en op het oogenblik was het gezigt hersteld.
Deze, door kunst gemaakte, Pupil is zedert meer dan drie jaaren in stand gebleven,
en niets schynt te doen vreezen, dat zy zig sluiten kan.
De Lichtstraalen komen onmiddelyk in het Glasachtige Lichaam, zonder het
Cristallyne Lichaam te doorkruissen, 't welk zig niet tot aan de gemaakte opening
uitstrekt; en daarenboven is het hoogstwaarschynelyk, dat het Cristallyne Lichaam
in zyn kasje verdonkerd is, van wegen de groote wanorde, die alle de deelen van
het oog door de verettering ondergaan hebben; ook is het gezigt beter, door behulp
van een Cataractglas, waar mede de Burger SAUVAGES zeer gemakkelyk leest. Dit
glas is een der bolste, waar van zig die geenen, welke de operatie van de Cataract
ondergaan hebben, gewoonlyk bedienen; het geen zonder eenigen twy-
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fel bewyst, dat het Cristallyne Lichaam in dat oog van geen nut is.
Deze Waarneeming kan ter aanmoediging verstrekken, om de Kunstbewerking,
in zommige gevallen, alwaar geen hoop meer overig is, te beproeven. Men kan zig
gemakkelyk verzekeren, door de beschouwing der oogen van den Burger SAUVAGES,
thans in de tegenwoordigheid der Vergadering van het Institut National, dat alle die
geenen, die hy te vooren geraadpleegd had, en die hem eenpaarig als een
onherstelbaaren blinden beschouwd hadden, (in welk gevoelen ik ook verkeerde)
tot deze oordeelvelling grond hadden.
Men vindt by verscheide Schryvers voorbeelden van Pupillen, die door
verschillende oorzaaken gesloten waren, en door eene Operatie geopend wierden.
Zulks is door CHESELDEN en anderen gedaan.
De Iris maakt zig ook zomtyds van de Sclerotica en van de Choroidea los, of
scheurt zig, door 't uitwerksel van een slag, of door verzweering van het Hoornvlies,
waar mede zy zig verbonden heeft, af; en 'er zyn waarneemingen van dat zoort, die
de herstelling van het gezigt door soortgelyke nieuwe Pupillen bewyzen, ondanks
de volkomene toesluiting der natuurlyke Pupil. Ik heb verscheide van deze
losrukkingen der Iris gezien. Zomtyds ben ik verpligt geweest, in het doen van de
operatie der Cataract, dezelve door eene opening, die ik in de Iris maakte, te doen
uitkomen, wanneer dit vlies aan het beursje van het Cristallyne Lichaam vastgehecht
was, en 'er is in zommigen een nieuwe Pupil uit ontstaan, die na de toesluiting der
oude gebleven, en aan het gezigt van voldoend nut geweest is.
Op een anderen tyd heb ik gezien, dat het Cristallyne Lichaam de Iris afscheurde
van de Sclerotica, aan haar onderste gedeelte, en door deze opening uitkwam;
welke opening in wezen bleef, en eene door kunst gemaakte Pupil vormde.
Mejuffrouw DE CHAMBELLAN had geduurende zeventien jaaren een Cataract in het
regter oog, die zig zo sterk vastgehecht had, dat, geduurende de operatie, die ik,
den 2 October 1787, in tegenwoordigheid van den Burger SABATIER deed, het
Cristallyne Lichaam, in plaats van door de Pupil uit te gaan, de Iris van de Sclerotica
aan haar benedenste gedeelte losmaakte, en ik bevorderde zyne ontlasting langs
deze
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opening, na vooraf hieromtrent het gevoelen van den Burger SABATIER ingenomen
te hebben. Deze nieuwe Pupil is in wezen gebleven, en terwyl de oude verward
gebleven is, door de verduistering van de Capsula Lentis Crystallinoe, heeft
Mejuffrouw DE CHAMBELLAN, zedert dien tyd, door deze kruiswyze opening, zeer wel
gezien, terwyl het andere oog haar tot niets diende.
Maar men heeft nog geen kleine opening in de Iris, allernaast de Sclerotica,
gemaakt, wanneer het oog van waterachtig vogt geheel beroofd was, en de Iris op
de holle oppervlakte van het Hoornvlies was vastgehecht, en wanneer maar alleen
een vyfde gedeelte der oppervlakte van het Hoornvlies, by de Sclerotica,
doorschynend was.
Ik heb dikwyls eene opening in dit zelfde deel der Iris gemaakt, zedert dat ik deze
operatie aan den Burger SAUVAGES gedaan heb; maar om deze handelwyze aan
het onderzoek van het Institut National, en van het Geneeskundig Genootschap, te
onderwerpen, heb ik het nodig geoordeeld, eenigen tyd te laaten verloopen, op dat
men niet zoude kunnen vreezen voor de sluiting dezer opening; eene vrees, welke
de kleinheid der opening in de Iris veroorzaakt, door de engheid der plaats, welke
ik had, om de operatie te doen.
Ik ben voorneemens, om in de Iris ook eene nieuwe opening te maaken, tusschen
den rand van het Cristallyne Lichaam en de Sclerotica, niet alleen in het geval, het
welk ongeneeslyk geoordeeld is, als dat van den Burger SAUVAGES, mits dat het
Hoornvlies eenige doorschynendheid in een gedeelte van zyne oppervlakte behouden
heeft, maar ook wanneer de doorgang der lichtstraalen belet wordt, 't zy door een
lidteken in het midden van het Hoornvlies, 't zy door vastkleeving der randen van
de Iris aan de Capsula Lentis Crystallinae, 't zy door verdikking of verduistering van
dit vlies, en zelfs van het Cristallyne Lichaam, wanneer de kleinheid van de Pupil,
of eenige andere oorzaak, de uitneeming van het Cristallyne Lichaam al te moeijelyk
maakt.
De lichtstraalen, in 't oog vallende, ondergaan een eerste refractie (straalbreeking),
wanneer zy uit de lucht in het doorschynende Hoornvlies en waterachtig vogt komen.
Eene veel grootere ondergaan zy, wan-
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neer zy door het Cristallyne Lichaam gaan. Eindelyk de afwisselende zamentrekking
en verwydering van de opening der Iris, bekend onder den naam van Pupil of
oogäppel, laaten alleen in het binnenste van het werktuig eene genoegzaame
hoeveelheid van lichtstraalen binnengaan, om het beeld van het voorwerp, op eene
duidelyke wyze, op de Retina te doen afbeelden. Men weet, dat deze opening zig
verwydert, by een middenmaatig licht, en zig sluit, wanneer men 't oog aan een
helder of sterker licht blootstelt.
Hetgeen men in den uitslag, welke den Burger SAUVAGES ten deel is geworden,
moet bewonderen, is, dat hy een persoon op vyftig schreden herkent, en dat zyn
gezigt zeer zuiver is, niettegenstaande het gebrek van beweeging zyner zeer kleine,
door kunst gemaakte, Pupil; ondanks de verwydering derzelve van het middenpunt
des oogbols; ondanks de volstrekte afweezigheid van het waterachtig vogt van het
oog, en niettegenstaande de vernietiging van de bolle oppervlakte van het Hoornvlies,
't welk, herhaalde reizen door verschillende verzweeringen doorboord, en met witte
lidtekens bedekt gebleven zynde, in vier vyfde deelen van zyne oppervlakte, zig
een weinig plat bevindt, zelfs in dat gedeelte, dat doorschynend gebleven is.

Institut National van Weetenschappen en Kunsten.
Extract uit de Registers der Classis, in de Zitting van den 11 Messidor, 8ste Jaar,
(30 Juny 1800.)
(*)

Een Lid, uit naam van de Commissie , leest het Rapport, waar van het Uittreksel
luidt als volgt:
De Burger DEMOURS, Lid van de oude Medicynsche Faculteit van Parys, heeft in de
Classis, in een van haare laatste Zittingen, geleezen eene Waarneeming van eene
Pupil, welke hy door kunst gemaakt heeft, in een geval van volstrekte blindheid,
veroorzaakt door de verduistering van het Hoornvlies, en heeft aan dezelve het
voorwerp dezer Waarneeming vertoond, dewelke, zedert drie jaaren, na dat deze
Operatie aan hem

(*)

Bestaande uit de Burgers CUVIER en SABATIER.
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uitgevoerd is, niet alleen het onwaardeerbaar voordeel geniet, van genoegzaam te
zien, om alleen te gaan, maar ook om volmaakt de voorwerpen te kunnen
onderscheiden, welke hy nodig heeft te kennen, en met gemak door middel van
Cataract-glazen te leezen.
Deze Burger had het gezigt verlooren, door eene oogöntsteeking op beide de
oogen, waar op verzweeringen der Cornea, uitvloeijing van het waterachtige vogt,
eene byna geheele vasthechting van de Iris aan het Hoornvlies, en eene verduistering
van het laatstgemelde vlies gevolgd waren, zodanig, dat de doorgang van het licht
'er geheel door belemmerd wierd. 'Er bleef egter eene kleine tusschenruimte over,
aan het bovenste en uitwendige deel van het Hoornvlies des linker oogs, welke
toeliet, het aangrenzend deel der Iris te zien.
De Burger DEMOURS heeft gedacht, dat, wanneer hy eene opening hier ter plaatze
maakte, het mogelyk zou zyn, den Lyder een weinig gezigt hier door te bezorgen.
In gevolge hiervan bragt by een Cataractmesje naar binnen, door de Cornea;
vervolgens, langs deze gemaakte wonde, een zeer dunne Schaar, waar van hy een
blad gebragt heeft achter de Iris, en het andere voor dat vlies, 't geen maar, zonder
aanhechting, tegen de Cornea lag; voorts heeft hy een lapje van de Iris, ter grootte
byna van een Zuuringzaadkorreltje, uit het oog weggenomen. Het gezigt was op
het oogenblik hersteld, en de door kunst gemaakte Pupil is tot nu toe in wezen
gebleven, met dezelfde uitgebreidheid, zonder iets van haare grootte te verliezen.
Men had de Iris geopend, in gevallen waar de Pupil geheel gesloten was.
CHESELDEN en JANIN hebben deze Operatie op verscheide perzoonen gedaan; maar
het Hoornvlies was gezond, en niet vastgehecht met de de Iris, en zy hebben dit
vlies in zyn midden, vlak tegenover de Lens Crystallina, doorboord; in welke gevallen
JANIN ook altyd eene Cataract gevonden heeft, die hy vervolgens op de gewoone
wyze wegnam. In gemelde geval van SAUVAGES, in tegendeel, had het oog geen
doorschynendheid behouden; maar het Hoornvlies was met eene zeer dikke vlek
bedekt, en 'er was eene byna geheele vasthechting van het achterste gedeelte tot
aan het voorste van de Iris; de eenige geringe doorschynendheid, die 'er
overgebleeven was, bespeurde
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men aan een der randen van de Cornea. Men kon daarenboven vreezen, dat eene
door kunst gemaakte Pupil, in eene plaats, zoo verre verwyderd van die, welke aan
de natuurlyke beantwoordt, van geen groot nut voor den Lyder zyn zoude. Deze
moeijelykheden hebben den Burger DEMOURS niet te rug gehouden; de laatste,
voornamelyk, heeft hem geen aandacht waardig toegescheenen, om dat hy
meermaalen gezien heeft, dat de Iris losging in een gedeelte van haaren omtrek,
om aan het Cristallyne Lichaam, in de operatie van de Cataract, eenen weg te
baanen, wanneer de te zeer gedrukte Pupil zig aankantte tegen den uitgang van
dat lichaam, en dat deze nieuwe Pupil zeer wel in stand bleef, en zeer wel tot het
gezigt diende. De Classis heeft den goeden uitslag dezer operatie gunstig
beoordeeld.
In gevolge van dien oordeelen wy, dat zy de Waarneeming, die de Burger DEMOURS
haar aangeboden heeft, moet aanneemen, bewaaren, en bekend maaken, als
inhoudende eene belangryke ontdekking, welke de grenzen der Geneeskunde verre
te buiten gaat.
Gedaan in het Nationaale Paleis van Weetenschappen en Kunsten, den 11 Messidor,
8ste Jaar, (30 Juny 1800.)
Was getekend
CUVIER. SABATIER.
De Classis keurt het Rapport goed, en neemt de besluiten daar over aan.
Bekrachtigd conform het Origineele.
Parys, den 13 Messidor, 8ste Jaar, (2 July 1800.)
Was getekend
DELAMBRE, Secretaris.

Extract uit het Rapport, gedaan aan het Geneeskundig
Genootschap, door Roussille-Chamseru, Lid van de oude Faculteit
der Geneeskunde van Parys, Geneesheer en Oculist, wegens de
Waarneeming van Demours, betrekkelyk eene door kunst gemaakte
Pupil.
De Waarneeming, door den Burger DEMOURS geleezen in de Zitting van het
Geneeskundig Genootschap, van den 2 Messidor, 8ste Jaar, (21 Juny 1800)
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is met veel belangneeming aangehoord. De Burger SAUVAGES, aan wien het hem
gelukt is, eene nieuwe Pupil in het linker oog te maaken, aan het bovenste en
zydelyke uitwendige deel der Iris, by de schyf van het Hoornvlies, is naauwkeurig
geëxamineerd door verscheide Leden, die in staat waren, om de bezwaarlykheid
der hulpmiddelen te beoordeelen, welke aan dit oog konden worden toegebragt, zo
wel als de onherstelbaare wanorde van het regter oog. In het beschouwen van den
omtrek van het Hoornvlies in het geopereerde oog, dat meerendeels
ondoorschynende was geworden, heeft men alleen, aan den bovenkant en naar
den slaap van het hoofd, een plekje kunnen ontdekken, dat eenige doorschynendheid
had behouden, en dat toeliet, een gezond gedeelte der Iris of Uvea te beschouwen,
genoegzaam verwyderd van dat geene, 't welk vernietigd, of ineengesmolten was
met de deelen, die voorheen tot verettering waren overgegaan.
Ik besluit, dat de Operatie, door den Burger DEMOURS uitgevonden, nieuw is, daar
in, dat zy bestaat in het maaken van eene nieuwe Pupil, in een staat van eene zeer
zamengestelde en anders onherstelbaare oogziekte, en in een punt van de Iris,
zeer naby de Sclerotica, alwaar tot nog toe niemand in de gedachten gekomen is,
om een nieuwe Pupil te maaken.
Was getekend
ROUSSILLE-CHAMSERU.
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A. Klein lidteken op het Hoornvlies, allernaast de Sclerotica, veroorzaakt door het
Cataract-mesje, 't welk 'er van boven naar beneden ingebragt is.
B. Het Hoornvlies, in vier vyfde deelen van zyne oppervlakte wit geworden, doorzaaid met
aderspattige vaatjes, en ineengesmolten met vier vyfde deelen der uitgestrektheid van de
Iris.
C. De door de Operatie gemaakte Pupil.
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Bedenkingen, wegens de mogelyke ontmoeting tusschen onze
aarde en een comeet.
(Ontleend uit Exposition du Systeme de Monde, par PIERRE SIMON DE LA PLACE.)
De vrees, ingeboezemd door het verschynen der Comeeten, voortyds zo groot, is
by alle eenigzins Hemelloopkundigen, ten deezen dage, verdweenen; zy beschouwen
die verschynzels met het zelfde oog, met dezelfde gerustheid, als andere
Hemellichten, en merken ze geenzins aan als voorboden, door derzelver verschyning,
naakend onheil den Aardbewooneren spellende.
Doch men is door deeze meerdere kundigheid niet van alle vrees, door de
Comeeten ingeboezemd, ontheeven. Men begrypt, dat van het groote en ons
onbekende aantal, die in allerlei rigtingen ons Planeetstelzel doorkruissen, wel eens
ééne de Aarde zou kunnen raaken; - doch zy gaan ons zo schielyk voorby, dat de
uitwerkzels van derzelver aantrekkingskragt niet te vreezen zyn. Het is alleen door
tegen onzen Aardbol aan te botzen, dat zy hier verwoestingen kunnen aanrigten:
maar dusdanig een schok, schoon mogelyk, is in het verloop van eene eeuw tyds
in eene zeer geringe maate waarschynlyk. Dat twee Lichaamen, zo klein in
vergelyking met het ongemeeten ruim, waarin zy omloopen, tegen elkander zouden
aanbotzen, vordert een zamenloop van omstandigheden, voor welken wy geene
reden hebben om met grond eenige vrees op te vatten. Niettemin mag de geringe
waarschynlykheid van zulk eene ontmoeting, als men een verloop van eeuwen by
elkander rekent, eenige beduidenheid krygen. De uitwerkzels van zodanig een schok
op de Aarde kan men zich ligt verbeelden. De as en de omwenteling veranderen;
de Zeeën verlaaten haare oude beddingen, om naar den nieuwen Equator te snellen;
een groot aantal Menschen en Dieren moet omkomen in dien algemeenen
watervloed, of verlooren gaan door den geweldigen schok, dien de Aarde ontvangt;
geheele landen worden
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omgekeerd, en alle de gedenktekens van 's menschen vlytbetoon en kunst over
hoop geworpen. - Zulk eene omkeering zou uit den schok eener deeze Aarde
ontmoetende Comeet te duchten weezen.

Beschryving van de tegenwoordige stad Alexandrie, in Egypte.
(Ontleend uit C.S. SONNINI's Voyage dans la Haute et Basse Egipte. Te Parys, in
1799, in drie Deelen, met één Deel Plaaten, uitgegeeven.)
De nieuwe Stad Alexandrie is gebouwd, althans voor het grootste gedeelte, op den
oever der zee. De Huizen, gelyk alle in de Levant, hebben platte daken. Geene
vensters ziet men in dezelve; en de openingen, die derzelver plaats bekleeden, zyn,
voor het grootste gedeelte, bezet met een uitsteekend latwerk van hout, van
onderscheide gedaante, en zo digt, dat het licht 'er ter naauwer noode doorbreeke.
In deeze landen zyn, meer dan elders, zodanige uitvindingen, die het Huis in eene
Gevangenis hervormen, weezenlyke Jalousien. Het is door dit maakzel van hout,
en zomtyds ook van yzer, niet zelden fraai gewerkt, dat de Schoonen mogen zien,
wat 'er buiten omgaat, doch altoos verstooken van het voorregt om gezien te worden.
Het is in dien staat van hooplooze afzondering, dat zy, wel verre van de hulde te
ontvangen, welke de Natuur vordert dat toegebragt worde aan elk weezen met
gevoeligheid beschonken, niets ontmoeten dan smaad en mishandeling; het is daar,
met één woord, dat een gedeelte des Menschlyken Geslachts, het haatlyk regt van
den Sterksten misbruikende, het andere gedeelte in eene vernederende slaaverny
houdt - dat gedeelte, welks bekoorlykheden alleen het vermogen behoorden te
hebben om de stugge stroefheid haarer wreede dwingelanden te leenigen.
De naauwe en slegt geschikte Straaten zyn zonder steenen en zonder oppassing;
geen openbaar Gebouw, noch ook dat eens byzonderen Persoons, houdt het oog
des Reizigers op; en verondersteld zynde, dat de overblyfzels van de oude Stad
zyne aandagt niet getrokken
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hadden, de tegenwoordige zou hem geen oogenblik stoffe tot denken verschaffen.
Turken, Arabieren, Barbaresquen, Copthen, Christenen uit Syrien, en Jooden,
maaken de bevolking uit, die op vyfduizend mag geschat worden, zo verre men
schatten kan in een land, waar men geen registers van eenige zaak houdt. De
Koophandel lokt, daarenboven, uit alle de landen van het Oosten, vreemdelingen,
wier verblyf zeer onzeker is. Deeze wonder vreemde vermenging van menschen
uit onderscheide volken der aarde, op elkander jalours, en meest altoos vyandig,
zou aan het oog des waarneemers een zonderling mengzel aanbieden van
gewoonten, zeden en kleeding, indien een zamelplaats van Dieven en Roovers de
moeite der waarneeming kon opweegen.
Indien ergens Altaaren voor den Demon der Wraake zyn opgerigt, ontmoet men
zeker in Egypte eenen Tempel aan dien Demon geheiligd: Wraak is daar eene
Godheid, of liever de Tyran van het menschlyk hart. Niet alleen schenken de
inwoonders over 't algemeen nooit vergiffenis; maar hoe treffend een blyk van
vergoeding men ook moge gegeeven hebben, zy rusten nimmer vóór dat zy hunne
handen geverfd hebben met het bloed van den Man, dien zy éénmaal voor hunnen
vyand verklaarden. Schoon zy langen tyd hunne gevoeligheid weeten te bedekken
en te ontveinsen, tot dat zy eene gunstige gelegenheid vinden om 'er aan te voldoen,
zyn de uitwerkzels daarvan niet min verschriklyk, of met de beginzelen van rede
minder overeen te brengen. Wanneer een Europeaan, of, om hunne benaaming te
bezigen, een Frank, hunne verstoordheid heeft gaande gemaakt, laaten zy, zonder
eenig onderscheid te maaken, hunne wraak losbarsten op het hoofd van eenen
Europeaan, zonder zich te bemoeijen met het onderzoek, of deeze een Bloedverwant,
een Vriend, of zelfs een eigenlyke Landgenoot zy des persoons, van wien hy de
belediging ontving. In deezer voege is hunne geraaktheid ontbloot van het éénige,
't welk tot verschooning daarvan zou kunnen dienen; en hunne wraak mag
rechtstreeksche wreedheid genaamd worden.
In Alexandrie, zo wel als in geheel Egypte, wordt in 't algemeen de Arabische taal
gesprooken. Maar de meesten der Alexandriaanen, inzonderheid de zodanigen,
die handelgemeenschap met de Europeaanen heb-
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ben, spreeken desgelyks het Italiaansch, eene taal in de Havens van de Levant
aangenomen. Men bedient 'er zich ook van de Moresco of Lingua franca, eene taal,
zamengesteld uit slegt Italiaansch, Spaansch en Arabisch, Een Vreemdeling kan
zich daar gemaklyker dan elders voorzien van Huislyke Dienstboden, die, zyn ze
niet van eene beproefde trouwe, ten minsten in staat zyn om zich te doen verstaan
door menschen, in het Arabisch niet bedreeven. - Een Serdar, een Officier van geen
hoogen rang, voert hier het bevel; en zyne magt strekt zich niet altoos ver genoeg
uit, om een onbeteugelbaar Volk in tugt te houden.
Eene wyde uitgestrektheid van zand en stof, eene opeenhooping van overblyfzels,
is een verblyf, waardig aan de Volkplanting van Alexandrie; en zy werken van dag
tot dag sterk, om de verschriklykheid daarvan te vermeerderen. Omvergevallene
Kolommen liggen overal verspreid; eenige staan nog overeinde, doch op zichzelven;
verminkte Standbeelden, en brokken van Gebouwen, bedekken den omliggenden
grond. Het is onmogelyk, mag ik my zo uitdrukken, zonder struikelen over een deezer
brokken, eenen stap te doen. Het is een afzigtig tooneel van de schriklykste
verwoesting. De ziel bevangt eene zatheid, op het gezigt deezer overblyfzelen van
grootheid en praal, en wordt met verontwaardiging vervuld tegen de Barbaaren, die
een heiligschendende hand opheffen en te werk stellen tot de verwoesting van
Gedenktekenen, welke de Tyd, de meest verslindende van alle verdelgers, zou
gespaard hebben.

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. 628 des voorigen Jaars.)
De Vreemdelingen, die zich nevens ons in de Baai van Castries bevonden, waarvan
wy beloofd heb-
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ben nader te zullen spreeken, hadden onze nieuwsgierigheid gaande gemaakt, zo
wel als hun Land der Bitchys, zuidwaards van de Baai van Castries gelegen. Wy
stelden alle onze vermogens te werk om hun vraagen te doen, ten aanziene van 't
geen het Aardrykskundige huns Lands betrof. Wy schetsten op een stuk papiers
de kust van Tartaryen, Segalien-Rivier, en het Eiland van dien naam, 't welk zy ook
Tchoka noemden, tegen over dezelfde kust, en wy lieten eene opening tusschen
beiden. Zy namen de pen uit onze hand, en hegtten door een streep het Eiland aan
het Vasteland; vervolgens haalden zy hunne Canoe op het zand, en gaven ons te
verstaan, dat zy, naa de rivier afgevaaren te zyn, in deezer voege hun Canoe op
de Zandbark gehaald hadden, die het Eiland aan het Vasteland hegt; daarop plukten
zy van den bodem der Zee eenig Wier, van welk ik vermeld heb, als den bodem
van deeze Golf vullende; zy lagen dit Wier op het strand neder, daarmede willende
aanduiden, dat 'er ook van dit Wier gevonden wordt op de bank, door hun
overgetoogen.
Dit berigt, door deeze Vreemdelingen gegeeven, die van de Rivier Segalien
afgekomen waren, en 't geen zo zeer strookte met het geen wy gezien hadden, zints
wy, op zes vademen waters, bleeven liggen, liet ons geen twyfel over. Om dit berigt
te doen zamenstemmen met het berigt ons door de Inwoonderen van de Baai de
Langle gegeeven, is alleen noodig, dat 'er, by hoog water, aan zommige gedeelten
van de Bank, openingen blyven, met drie of vier voeten waters; een diepte, meer
dan genoeg om met hunne Canoes te kunnen vlotten.
Naardemaal dit, egter, eene zeer belangryke zaak was, nooit vóór my uitgemaakt,
vervoegde ik my 's volgenden daags na 't strand, en wy hadden een nader onderhoud
door tekenen met die vreemdelingen; de uitslag was dezelfde. Eindelyk gaf de Heer
DE LANGLE, nevens my, last aan den Heer LAVAUX, die eene wondere vaardigheid
bezat om vreemde spraaken uit te drukken en te verstaan, om nieuwe naspeuringen
te doen. Hy vondt de Bitchys; ik gaf toen het plan op, door my gemaakt, om myne
lange boot tot in het diepste van de Golf te laaten opvaaren, 't welk niet wel een
grooter afstand kon weezen van de Baai van Castries,
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dan tien of twaalf mylen. Behalven dat dit plan met groote ongelegenheden in de
uitvoering zou vergezeld gegaan hebben, maakte de minste opkoeling van den wind
uit het Zuiden eene zeer hooge Zee in het diepste van dit Kanaal; zo dat een
onoverdekt vaartuig groot gevaar loopt om overloopen te worden van de golven,
die dikwyls breeken als op een droogte. Daarenboven maakte de aanhoudenheid
der Zuidlyke winden, en de geduurige nevels, den tyd van de wederkomst der lange
boot zeer onzeker, en wy hadden geen oogenblik te missen.
In stede, derhalven, van de lange boot uit te zenden, tot het ophelderen van een
aardrykskundig verschil, waarover niet wel langer twyfel kon overblyven, stelde ik
voor, onze werkzaamheid te verdubbelen om eindelyk uit deeze Golf te geraaken,
waarin wy drie maanden gezeild, en welke wy bykans overal bezogt, in allerlei
rigtingen doorkruist en gepeild hadden, zo om onze eigene veiligheid, als om den
aardrykskundigen alles te geeven wat zy konden verlangen. Het dieplood alleen
kon onze gids weezen, in 't midden van de nevels, die ons zo langen tyd omringden:
zulks hadt egter ons geduld niet afgemat, en wy lieten geen punt van de beide
kusten onbezogt.
Daar bleef nu nog maar één belangryk punt meer om op te klaaren voor ons over;
dat van den Zuidlyken uithoek van Segalien-Eiland, welken wy alleen verkend
o

hadden zo verre als de Baai de Langle op 47 , 49′; en ik beken, dat ik, naar alle
waarschynlykheid, dit niet aan anderen zou overgelaaten hebben, indien het mogelyk
geweest ware, deeze Straat uit te zeilen, terwyl het saisoen verliep, en ik niet
onkundig was van de groote bezwaarlykheid om tweehonderd mylen in den wind
op te werken, in een zo naauw kanaal, vol mist, en waar de Zuidlyke winden nimmer
meer veranderden dan twee streeken ten Oosten of ten Westen. Ik wist wel, uit het
Reisverhaal van de Kastricum, dat de Hollanders aldaar Noordlyke winden hadden
aangetroffen in Oogstmaand; dan hier staat aan te merken, dat zy zeilden aan den
Oostkant van hun vermeende Jesso; dat wy, in tegendeel, ons beperkt vonden
tusschen twee landen, welker uiteinden lagen in de Mouson Zeeën, en dat deeze
Mouson heerscht op de Kusten van China en Corea tot in Wynmaand.
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Het scheen ons toe, dat niets den wind van den eens genomen streek zou kunnen
doen veranderen; dit deedt my te sterker verlangen om ons vertrek te verhaasten,
en ik had den tyd daartoe onveranderlyk bepaald op den tweeden van Oogstmaand.
De tyd, welke nog overschoot, werd besteed om eenig gedeelte van de Baai op te
neemen, alsmede verscheidene der Eilanden, waardoor dezelve gevormd wordt.
Onze Natuurkundigen deeden uitstappen na alle de punten der kust, waar zy
veronderstelden voldoening voor hunne nieuwsgierigheid te zullen vinden. De Heer
LAMANON zelfs, die langen tyd ziek geweest was, en wiens herstelling traaglyk
toeging, wenschte zeer ons te vergezellen. De Lavas en andere Volcanische stoffen,
waaruit wy vernamen dat deeze Eilanden bestonden, gedoogden niet, dat hy zyne
zwakheid in aanmerking nam. Hy, zo wel als de Abbé MONGES en Vader RECEVEUR
ontdekten, dat het grootste gedeelte der zelfstandigheden omstreeks de Baai en
de Eilanden, die 'er den ingang van uitmaaken, roode Lava waren, vast of met
porien; graauwe Basalten van allerlei gedaanten, die door het vuur niet scheenen
aangedaan te weezen, maar de stoffe verschaft hadden van de Lavas en Basalten,
die gesmolten waren in deeze stookplaats: onder deeze Volcanische stoffen, welker
uitbarsting men veronderstelde zeer langen tyd geleden te zyn, werden verscheide
crystallisatien gevonden. Zy konden de Monden of Craters van deeze Volcanos niet
ontdekken. Het zou een verblyf van verscheide weeken vereischt hebben, om de
spooren, welke daartoe leidden, na te speuren en te volgen. - De Heer DE LA
MARTINIERE bezogt, met zyne gewoone werkzaamheid, de kanten der rivieren, en
andere plaatzen, om nieuwe Planten te ontdekken; dan hy vondt alleen dezelfde
soorten als hy ontmoet hadt in de Baaien de Ternai en de Suffren. De groei was 'er
bykans in denzelfden staat, als waarin men denzelven te Parys ziet, omtrent het
midden van Bloeimaand.
Onze Schelpkundigen waren gelukkiger. Zy vonden by uitstek dunne
Oesterschelpen, zeer fraai wynverwig en zwart van kleur; doch zo vast aan de rotzen
verkleefd, dat het veel moeite kostte, dezelve los te maaken. De schelpen waren
zo dun, dat het zeer bezwaarlyk viel, dezelve heel te bewaaren. Wy haalden des-
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gelyks met de dregge eenige Schelpvisschen op, van eene schoone kleur, en
verscheide andere gemeenere.
Onze Jaagers schooten veele Waterhoenderen, eenige Wilde Ganzen,
Cormorants, Guillemots, alsmede een kleine Vliegenvanger, hemelsblaauw van
kleur, tot hiertoe onbeschreeven; doch alle deeze soorten waren vry schaars. De
natuur van alle leevende weezens schynt, in deeze bykans altoos bevroozene
lugtstreeken, in eenen staat van gevoelloosheid. Cormorants en andere Vogels, die
onder een gelukkiger lugtstreek gezellig leeven, woonen hier eenzaam op de toppen
der rotzen. Eene droeve en naargeestige eenzaamheid schynt langs het geheele
Zeestrand te heerschen, en in de Bosschen, waarin alleen gehoord wordt het krassen
van de Raavens, en die alleen ter woonplaats strekken aan den Witkoppigen Arend,
en andere Roofvogels. De Zwaluw en de Zand-Zwaluw zyn de eenige Vogels, die
zich in hun eigen land schynen te bevinden; nesten en vlugten van deeze ziet men
in alle rotzen langs het strand. Ik houd het daarvoor, dat de Sohoorsteen- of
Huis-Zwaluw en de Zand-Zwaluw de Vogels zyn, die zich het meest over den
geheelen aardbol verspreid vinden; dewyl ik een of ander deezer Vogelsoorten heb
aangetroffen in elk Land, waar ik den voet zette.
Schoon ik hier geene put deed delven, heb ik grond van sterk vermoeden, dat de
aarde, geduurende den Zomer, tot eene zekere diepte bevroozen blyft; dewyl het
water, ter plaatze waar wy 't zelve haalden, nooit meer dan drie en een halve graad
boven het vriespunt tekende, en het water in de stroomen, door een Thermometer
beproefd, nooit meer dan vier graaden boven het gemelde punt rees. De kwik bleef
egter, in de open lugt, op vyftien graaden. Deeze kortstondige hette dringt niet ver
door; dezelve verhaast alleen den groei, welke in minder dan drie maanden
geschiedt; dezelve roept eene verbaazende menigte van muggen, vliegen, en andere
lastig vallende Insecten, te voorschyn.
De Inboorelingen kweeken geen Planten aan; nogthans schynen zy zeer gesteld
op voortbrengzelen van het groeijend Ryk. Het graan van de Mantchous, 't welk
zeer veel gelykt op onze Gierst, is een hunner lekkernyen. Zy verzamelen zorgvuldig
verscheide in 't wilde groeijende wortelen, welke zy, tot wintervoor-
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raad, droogen; onder andere den wortel van de Geele Lelie, of Sarasanne. Hun
vlytbetoon en natuurlyke gesteltenisse zeer veel minder zynde dan die der
Inwoonderen van Segalien-Eiland, maaken zy geen werk altoos van weeven, en
zyn alleen gekleed met de geringste soort van Chineesche stoffe, en met de huiden
van eenige Land- en Zeedieren. Onze Tuinman, Mr. COLLIGNON, doodde een Rob.
Hy vondt dit Dier slaapende op het strand, en dezelve verschilde in geenerlei opzigt
van die aan de Hudsons Baai en de kust van Labrador. Deeze ontmoeting ging
vergezeld, of werd gevolgd, door een voor hem ongelukkig geval. Een regenbui
overviel hem in het bosch, waar hy eenige Europische zaaden zaaide. Hy wilde
vuur ontsteeken om zich te droogen, en maakte ten dien einde zeer onvoorzigtig
gebruik van buskruid. Het vuur sloeg in de kruidhoorn, welke hy in zyne hand hieldt;
de slag brak het been van zyn duim, en de wonde werd zo gevaarlyk, dat hy aan
de kunde van Mr. ROLLIN, onzen Chirurgyn, de behoudenis van zyn arm verschuldigd
was.
Ik neem deeze gelegenheid waar, om te vermelden, dat Mr. ROLLIN, zyne
bezorgdheid over al het Scheepsvolk laatende gaan, byzonder lette op de zodanigen,
die de grootste maate van gezondheid genooten. Hy hadt by veelen de verschynzels
van scorbut ontdekt, blykbaar aan het gezwollen tandvleesch en de dikke beenen.
Die ongesteltenis zou veelligt aanleiding gegeeven hebben om hier langer te toeven;
maar wy hadden geen tyd om ons aan de Baai van Castries op te houden: wy vleiden
ons, dat de by ons gebruiklyke middelen tegen die kwaale de zich eerst opdoende
beginzels zouden verdryven, en ons vergunnen, de verfrissing van ons Scheepsvolk
aan wal uit te stellen tot een beter gelegenheid.
Daags naa dat wy, alsmede de Heer DE LANGLE met zyn Schip, te Maouna
gekomen waren, den 11 van Wintermaand 1787, kundigde de opkomende zon
eenen schoonen dag aan. Ik besloot 'er my van te bedienen, om het Land te leeren
kennen, de Inwoonders waar te neemen in hunne eigene verblyven, water te haalen,
en heen te zeilen; de voorzigtigheid verboodt my, een tweeden nagt door te brengen
aan die ankerplaats, welke
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de Heer DE LANGLE desgelyks te gevaarlyk tot een lang vertoeven oordeelde.
Wy kwamen daarop overeen, dat wy in den naamiddag zouden vertrekken, en
dien morgen, welke zeer schoon was, besteeden om Verkens en vrugten in te
handelen. Zo ras de dageraad aanbrak, omringden de Eilanders de beide Schepen
met tweehonderd Canoes, gevuld met verscheidenerlei soorten van voorraad, welke
zy alleen wilden verruilen voor koraalen, in hun oog diamanten van het eerste water.
Onze bylen, onze stoffen, en alle onze andere artikelen van Koophandel, werden
door hun versmaad. Terwyl een gedeelte des Scheepsvolks bezig was met hun in
orde te houden, en met hun te handelen, bragt het andere de ledige vaten in de
booten, om ze met water te gaan vullen. Onze twee Boots, gewapend, en onder
het gebied van de Heeren DE CLONARD en COLINET, en die van de Astrolabe onder
de Heeren DE MONTI en BELLEGARDE, gingen met dat oogmerk, 's morgens ten vyf
uuren, na de Baai, tot omtrent ééne myl afstands; het was eenigzins tegenwind, 't
geen wy voor goed hielden, als gelegenheid geevende om met een ruimen wind na
boord te komen. - Ik volgde kort op de Heeren CLONARD en MONTI in myne Pinas,
en landde met hun ten zelfden tyde.
Ongelukkig hadt de Heer DE LANGLE beslooten, in zyn Jol een tochtje te doen na
eene andere Kreek, omtrent ééne myl van onze waterplaats af gelegen. Dit
speelreisje, van 't welk hy wederkeerde, verrukt over de schoonheid van een Dorp
door hem gezien, was, gelyk wy vervolgens zien zullen, de oorzaak van ons ongeluk.
De Kreek, werwaards de groote Boots voeren, was breed en gemaklyk. Deeze beide
en de andere Boots bleeven, op den afstand van een pistoolschoot van den wal,
by 't laagste water. Het water, 't geen wy hier vonden, was helder en gemaklyk te
bekomen. De Heeren DE CLONARD en DE MONTI hielden de best mogelyke orde. Een
linie Soldaaten stondt tusschen den oever en de Indiaanen, wier aantal omtrent
tweehonderd bedroeg, Vrouwen en Kinderen medegerekend. Wy haalden deeze
Eilanders over, om allen te gaan zitten onder de Cacau-boomen, slegts op een
kleinen afstand van onze Boots. Elk hunner hadt by zich Vogels,
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Zwynen, Pappegaayen, Duiven, of Vrugten, en allen wilden de medegebragte Waar
te gelyk verkoopen. Dit baarde eenige verwarring.
De Vrouwen, en onder deeze eenige vry schoone, booden haare gunsten, zo wel
als haare vogels en fruit, aan allen, die koraalen te verhandelen hadden; en welhaast
beproefden zy het, door de linie der Soldaaten heen te dringen, die daaraan een
zwakken wederstand booden. Europeaanen, die eene Reis rondsom de Wereld
gedaan hebben, en inzonderheid Franschen, hebben geen wapenen om dergelyke
aanvallen af te weeren. De schoone Wildinnen vonden dus weinig moeite om door
de gelederen heen te breeken. Hierop volgden de Mannen, en de verwarring werd
vry algemeen; wanneer Indiaanen, die wy voor Volkshoofden hadden aangezien,
zich vertoonden, met stokken in de hand; zy herstelden de orde; elk ging na zyn
post, en onze handel ving op nieuw aan, tot groot genoegen van koopers en
verkoopers.
Intusschen was 'er in onze lange boot iets voorgevallen, 't welk eene daad van
vyandlykheid mogt heeten, en welke ik wilde stuiten zonder bloed te vergieten. Een
Indiaan was op den steeven geklommen, had een hamer genomen, en gedreigd,
daarmede verscheide slagen te geeven op de armen en den rug van een onzer
matroozen. Ik belastte vier onzer sterkste knaapen, hem aan te grypen en in zee
te werpen; dit werd onverwyld volvoerd. De andere Eilanders het gedrag huns
Landgenoots schynende af te keuren, was die ontmoeting van geen gevolg altoos.
- Misschien zou een voorbeeld van gestrengheid noodzaaklyk geweest zyn, om dit
Volk vreeze aan te jaagen, door hun te toonen, hoe veel meer onze Vuurwapenen
betekenden dan hunne lichaamssterkte; want zy hadden de lengte van vyf voeten
en tien duimen, en hunne lichaamen waren zeer sterk gespierd; dit gaf hun een
denkbeeld van hunne meerderheid, zodat wy geenzins vervaarlyk in hunne oogen
scheenen; doch zeer weinig tyds hebbende om my by hun op te houden, dagt het
my best, den man, die ons beledigd hadt, niet zwaarder, dan op de gemelde wyze,
te straffen. Dan, om hun eenig denkbeeld te geeven van ons meerder vermogen,
hield ik my te vrede met drie Duiven te koopen, dezelve in de lugt op
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te laaten, en in tegenwoordigheid der menigte te doen schieten.
Terwyl dit alles met de grootste bedaardheid geschiedde, en onze Vaten met
water gevuld werden, oordeelde ik het te mogen waagen, den afstand van
zeshonderd voeten dieper landwaards in te gaan, om een fraai Dorp te bezigtigen,
gelegen in het midden van een Bosch, of liever van een Tuin: alle de boomen waren
met vrugten belaaden. De huizen stonden op den omtrek van een cirkel gebouwd,
van omtrent honderd-en-vyftig roeden diameter: het binnenste vormde eene opene
plaats, met het schoonste groen gedekt, en beschaduwd door boomen, die eene
aangenaame koelte gaven. Vrouwen, Kinderen en Grysaarts vergezelden my, en
noodigden my in hunne huizen in te gaan. Zy spreidden de schoonste en friste
matten op den vloer, bestaande uit kleine uitgeleezene steentjes, en omtrent twee
voeten boven den grond verheeven, om tegen de vogtigheid beschut te weezen. Ik
ging in de fraaiste deezer hutten, waarschynlyk een Opperhoofd toebehoorende.
Groot was myne verwondering, dezelve een kabinet te vinden van latwerk, zo wel
gemaakt als een in de ommestreeken van Parys. De ervaarenste bouwkundige hadt
geen beter bogt kunnen geeven aan de einden van de ellipsen, die het gebouw
bepaalden; terwyl een ry pylaaren, vyf voeten van elkander af staande, eene
volkomene colonnade rondsom het geheel vormde. De pylaars waren gemaakt van
boomstammen, net bewerkt; tusschen deeze lagen fyne matten, met veel
naauwkeurigheids in dier voege op elkander gelegd als de schubben van een visch;
met koorden konden deeze opgehaald en nedergelaaten worden, gelyk onze
Venetiaansche zonneschermen. Het overige van het huis was gedekt met bladen
van den Cacao-palmboom.
Dit verrukkelyk land vereenigt de voordeelen van een grond, vrugtbaar zonder
aankweeking, en van eene lugtstreek, die het draagen van klederen geheel overtollig
maakt. De boomen, die de broodvrugt voortbrengen, de Cacao-noot, de Banana,
de Guava, en de Oranjeboom, verschaffen aan dit gelukkig volk een overvloed van
gezond voedzel; terwyl de Vogels, Zwynen en Honden, die van het overschot deezer
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vrugten leeven, hun eene aangenaame verscheidenheid van vleesch verschaffen.
Zy waren zo ryk, en hadden zo weinig behoeften, dat zy onze yzeren werktuigen
versmaadden, onze stoffen tot kleeding niet wilden hebben, en alleen na onze
koraalen vroegen. Overvloed hebbende van weezenlyke zegeningen, verlangden
zy alleen na overtolligheden.
Zy hadden op onze marktplaats meer dan honderd wilde Duiven verkogt, die
alleen uit de hand wilden eeten, een aantal van de schoonste Tortelduiven, en
Pappegaayen, alle even tam. Wiens verbeelding kan het denkbeeld van geluk
afscheiden van eene zo betooverende plaats? Deeze Eilanders, zeiden wy, herhaalde
keeren, tot elkander, zyn ongetwyfeld de gelukkigste Inwoonders op deezen
aardbodem. Omringd door hunne Vrouwen en Kinderen, slyten zy hier vreedzaame
dagen in onschuld en rust; geene zorg stoort hun, dan die om hunne Vogels en
Dieren op te kweeken, en, gelyk de eerste menschen, zonder arbeid, de vrugten te
vergaderen, welke boven hunne hoofden groeijen.
Wy vonden ons in onze meening bedroogen. Dit aangenaam verblyf was de
wooning der onschuld in geenen deele. Wy zagen, wel is waar, geene wapenen;
maar de lichaamen deezer Indiaanen, met lidtekenen als overdekt, weezen uit, dat
zy zich menigmaal in Oorlog bevonden, of onderling vogten; terwyl hunne
gelaatstrekken eene woestheid aankundigden, die niet te bespeuren was in de
aangezigten der Vrouwen. De natuur hadt ongetwyfeld dit character op hunne
aangezigten gedrukt, om daardoor te toonen, dat de Half-wilde mensch, leevende
in een staat van regeeringloosheid, een snooder weezen is, dan de verscheurendste
onder de Dieren.
Het eerste bezoek ging toe zonder eenig geschil, in staat om aanleiding te geeven
tot onaangenaame gevolgen. Ik ontdekte nogthans, dat 'er tusschen byzondere
persoonen geschillen plaats gegreepen hadden; doch deeze waren zeer voorzigtig
bygelegd. Steenen hadt men geworpen na Mr. ROLLIN, onzen Chirurgyn-major; en
een Indiaan hadt, terwyl hy zich geliet den zabel van den Heer DE MONNERON te
bewonderen, gepoogd denzelven hem afhandig te maaken; doch bevindende dat
hy de scheede alleen in zyne hand hieldt,
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was hy op het gezigt van het bloote wapen heen gevloden. Ik nam in 't algemeen
waar, dat deeze Indiaanen vry onrustig waren, en weinig onderhoorig aan hunne
Hoofden; doch, daar ik ten oogmerk had, hun in den naamiddag te verlaaten,
wenschte ik myzelven geluk, dat ik geen gewigt gehangen had aan de kleine gevallen
van belediging, ons ontmoet.
Omtrent den middag keerde ik na boord; kort agter my volgden de lange boots.
Ik had moeite om aan boord te komen; beide de Fregatten lagen omringd door
Canoes, en onze markt was zo vol als immer. Na wal gaande had ik het bevel over
de Boussole opgedraagen aan den Heer BOUTIN, en het aan hem overgelaaten,
zodanig eene schikking te volgen, als hy raadzaamst zou oordeelen, in weinig
Eilanders aan boord toe te laaten, of hun zulks volstrekt te weigeren; dat hy zich
hierin naar de toedragt der zaaken kon schikken. Op het kwartierdek vond ik zeven
of agt Indiaanen; de oudste deezer werd my voorgesteld als een Opperhoofd. De
Heer BOUTIN verhaalde my, dat hy het aan boord komen deezer lieden niet zou
hebben kunnen beletten, dan door op hun te schieten; dat zy, by hunne aankomst,
gelachen hadden op de gedaane bedreigingen, vol vertrouwen op hunne meerdere
lichaamskragten; zy dreeven den spot met de uitgezette wagten. Myne welbekende
beginzels van gemaatigdheid weetende, hadt hy geen toevlugt willen neemen tot
geweldige maatregelen, die egter de eenige waren, in staat om hun in ontzag te
houden. Hy voegde 'er by, dat, zints het Opperhoofd by de overigen gekomen was,
deezen rustiger en min onbeschoft geworden waren.
Ik deed dit Opperhoofd eene menigte van geschenken, en betoonde hem alle
blyken van goedwilligheid; doch, wenschende hem teffens een hoog denkbeeld in
te boezemen van onze magt, beval ik verscheide proeven te geeven van onze
Vuurwapenen. Dan dit hadt op hem zo weinig indruks, dat hy scheen te denken,
dat ons schietgeweer alleen diende om Vogels te dooden.
Onze Boots kwamen nu aan, belaaden met water, en ik maakte allen toestel om
weg te komen, en voordeel te doen met een zagt koeltje uit den wal, 't welk ons
hoope gaf om eenigen tyd ruimen wind te hebben.
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De Heer DE LANGLE keerde, op dat pas, terug van zyn bezoek-tochtje, en vermeldde,
dat hy gekomen was aan een schoone haven voor scheepsbooten, gelegen aan
den voet van een aangenaam Dorp, en by een waterval, die het schoonste water
uitstortte. Aan boord van zyn eigen Schip gaande, hadt hy last gegeeven om alles
tot het vertrek gereed te maaken; de noodzaaklykheid hiervan voelde hy zo zeer
als ik; dan hy drong ten sterksten aan, dat wy op den afstand van een myl van de
kust zouden af- en aanhouden, en dat wy dan nog eenige laadingen der lange boots
met water zouden inneemen, eer wy geheelenal dit Eiland verlieten. - Te vergeefs
stelde ik hem voor, dat wy 'er geen het minste gebrek aan hadden. Hy hadt het plan
van COOK omhelsd, en oordeelde, dat versch aan boord genomen water
duizendmaalen beter was dan hetgeen wy hadden; en dewyl eenigen van zyn
Scheepsvolk tekens van schurft hadden, dagt hy, dat wy verschuldigd waren, hun
alle mogelyke verligting toe te brengen. Daarenboven kon geen Eiland met dit
vergeleeken worden in overvloed van leeftocht. De twee Fregatten hadden reeds
aan boord genomen meer dan vyfhonderd Zwynen, een aantal Vogelen, eene
menigte van Vrugten; en alle deeze belangryke verfrissingen hadden ons slegts
eenige glazen koraalen gekost.
Ik gevoelde de waarheid deezer bedenkingen; maar een heimlyk voorgevoel
belette my, hierin terstond toe te stemmen. Ik hield hem voor, dat ik de Inwoonders
te onrustig van aart oordeelde, om onze Boots aan land te vertrouwen, wanneer zy
door het vuur onzer Schepen niet konden gedekt worden. Ik merkte aan, dat onze
gemaatigdheid alleen gediend hadt, om Lieden, die op niets dan onze lichaamlyke
sterkte rekenden, welke zeker voor de hunne moest onderdoen, te verstouten. Niets, egter, kon het besluit van den Heer DE LANGLE doen wankelen. Hy verklaarde
my, dat myn tegenstand my verantwoordelyk stelde wegens den voortgang der
gemelde kwaale, die zich in eene schroomlyke gedaante begon te vertoonen; en
dat, daarenboven, de Haven, van welke hy gesprooken hadt, onvergelyklyk veel
gemaklyker was dan onze andere waterplaats. - Eindelyk verzogt hy my verlof om
zich te stellen aan het hoofd der eerste party, my verzekerende, dat hy binnen drie
uuren met de Boots vol water zou wederkee-
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ren. De Heer DE LANGLE was een man van een gezond oordeel, en van zo veel
bekwaamheids, dat deeze overweegingen, meer dan eenige andere beweegreden,
my overhaalden om zyn zin te doen. Ik beloofde hem, dat wy den nagt zouden afen aanhouden, en in den morgen de twee lange Boots en twee Barken, gewapend
zo als hy noodig zou keuren, zouden afzenden, on dat alles onder zyn bevel zou
geschieden.
(Het Vervolg hiernaa.)

Overzicht van de staatkundige geschiedenis der agttiende eeuw.
Door Jacobus Scheltema.
Ryk in lotwissel en veelerley geval, was de jongstverloopene Eeuw. Alle Staaten
der Waereld geheel anders by het einde als by het begin. Alle Landen van grenzen
veranderd. Alle Kroonen van Europa, behalven in twee Ryken, in andere Huizen
overgebragt. De oudste Republiek van de lyst der Staaten geschrapt. De oudste
Monarchie in de machtigste Republiek herschaapen. Een ander Koningryk vernietigd
en verdeeld. Twee nieuwe gevormd. Verscheidene nieuwe Gemeenebesten by het
einde der Eeuw in de geboorte. Alles onbeslist. - In de oude Waereld ten minsten
één, weleer machtige, Staat door tweedracht en weelde in diep verval; in de nieuwe
ééne Republiek, onlangs door wyze wetgevers gesticht, bloeiende door eendracht
en zeden.
De Geschiedenis der Eeuwe, - afschrikkende, door veele waterstryden en
veldslagen in negentien groote en veele kleine oorlogen, en door muitery, moord,
twist, verraad en helsche staatkunde, zelfs in tyden van vrede; - aanlokkende, door
den hoogeren vlucht van 's menschen geest in alle Kunsten en Weetenschappen,
en door voorbeelden van uitsteekende deugden; - ge-
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wichtig alzo door afwisseling van dwaasheid en wysheid, van kwaad en goed, levert niet alleen alle belangryke tafereelen op van vroegere tyden, maar verschaft
ook nieuwe, welke de schranderste opmerker der menschelyke lotgevallen, als
onmogelyk beschouwende, zelfs met de sterkste verbeeldingskracht, nimmer zoude
hebben durven voorspellen.
Wy vinden, by den aanvang der Eeuwe, den Keizer van Muscovien, nauwelyks
van de Scheepstimmerwerf van Zaandam te rug gekeerd, als den standvastigsten
en stoutsten Herschepper van zyn Volk, met alle vooroordeelen worstelen, allen
tegenstand overwinnen, en, Rusland ylings uit het Staatkundig Niet
hervoortbrengende, hetzelve als een zwaar gewicht op de balans van Europa doen
gelden. - Wel hem, ware zyne gedachtenis niet door veele wreedheden, die de
uitvoering van zyn grootsch ontwerp vergezelden, bevlekt!
Naa afwisselende Hof-omwentelingen en stoffe tot menig treurspel te zyn
voorbygegaan, zien wy CATHARINA DE II, eene andere SEMIRAMIS, over het lyk van
haaren vermoorden Echtgenoot ten zetel stygen, de Kroon van Polen aan eenen
STANISLAUS schenken en weder afneemen, de grenzen van haar gebied uitbreiden,
de Kunsten bevorderen, en haare macht doen ontzien. Begaafd alzo met de kunst
van regeeren, was zy echter ongeschikt tot bestuur van zich zelve: Slavin der wellust,
was zy cynsbaar aan laffe gehuurde Gunstelingen. - Op het einde der Eeuwe prykt,
met de Kroon van PETER DE GROOTE, PAUL, wiens waarde de volgende Eeuw beslisse.
In Zweeden steeg KAREL DE XII als kind ten throon; strekte naderhand, in de
woeste drift der jeugd, volk en nabuuren ten geessel, en stierf, ALEXANDER
nabootzende, ten gelukke van veelen, in gelyken ouderdom met deezen. Wy
erkennen in hem, naa den Slag van Pultowa naar Bender gevlucht, by het gevecht
met de Turken, den heldenmoed, en staan verbaasd, by zyne gevangenschap by
de Porte, te gelyk met zynen gekroonden Vriend STANISLAUS, over de losheid van
het menschelyk geluk. - Zweeden, uitgeput in volk en geld, genoot lang de noodige
rust. Het trachtte zyne gebieders aan banden te leggen; dan wat vermag pergament
tegen staal? GUSTAVUS DE III ontslaat zich,
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in 1772, van deeze bezwoorene banden; viert, naa dit gelukkig schelmstuk, aan
zyne zucht tot den kryg den ruimen teugel; en gereed, om zich, in 1792, aan het
hoofd der Kruistocht tegen de Franschen te stellen, valt hy door het lood van
ANKERSTRÖM in het midden van zyn Hof.
Denemarken, gelukkig door geringe macht, levert ons in het eerst niets dan
levensbeschryvingen van middenmaatige Vorsten, laater Hofcabaalen en wisselingen
van het fortuin, eene Koningin in boeien, ten toppunt van aanzien verheevene
Gunstelingen op het schavot. - Op het einde der Eeuwe kunnen wy aldaar de
zegenryke gevolgen leeren kennen van een gemaatigd bestuur onder wyze
Staatsdienaars van eenen zwakken Koning. Door hun buiten den brand des byna
algemeenen Oorlogs gehouden, geniet elk Ingezeten de zaligheden des Vredes,
en zegent de nagedachtenis van den grooten BERNSTORFF.
Pruissen verschaft ons thans wel gelyke tooneelen van volksgeluk, doch noodigt
ons tevens tot beschouwing van vroegere zaaken. Wy zien den Keurvorst van
Brandenburg, by den aanvang der Eeuw, zich zelf als Koning van Pruissen kroonen;
alzo den grond leggen tot den luister van zyn Huis, en, zo wel als zyn Opvolger,
zyne Staaten uitbreiden, door wysheid, toeval, list of geweld. Deszelfs Kleinzoon
FREDRIK DE II drukt het voetspoor van beiden; zich betoonende in deezen den Held,
Wysgeer en Dichter. In de school der tegenspoed opgevoed, vast van geest, begint
hy zynen oorlogsloop met Silesien in Silesien op te eischen; naderhand voorkomt
en wederstaat hy, in den Zevenjaarigen Oorlog, de vereenigde macht van byna alle
Vorsten, evenaart HANNIBAL in dapperheid en volharding, komt gelukkiger dan deeze
alles door onbezweeken moed en beproefd beleid te boven, verschynt naa den
Vrede van Hubertsburg als het hoofd der Duitsche Ligue, bewaart Duitschland in
den Beijerschen Kryg voor het overwicht van macht eenes anderen, bevordert en
vestigt den bloei der Weetenschappen, en verschaft en handhaaft het eerst van alle
Vorsten de volledigste Godsdienstige Vryheid. - Vervolgens speelt Pruissen een
der voornaamste rollen op het Staatkundig tooneel. Het stookt of dempt beurtelings
twisten in nabuurige landen, vindt tegenstand in Frankryk, rukt zich tydig los van de
vereeniging tegen de Franschen, vergroot zedert door
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allerleije middelen deszelfs macht, en bedekt zyne handelingen met den dichtsten
sluier der Staatkunde, zo dat men, op het einde der Eeuw, alleen naar zyne waare
bedoelingen kan gissen.
Poolen wordt thans door ons vergeefsch op de lyst der Staaten gezocht. Het heeft
echter voor de Geschiedenis des Menschdoms woelige tafereelen opgeleverd. Het
verschaft de ontzettendste voorbeelden van de heerschzucht der Vorsten,
omkoopbaarheid der Grooten, laagheid der geringen. Wy zien de Koningen by
afwisseling verjaagen of inroepen; by elke verkiezing moord en doodslag; tot dat
alles, binnenlands verdeeld en van macht beroofd, ten prooy wordt aan vreemde
Vorsten, die den buit eerst gedeeltelyk verdeelen. - Naderhand vinden wy eene
Omwenteling zonder bloedvergieten daargesteld, waarin elke vriend des
menschdoms het heil zag van het overgebleeven Poolen. Dan - de nabuurige Vorsten
keurden dit af, deeden hunne legers aanrukken, verdeelden het verders, en straften
alzo de Vaderlandsliefde en den heldenmoed der Ingezetenen met de vernietiging
van hun Vaderland. - Hoe veele treffende wisselingen zouden wy ons kunnen
herinneren in het lot der beide STANISLAUSSEN - beiden verheeven en verstooten!
Deeze afwisseling bewonderende, - LECZINSKY beminnende om zyne huisselyke
deugden, - PONIATOWSKY om zyne medewerking aan gemelde Omwenteling, - is
echter by beiden te veele zwakheid, om aan hun onzen eerbied te schenken. Die
komt u toe, edele KOSCIUSKO en andere Helden! die voor de verlossing van uw
Vaderland alles waagden of opzetteden. Zyn uwe poogingen mislukt, uwe
nagedachtenis zal by elken vriend van gerechtigheid en deugd in zegeninge blyven,
in tegenstelling van die des wreeden SUWAROWS, die, door het bloed van duizenden,
over de puinhoopen van Praag in Warschauw rukte, en de laatste hand sloeg aan
de vernietiging van Poolen.
Het Duitsche Ryk wekt niet minder de aandacht des opmerkers. Wy zien dit
staatkundig lichaam thans ryp worden voor eene groote, mogelyk kort aanstaande,
herschepping. Het Huis van Oostenryk, zo verbaazend door huwlyken en toevallen
in macht geklommen, in deeze Eeuw, tweemaal in macht geknakt. Eens byna
uitgestorven, vlammen alle Vorsten op den buit der Erfenis. De eenige
overgebleevene vrouwelyke telg, MARIA THE-
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RESIA,

trotseert allen tegenstand, komt alle worstelingen te boven, en ziet den
voorigen luister in haar talryk geslacht hersteld. - JOSEPH DE II, de beste Keizer, naa
TRAJANUS, hoezeer hy het heil des menschdoms beoogde, zag echter zyne
weldaadige poogingen mislukken; overal vond hy in domheid en baatzucht
tegenstand, en zag nog zyn sterfbed, behalven door huisselyke rampen, op het
grievendst verbitterd, wegens den onverdienden, door dweepery aangestookten,
afval der Nederlanden. Welk onderscheid was 'er voorts tusschen JOSEPH en zynen
Opvolger; welk verschil zagen wy in LEOPOLD de Groothertog van Toscaanen en
LEOPOLD de Keizer? - Eindelyk FRANS DE II, de afhangeling van Hofcabaalen in soldy
van Engeland, die, als hy niet spoedig wys wordt, zich zelven om land en luiden zal
helpen. De byl is opgeheeven, om den stam van Oostenryk, uit de geringe zaaden
van het Graaflyk Habsburg weleer zoo weelig opgeschooten, reeds in veele takken
geknot, aan den wortel te treffen!
In de overige deelen van Duitschland vinden wy gelyke afwisseling. Nauwelyks
bekomen van de rampen des Zevenjaarigen Oorlogs, die aan Duitschland twee
millioenen menschen kostede, om in eenige landen van Heeren te veranderen, is
het op nieuw zedert negen jaaren het tooneel des verwoestenden krygs. - Op het
einde der Eeuw de Geestelyke Staaten als in afgeleefden ouderdom. In den loop
der Eeuw Vorsten, koophandel dryvende in menschen, en hunne onderdaanen in
vreemde gewesten of deelen der waereld ter slachtbank voerende. Wy vinden
weinige Vaders van hun Volk. Deezen echter brengen wy gaarne de hulde van
onzen eerbied. Wy vergezellen met genoegen de, van de Lyfeigenschap ontslagen,
Boeren van Baden, by het betuigen hunner dankbaarheid aan den Markgraaf. Wy
vereenigen onze wenschen voor het heil van den thans levenden deugdzaamen
Vorst van Oldenburg met die zyner gelukkige Landzaaten.
De gebeurtenissen in Italien kunnen wy minder nagaan. De Geschiedenis van
Napels, Toscaanen, de Lombardische Staaten en Savoyen, verblindt ons, door de
gestadige verwisseling, zo wel van gebieders als van hunne daaden. Overal vinden
wy tafereelen van grootheid en elende, van heerschzucht en Priesterbedrog; in
Toscaanen alleen, geduurende eenigen tyd, een Vaderlyk
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bestuur welvaart en geluk aan de Ingezetenen verschaffen. - Op het einde der Eeuw
byna alle Vorsten verdreeven; die van Napels, naa het aanschouwen van de
gruwelyke verwoesting zyner Staaten, nauwelyks op zynen waggelenden zetel te
rug gekeerd. - De Parthenopische, Romeinsche, Cis- en Transpadaansche,
Ligurische en andere Republieken zyn als onverwachte Luchtverschynzels aan den
Staatkundigen Hemel opgekomen en verdweenen, en de Cisalpynsche is op nieuw
herreezen. Nu is Venetien aan Oostenryk onderworpen; Lucca driemaal hervormd;
Genua in bezit der Franschen; Maltha in handen der Engelschen; de Keizer van
Rusland Grootmeester, als nog een bondgenoot der Turken; de Pausselyke Stoel
omgeworpen; onlangs, tegen alle menschelyke verwachting, een nieuwe Paus te
Venetien gekoozen, thans te Romen, zonder macht en gezag. De val van het Ryk
des laatsten geeft een ruim veld voor bespiegeling. In het begin der Eeuwe wierden
de Vaticaansche blixems nog gevreesd, - waren de Catholieke Staaten nog cynsbaar
aan Romen. Naa in CLEMENS DE XIV (GANGANELLI) den besten en verstandigsten
van allen, die de driedubbelde kroon droegen, gevonden, en zynen moed in het
vernietigen der zoms nuttige, altoos gevaarlyke, orde der Jesuiten bewonderd te
hebben, zien wy door de verwaand-, hardnekkig- en onvoorzichtigheid van PIUS DE
VI alles veranderen. Zyne reis naar Weenen, en zyne daarna volgende vernederde
staat, levert zy niet de zeldzaamste tegenstelling met het gedrag en de magt der
vorige Pausen, die Keizers en Koningen in den ban deeden, nen als slaaven
behandelden, en over de Ryken der Waereld naar welgevallen beschikten?
In Spanjen ontmoeten wy minder ongelykmatigs met de geschiedenissen van
vorige tyden. By het uitsterven van den Spaanschen tak van het geslacht van
Oostenryk, en naa eenen geweldigen oorlog om de opvolging, ging de Kroon over
in het Huis van Bourbon. Toen werden Vorsten bestuurd door hunne Biechtvaders,
en de Staatsdienaars door anderen verdrongen; de Geestelykheid was in het bezit
der schatten, en het Volk zoo dom, als lui en arm, door de gevolgen van den
gewetensdwang; gewetensdwang, met het einde der Eeuw merkelyk in geweld
afgenomen, en naar maate hiervan welvaart en bloei aangewonnen. U, ongelukkige
OLAVIDES! laatst doorluchtig slachtoffer der Inquisitie! wyden wy
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eenen traan. En, zo het tegenwoordig oogmerk was, ons op te houden by het lot
van enkelde persoonen; zeldzaame bespiegelingen zoude ons de leevensloop van
onzen staatzuchtigen Landgenoot, den Hertog van RIPPERDA, opleveren, die, naa
by Christenen en Turken met zyn Godsdienstig geloof gespeeld te hebben, en alle
trappen van het fortuin driemaal op- en afgeklommen te zyn, eindelyk veracht en
vergeten in Barbaryen stierf.
Portugal staat, in veele opzichten, met Spanjen gelyk. De plotzelyke verwoesting
van Lissabon schildert het wankele van menschelyke grootheid en voorspoed; de
vroege dood van den laatsten Kroonprins, van wien de vriend der verlichting veel
goeds voor Portugal konde verwachten, het losse van menschelyke hoop. En dit
Hof van Lissabon is nu van dat van London afhanglyk!
Frankryk nodigt ons tot langer verblyf in de gaandery zyner geschiedenissen.
LODEWYK DE XIV, slaaf van vrouwen en priesters, naa veele der beste Inwooners,
met hunne kunsten en nyverheid, om den Godsdienst verjaagd, en den grootsten
oorlogsroem en luister beleefd te hebben, laat het Ryk, uitgeput in geld en volk, met
schulden overladen, aan zynen Achterkleinzoon. - Onder het Regentschap van
ORLEANS wordt de Staat door den Actiehandel van JAN LAW van schulden ontslagen,
doch door de terugstuiting der gevolgen van de dwaaze ligtgeloovigheid van zoo
veele menschen op den rand des afgronds gebragt. - LODEWYK DE XV, door den
gelukkigen dood van deezen Voogd, van zynen Meester ontslagen, wordt echter
nimmer onafhangelyk. Bestuurd van Staatsdienaars en veile vrouwen, blyft hy het
werktuig der staatzucht van vreemde Cabinetten, en wikkelt zich in schadelyke
oorlogen in. Zyn Hof, verpest door het voorbeeld van den Vorst, verspreidt het
verschriklykst zedenbederf; en dit alles legde den grond tot de volgende
gebeurtenissen.
De Opvolger van LODEWYK DE XV vond den Staat bezwykende onder den last der
schulden; door verkeerd bestuur, en door de ontzettende geldverspilling van 's
Vorsten Echtgenoote en Broeder, wierden deeze vermeerderd; en op het laatst was
'er geen ander middel, dan de byeenroeping der Staaten Generaal. LODEWYK DE
XVI omhelst dit, en werkt alzo mede tot die Omwenteling, welke zeker de gewigtigste
gebeurtenis is
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van onzen tyd; die alle Volken in beweeging heeft gebragt, alle Throonen heeft doen
waggelen. Heerlyke tafereelen leveren derzelver eerste tydvakken. Het grootste
Volk van Europa, bezield met de edele geestdrift der Vryheid, ontslaat zich met
moed van vereeuwde kluisters. Een Raad werkt met wysheid en Vaderlandsliefde
aan het herscheppen van den Staat. Een Koning, bemind van het Volk, vereerd als
de hersteller der Vryheid, doet de grootste opofferingen. Eindelyk het verrukkelykst
tooneel, het welk immer plaats had: alle Franschen vereenigd om het altaar van het
vaderland; alle magten, zo het scheen, eensgezind! - Dan hoe ras veranderde dit
alles! Factiezucht en laster, onvoorzichtigheid en kwaade raad, vernielen deeze
eensgezindheid; spoedig volgt de eene omwenteling de andere. LODEWYK DE XVI,
de weleer byna aangebeden Vorst, verliest eerst de liefde zyner medemenschen,
toen zyne kroon en vryheid, eindelyk zyn hoofd, en wordt ten schavotte gevolgd
door Vrouw, Zuster en Neef! - Verbaazende lotwissel! Alle rampen, weleer aan de
Huizen Medicis en Stuart overgekomen in langer tydverloop, treffen het Huis van
Bourbon in één jaar! Het overschot vlucht in armoede, herwaards en derwaards
geschupt door vyand en vriend! - De Monarchie zelve in eene Republiek veranderd,
en, by de vestiging van deeze, te vooren ongelooflyke gebeurtenissen en wonderen
van Vaderlandsliefde vereeuwigd! Byna alle Mogendheden van Europa tegen de
Franschen in verbintenis, en met eene aanzienelyke magt in Frankryk gerukt. Ylings
alle Burgers in Helden herschapen; de vyandelyke legers geslagen; de oorlog in
hun land overgebragt; ontelbaare Veldslagen, zomtyds met tegenspoed, meestal
met voorspoed, altoos met verbaazende dapperheid geleverd; alle omgelegene
landen veroverd; overwinningen van den voet der Pyreneen tot aan den uitloop der
Inn - van den mond der Eems tot aan de Golf van Napels; verbysterender togten
over de Alpen, dan die van HANNIBAL; de grootste Rivieren overgetrokken; - de
Fransche wapenen zegevierende aan de bronnen des Nyls, en in de zandwoestynen
van Egypten!
Intusschen werdt Frankryk inwendig ten prooy aan elkander verslindende factien;
de tyden van MARIUS en SYLLA herleefden; staatkundige onverdraagzaamheid en
dweepery evenaarden de gevolgen van kerkelyken gewe-
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tensdwang, zo zy dezelve niet overtroffen; de Loire met bloed geverfd en met lyken
gevuld; de schoone Vendee en het prachtig Lyons verwoest; in Parys zelf rykdom,
wysheid en deugd, vooral gematigdheid, als misdaaden gerekend; de besten zo
wel als de boosten onder den byl; naderhand by verbanning in de ongezondste
luchtstreeken met eenen langzaamen dood gemarteld; in den meest verlichten tyd
voor kunsten en weetenschap het bedryf der Hunnen en Vandaalen, en de schoonste
gedenkstukken van vernuft en kunst vernield! - Tallooze andere gevolgen van het
overdryven der grondbeginzels en van het papieren-geld, waardoor alle vermogens
verwisseld zyn; tallooze voorbeelden van zeldzaame verdiensten en lotwisseling
van persoonen, als met eenen stap in het gloriespoor getreeden, - van heldenmoed
en opofferingen, van verschriklyke wreedheid en baatzucht, van kwaad en goed
door de Franschen aan verbondene en overwonnen Volken aangedaan; tallooze
andere gewigtige gebeurtenissen! - BAILLY, MALESHERBES, CONDORCET en LAVOISIER!
ach, werden wy niet gedrongen, in het gewigtig verlies, in u door het Menschdom
geleden, de boosheid der tyden te betreuren!
Vestigen wy, ten slotte der beschouwing van Frankryk, het oog op den jeugdigen
Held, die, moed met schranderheid paarende, en deeze beide door een zeldzaam
geluk begunstigd ziende, de bewondering van Europa tot zich trekt, en die het in
zyne hand heeft, om die bewondering by het laatste nageslacht te doen voortduuren,
en zyner nagedachtenis eene eeuwige eerzuil van zegening te stichten in de harten
der Franschen; die het in zyne hand heeft, om zyn geheel leeven tot een toonbeeld
van waare grootheid te stellen. In u, BUONAPARTE! bewonderen wy den Overwinnaar
van Italien en het Oosten; op het onverwachtst in zyn Vaderland te rug gekeerd, de
minst voorziene Omwenteling daarstellende! Wy zien de Factien beteugeld of
vernietigd; de fakkel van tweedragt, zo niet geheel gedoofd, echter haaren
verwoestenden brand gedempt; het bly verschiet op vrede, eendragt en welvaart,
zo lang bedekt, wederom geopend; een halstarrigen vyand tot den diepsten staat
van vernedering gebragt; Italien in weinige dagen heroverd; en den Franschen
standaard waaiende in het hart der Keizerlyke Staaten. Grootsch

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

47
tooneel! Hoe verrukkend zal het zyn, indien de liefelyke vrede spoedig geschonken,
en door haaren invloed de traanen der nog weenende menschheid opgedroogd
worden!
By het overzicht der Geschiedenis van Engeland, in het begin der Eeuw, zyn de
drie Ryken nog afgescheiden, thans vereenigd; de Kroon, door een zeldzaamen
zamenloop van omstandigheden, in het Huis van Hanover bevestigd; en de
Staatsdienaars der Vorsten altoos den meester speelende. De Volkplantingen in
America hebben zich afgescheurd van het Britsch gebied; maar de welvaart der
nabuuren is daarentegen door de zeerovery der Engelschen gedrukt of vernield.
Op het einde der Eeuwe voert Engeland den Scepter der Zee zonder tegenstand;
en zich meester gemaakt hebbende van de bezittingen en koophandel van andere
Volken, is het in staat gesteld, om den oorlog op het vaste land gaande te houden,
en door geld aan te stooken. Ter zelfder tyd vertoont het een lichaam uit de kracht
gegroeid; een lichaam, het welk, op zich zelf staande en belaaden met onmeetlyke
schulden, mogelyk overwichtig kan worden en instorten. Maar dit zelfde Engeland
levert verheevene voorbeelden van kunde, wysheid, moed en algemeene
Vaderlandsliefde. Hoe gaarne zagen wy deeze gaaven ten nutte des Menschdoms
aangewend! Welk eenen roem zoude PITT, nu belaaden met den vloek van
duizenden, alsdan kunnen opleggen!
De Geschiedenis van ons dierbaar Vaderland; ryke stoffe verschaft zy den
opmerkzaamen beschouwer. Wy vinden het onder WILLEM DE III in slaafsche banden,
en zien het, medegesleept in den Successie-oorlog, door de trouwloosheid der
bondgenooten, alle gehoopte voordeelen, behalven het tractaat van Barnere,
verliezen. Toen en naderhand strekt het ter toevlucht voor alle vervolgden in andere
landen, die 's Lands welvaart door hunne kunsten en yver doen toeneemen. - In
den tyd van vrede, op deezen oorlog gevolgd, zien wy Nederland den grootsten
invloed hebben op het lot van Europa, en het volk deelneemen in de dwaasheid
des windhandels. Naderhand wordt het Vaderland door factien verlamd, eindelyk
in den oorlog betrokken, en, naa verschriklyke tooneelen van plundering en muitery
te hebben opgeleverd, op nieuw aan eenen Stadhouder onderworpen. Het geslacht
van ORANGE, in het vervolg
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meer zyne belangen dan die van het Vaderland behartigende, verwaarloosde de
bescherming des Koophandels om een gewaand punt van eer, en wekte door
heerschzucht en het opvolgen van kwaaden raad de Vaderlandsliefde op, terwyl
het tevens den grond legde tot de laatere rampen. Naa eens door buitenlandsche
macht hersteld te zyn, miskent het als nog zyne waare belangen, vereeuwigt den
haat door vervolging en het voldoen aan wraakzucht, en veroorzaakt alzo zynen
val. De laatste Stadhouder, uit zyn Vaderland gevlucht, spant zamen met onzen
Vyand, en beandwoordt alzo de genoten blyken van liefde en opofferingen. Eindelyk,
overheerd door de Franschen, onderging het Vaderland eene algemeene
Omwenteling, die, met herhaalde schokken voortgaande, alles van gedaante heeft
veranderd; de voorige grondwetten vernietigd; de oppermagt der gewesten
weggenomen; de volken ineen gesmolten; de factien vermeerderd; de Kerk van
den Staat gescheiden; de voordeelen, weleer aan Kerkelyke, thans aan Staatkundige
geloofsbelydenissen gehecht.
Geduurende den loop deezer Eeuwe aan byna alle zoorten van bestuur
onderworpen, kunnen wy de voor- en nadeelen van dezelve uit onze geschiedenis
leeren kennen. Deeze levert teffens het treffendst voorbeeld op, hoe spoedig
bloeiende Staaten door tweedracht kunnen te gronde gaan. Nog voor weinig jaaren
woei de Bataafsche vlag in alle zeeën; thans, naa alle onze bezittingen en zeemagt,
door toeval, onkunde of verraad, verlooren te hebben, byna nergens. Voor twintig
jaaren was de Staat magtig door verbaazenden rykdom; nog onlangs zagen wy,
door den inval der Russen en Engelschen, ons op den rand des verderfs, ons
staatkundig bestaan als aan een zyden draad; dan toen het gevaar op het hoogst
was, wierden wy op het onverwachtst door Gods zegen gered. - Maar de aandacht
vestigende op aangenaamer tooneelen, op voorbeelden ten goede, waaraan het
onze geschied-rollen geenzins ontbreekt, vierde ik (liet zulks het bestek toe, waaraan
ik my diende te bepaalen) myne begeerte bot, in de loflyke vermelding van veele
en groote mannen, die het Vaderland tot eer verstrekten. Ik herroep thans alleen
voor den geest, de gedachtenis van den wyzen en voorzichtigen SIMON VAN
SLINGELAND, die Europa en Nederland veele jaaren in vrede bewaarde; van den
dapperen ZOUT-
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MAN,

die onzen vervallen roem ter Zee handhaafde; en van den belangeloozen
de verbreeker der kluisters van den verdrukten Landman.
Hoe veele belangryke gebeurtenissen en lotveranderingen, in Zwitserland, Belgien,
Geneve, Corsica, zyn insgelyks schatkameren der zonderlingste gebeurtenissen!
Dan ik moet my bekorten. Corsica zoude my anders alle die belangryke zaaken
kunnen verschaffen, die eene herhaalde worsteling van een dapper Volk tegen
trotsche en gierige heerschers doorgaans oplevert; eerst zien wy een Gelukzoeker
zich in de gunst van het Volk dringen, zich tot Koning doen verkiezen, naderhand
om schulden gevangen; laater den edelen PASCAL PAOLI voor list, verraad en geweld
bezwyken, echter groot blyven in het ongeluk.
Bepaalen wy eindelyk de aandacht by de vestiging der nieuwe Republiek in
Noord-America. Een deugdzaam Volk ontslaat zich van hebzuchtige meesters; en
de stelling: ‘dat tegen een Volk, dat vry wil zyn en eendrachtig is, geen macht bestaan
kan,’ is in hetzelve met daaden beweezen. - De Americaanen komen alle gevaaren
te boven, verwinnen allen tegenstand, blinken uit in alle heldendeugden, en
handhaaven, in den nauwelyks vry verklaarden Staat, door de wysheid der
wetgeevers, algemeene welvaart en orde. - WASHINGTON, wat moet gy gevoeld
hebben, by het beschouwen deezer gelukkige gevolgen uwer poogingen! Wie zal
u, ô Held, naar waarde gedenken! In alle betrekkingen boven berisping verheeven,
wordt gy door elk, naast DE RUITER, als den grootsten man der nieuwe geschiedenis
erkend. Al het groote, het welk in alle Helden der Oudheid afzonderlyk gepreezen
wordt, vinden wy in u, den waaren Vader des Vaderlands, vereenigd!
Naa zoo veele lotwisselingen in de afzonderlyke Geschiedenis der Volken
beschouwd te hebben, kan het niet missen, of dezelve moeten ons gewichtige
algemeene opmerkingen aan de hand geeven. Door de Verbonden (Alliantien) der
Vorsten is byna elke Oorlog van eene algemeene gevolgd; en Volken, die in het
eerst met de twisten niets te maaken hadden, zyn in dezelve medegesleept.
Ongelukkig dan de minvermogende Staaten, die magtiger moeten volgen! Opmerkelyk
CAPELLEN TOT DEN POL,
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is de verandering in het voorgeeven der redenen van den Oorlog. Te vooren
bestonden dezelve gewoonlyk in waare of gewaande beledigingen, - betoog van
recht op het een of ander land, of beveiliging tegen aanval, en dus om eigenbelang;
thans oorloogt men overal met het oogmerk, althans het voorgeven, om den
beoorloogden te bevoordeelen; - hier om den Godsdienst, wet en orde te herstellen,
- daar om den zegen der Vryheid te verschaften. Alle nieuwe Manifesten strekten
hiervan ten bewyze; - zo zagen wy Turken en Engelschen vereenigd, om den
Pausselyken zetel te herstellen, - Engelschen en Russen, om in ons Vaderland den
Hervormden Godsdienst te handhaaven! - Zo ooit, geldt hier de regel, welken
POLYBIUS aan de Geschiedschryvers voorstelt, om de waare oorzaaken en bloote
voorwendzels der Oorlogen juist te onderscheiden. De invloed van alle vermelde
gebeurtenissen op den Godsdienst en de Zeden is aanmerkelyk. Daar de mensch
in zyne handelingen te dikwyls tot tegenovergestelde uitersten overslaat, moest de
val van het Bygeloof aan het ryk des Ongeloofs voordeel verschaffen; - van hier die
geweldige aanvallen op den Godsdienst, en die vry algemeene onverschilligheid,
welke de vriend van waare verlichting betreurt. In het zedelyke moesten ook gelyke
oorzaaken gelyke gevolgen hebben. ‘Als het ontzag uit is, (zegt HOOFT) en de
mogendheid overwichtig wordt, krygt de orde een krak, de tucht een smet, het fortuin
haare handen ruim.’ Onberekenbaar, eindelyk, zyn de gevolgen, welke alle de
aangevoerde gebeurtenissen voorspellen, en vooral de, tot de verschriklykste hoogte
gereezene, Staatsschulden, waarby het vermogen en Inkomen der toekomende
geslachten zyn verbonden, en als by voorraad zyn opgebruikt. Hoe moeilyk het zy,
de dikwyls voorgestelde vraag, ‘of de mensch door alle deeze schokken beter of
slechter is geworden,’ stellig te beandwoorden; de overtuiging, echter, dat een in
beweeging gebragte slinger eindelyk op het middenpunt in rust komt, dat veele
ondeugden door de toeneemende beschaaving ten minsten in ruwheid hebben
verloren, en het vertrouwen op het ondoorgrondlyk wys en goed opperbestuur der
waereld, doen ons het beste hoopen; terwyl wy in de hoogere vlucht van 's menschen
geest, in alle takken van
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Kunsten en Weetenschappen, en in de toeneemende verlichting in het Godsdienstige,
ofschoon zy dan by dwaazen eene meerdere ligtzinnigheid bevordere, - daarvan
geenen geheel verwerpelyken waarborg meenen te ontdekken.

Enige trekken uit een redevoering van den heer Isaac Tichenor,
gouverneur van Vermond in Amerika, gedaan in een algemene
vergadering, den 10 october 1800.
In gehoorzaamheid aan de stem van het Volk, is het wederom myn pligt geworden,
Ulieden in deze Algemene Vergadering té ontmoeten.
De zaken van het Bestuur zullen steeds met moeilykheden gepaard gaan, en
veel kunde, voorzigtigheid en standvastigheid vereischen in hun, op wien de
gewigtvolle taak rust, om de algemene belangen te regelen.
Het is in vertrouwen op Uwlieder kragtdadigen bysland, dat ik den post en de
pligten ga behandelen, welke onze Staatsregeling den Eersten Bestuurder heeft
aangewezen en opgelegd. Van de onderscheidene delen van dezen Staat te
samengekomen, moet Gylieden van naby bekend zyn met de verschillende
omstandigheden en belangen uwer Lastgeveren, ten einde het in uwe magt zy, de
algemene welvaart, in alle de raadslagen der tegenwoordige zitting, met de vereischte
rondborstigheid te bevorderen.
Ingevolge de Staatsregeling zyn wy verpligt, in deze zitting de Kiezers te
benoemen, aan welken de belangvolle keuze van President en Vice-President der
Algemene Staaten zal worden aanbetrouwd, en het is de overweging hiervan, welke
aan het werk dezer zitting een byzonder gewigt byzet. - Zy toch, welke onmiddelyke
werktuigen zullen zyn tot het daarstellen van Personen, welke de hoogste Ambten
van het Gemenebest zullen bekleeden, behooren uit de waardigste hunner
Medeburgeren gekozen te worden; en niets is vuriger te wenschen, dan dat die
Kiezers, de aangelegenheid van hunne posten in al haat kragt gevoelende, hunne
stemmen zullen verenigen voor personen, welke van de zucht voor het waar belang
van hun Vaderland geheel doordrongen, en Vrienden van orde zyn. - Want indien
de Eerste Bestuurder der Algemene Staaten de deugden van een waren Patriot
miste; indien ene voorkeuze voor uitlandsche Grondbeginsels, of een drift voor
onbeproefde Staatsstelsels, hem overhaalden om af te gaan van de bezadigde
stelsels onzer Vooröuderen, en van die grondbeginselen van nationaal belang, ons
door WASHINGTON in zyn laatsten wille aanbevolen, en welke door ADAMS, in zyn Be-
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stuur, met de gelukkigste uitkomst zyn opgevolgd; en in één woord, indien de Eerste
Pestuurder van het verenigd Gemenebest een ander dan een onafhanglyk Amerikaan
ware, - zo hadden wy en onze nakomelingen niet anders dan de schroomlykste
gevolgen dier keuze te verwagten.
Alle onze belangen, zo wel de algemene als de byzondere, hangen zo
onafscheidlyk te samen met de grondbeginsels, welke het gedrag van het
menschdom moeten regelen, de beginsels namelyk van Zedelykheid en Godsdienst,
dat 'er volstrekt geen duurzame bloei van het een, zonder de betragting van het
ander, kan plaats hebben; want wat toch zoude de hartstogten der menschen
beteugelen, hunne uitzigten en oogmerken regelen, en dezelven bepalen tot de
grenzen van reden, pligt en opregtheid; nyverheid, zuinigheid en duurzame
gehoorzaamheid aan de Wetten daarstellen, dan de wezenlyke en blyvende
grondbeginselen onzer daden? en waar zullen deze gevonden worden, dan by de
beginsels van Zedelykheid en Godsdienst? - Zo 'er iets aan het gevoel en de
erkentenis dezer waarheid mogt hebben ontbroken, dan behooren de noodlottige
en afgryslyke gevolgen, welke uit het roekloos verönagtzamen dier beginsels zyn
voortgesproten, meer dan genoegzaam te zyn voor elk, die de omwenteling in
Europa gehoord of gelezen heeft. - Elke poging, derhalven, om den bloei der
Wetenschappen en de opvoeding der Jeugd te bevorderen, of de instellingen en
voorschriften van den Kristelyken Godsdienst die achting te doen verkrygen, welke
zy zo zeer verdienen, zal de schoonste kwyting zyn van enen pligt aan de belangen
van een vry Volk.
De wysheid, de voorzigtigheid, de standvastigheid en het goed gevolg, waarmede
de groote, de goede en onsterflyke WASHINGTON de zaken van het Bondgenootschap
heeft bestuurd, zullen steeds door ons en alle de opvolgende geslagten met
verrukking en dankbaarheid herdagt worden. - Nimmer was het aan enig sterveling
vergund, zyn Vaderland gewigtiger diensten te bewyzen, dan die van WASHINGTON
aan de Verenigde Staaten van Amerika; en zyn dood is het sprekendst bewys, dat
ook de opregtste wenschen, en alle pogingen van het menschdom, niet in staat zyn
om de wetten der natuur te schorsschen: gewislyk, anders ware zyn aanwezen, zo
wel als zyn naam, onsterflyk gebleven - en nu, tot ene hogere bestemming
opgenomen, laat hy den Verenigde Staaten het ryk genot der zegeningen, welke
zyne Vaderlandliefde aan dezelven bezorgd heeft; terwyl dezelfde maatregelen van
Bestuur, door zynen waardigen Opvolger in acht genomen, den Vrede, Voorspoed,
toenemenden Rykdom en Bevolking, in elk gedeelte der Verenigde Staaten doen
standgrypen, daar genoegzaam het overig der Wereld met ellenden en onheilen
worstelt, waar van de Geschiedenis geen voorbeeld oplevert.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Verklaaring der zeden-wet van Jooden en Christenen.
Tweede Proeve.
(*)

In myne eerste Proeve heb ik getracht te betogen, dat de Wet der Tien Woorden
ziet op AEgyptische zeden en gewoonten, en dit omtrent het eerste en tweede
Gebod aangetoond; thands wil ik dit ook omtrent de andere Geboden beproeven.
In het

III
Gebod zegt JEHOVAH: Gy zult den naam, enz. eigenlyk staat 'er: Draagt ( )אשתden
naam van den JEHOVAH uwen God niet ligtvaardiglyk. - De Wetgever zegt hier
misschien, dat de Israëlleren zich niet moesten gelykstellen met de AEgyptenaars,
onder welken een ieder zich naar eene byzondere Godheid noemde, en dus den
naam droeg van dien God, dien hy verëerde (de één immers was een Verëerer van
deeze, de andere van die Godheid); by dien God, dien zy vereerden, zweerden zy
ligtvaardiglyk; zoo moest Israël niet handelen; dat volk moest zich met de
AEgyptenaars niet gelykstellen, en dus den naam van den JEHOVAH niet ligtvaardiglyk
draagen, niet onbedachtzaam by zynen naam zweeren. De HEER zou het niet
ongemerkt, niet ongestraft, laten voorbygaan, als een Israëliet zich aan zulk eene
misdaad schuldig maakte. - De Israëlleren moesten met de daad toonen, dat zy
Verëerers van JEHOVAH waren; God zou niet dulden, niet ongestraft dulden, dat zy
dien naam ligtvaardiglyk

(*)

Alg. Vaderl. Letteroef. voor 1800, Mengelw. bl. 505.
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droegen. In dit Gebod wordt dan dit bevolen: Mogt Israël geen' anderen God dienen
dan den Heere, of zich aan geene afgodery schuldig maaken, dan moest het ook
niet roemen, dat het Gods volk, dat Hem diende, was, indien het zich aan overtreding
van de twee eerste Geboden schuldig maakte. Zulk eene onwaarheid zou God niet
ongestraft aanzien.

IV.
Hier wordt, myns bedunkens, geboden, dat Israël het voorbeeld der AEgyptenaaren
niet moest volgen. Deeze vierden byzondere dagen ter eere hunner Goden, doch
zy verzuimden den Sabbath. De Israëllers waren in AEgypten gedwongen geweest,
om den Sabbath te ontheiligen; zy moesten immers alle dagen, zonder eenige
uitzondering, met kinderen en vee aan den tichelöven arbeiden; zy hadden dus,
schoon gedwongen, den Sabbath, die reeds voor de wetgeeving op Sinaï plaats
had, niet gevierd, zoo als het behoorde; daaröm zegt JEHOVAH: ‘Herinnert u, denkt
altyd, dat Gy den Sabbath met uwe kinderen, dienstboden, vee, zelfs met den
(*)
vreemdeling, die in uwe poorten is, dat is: uwe slaven , moet heiligen, (heilig,
eerbiedig moet vieren); Gy moet U van allen arbeid onthouden, om U die weldaad
te herinneren, dat Gy, in AEgypten altyd tot slaafschen arbeid gedwongen (DEUT.
V:15), zonder den Sabbath te kunnen vieren, door my verlost zyt. - Ziet op my, die
uw God ben, wien Gy met allen eerbied moet dienen (volgends het 1, 2 en 3 Gebod.)
- Ik heb ook van myn werk gerust, en omdat Gy aan die beide zaken (uwe uitleiding
uit AEgypten en de schepping, waaruit blykt, dat ik de Opperste en Eenige God
ben) zoudt gedenken, daarom heb ik deezen dag ter rust voor U verkoozen; hem
daartoe afgezonderd, en denzelven verheven ( )דרבboven andere dagen.’ - Dan
hangen, neemen wy hier deeze verklaaring aan, de vier eerste Geboden zeer schoon
aan elkanderen; dan vloeit alles zeer juist uit elkanderen voord; want moesten de
Israëlleren den JEHOVAH alléén dienen, geene andere Goden nevens Hem verëren,
en zich niet ligtvaardiglyk, als zy Hem niet

(*)

De Bybelminnaar, Iste Deel, bl. 42.
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eerden gelyk Hy eischte, als Dienaars van den eenigen waaren God aanmerken,
dan volgde ook hieruit zeer natuurlyk, dat zy ook zyne Sabbathen moesten
onderhouden.

V.
Het is zoo duidelyk niet, of dit Gebod ziet op AEgyptische gewoonten, of die van
andere volken. 'Er zyn 'er, die stellen, dat de AEgyptenaars niet verpligt waren, om
hunnen Ouderen eenigen bystand of hulp te bewyzen; anderen houden weder het
tegengestelde staande. Deeze beroepen zich op een gebed der oude AEgyptenaars
(*)
na hunnen dood , waarin gezegd wordt: ‘Ik heb de oorzaaken van myn leven (myne
Ouders) altyd de schuldige eer en gehoorzaamheid beweezen.’ - Maar - is dat gebed
niet van eenen veel lateren oorsprong dan de tyden van MOSES? - - Hoe het zy, dit
is zeker, dat de Israëlleren hier gewaarschuwd worden tegen de gewoonten van
die Volken, die weinigen of geenen eerbied aan hunne Ouderen betoonden: en
daaröm belooft God hun, om hen tot eerbied en liefde voor hunne Ouderen op te
wekken, een lang leven, zelfs in dat land, dat hy hun geeven zoude, in Kanaän. Het leven is allerwenschlykst voor ieder sterfling; en hoe gepast was dus deeze
belofte, om Israël tot dien pligt aan te spooren! het moest immers ook natuurlyk
volgen uit het eeren der Ouderen. - Eerden de Israëlleren hunne Ouderen,
verzorgden zy hun al het noodige, vooräl in hunnen ouderdom, maakten zy daardoor
hun het leven aangenaam; dit moest natuurlyk het leven hunner Ouderen verlengen;
de volgende geslachten konden ook even hetzelfde van hunne kinderen verwachten;
die ook aan hun al het noodige in hunnen ouderdom zouden verzorgen, en hierdoor
zouden hunne dagen (hun leven) verlengd worden in dat land, dat JEHOVAH God
hun geeven zoude. - Derhalven was een lang leven geen voorrecht in AEgypten
alleen, maar ook in Kanaän zou men lang leven, wanneer elk kind zyne Ouderen,
op alle mooglyke wyzen, eerde.

(*)

Dit gebed, het geen ik uit K.PH. MORITZ, Symbolische Weisheit der AEgypter, vertaald heb, is,
om geene andere Schryvers thands te noemen, te vinden in het Mengelwerk der Alg. Vaderl.
Letteröeff. voor 1796. bl. 231.
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VI.
De zelfswraak, en hieruit volgende doodslag, ging by zeer veele volken, en
waarschynlyk ook by de AEgyptenaaren, in zwang. Hiertegen wordt Israël
gewaarschuwd. Wy zien dit ook bevestigd LEV. XIX:18. - Pleit dit nog niet sterker
voor ons gevoelen, omdat 'er LEV. XVIII:3 gezegd wordt: ‘Gy zult niet doen naar de
werken des AEgyptischen lands?’ Want na dat de Wetgever dit gezegd had, laat
Hy onmiddellyk LEV. XVIII:6. LEV. XIX, enz. veele slechtigheden volgen, waaraan
zich de AEgyptenaars en andere volken schuldig maakten.

VII.
Niets was gewooner by de meeste oude volken dan hoerery, echtbreuk en overspel.
De Israëlleren mogten derhalven zich niet aan dezelve schuldig maaken, en hierin
de AEgyptenaars naarvolgen, LEV. XVIII:3.

VIII.
De AEgyptenaars worden van MARTIALIS bedriegers genoemd; en zou men hierönder
ook niet de dievery en het steelen mogen en kunnen tellen? Veele soorten zelfs
van dievery waren ten minsten (zo wy de Ouden geloof zullen geeven) by de
AEgyptenaars niet alleen niet verboden, maar zelfs geöorlofd. Wordt dit aan de
Israëlleren in dit Gebod niet volstrekt verboden? Ziet dit dus niet op de AEgyptische
zeden, vooral als wy hier mede vergelyken LEV. XVIII:3 en XIX:13?

IX.
De AEgyptenaars wierden oulings, vooräl van de Romeinen, voor trouwlozen
gehouden, ten minsten worden zy dus van SENECA genoemd. Dit getuigenis doet
hier wel niets af, wyl het van te laaten tyd is; echter ziet men 'er eenigzins uit, dat
de Romeinen weinig achting hadden voor de AEgyptische braafheid. - Ik stem
gaarne toe, dat een Volk ten tyde van MOSES zeer braaf kan geweest zyn, en na
verloop van omtrent 2000 jaaren geweldig van zyne oude braafheid kan zyn
afgeweeken, zoo dat het getuigenis van SENECA hier niets voor myn gevoelen bewyst;
ik moet, derhalven, om te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

57
toonen, dat het negende Gebod ook op de zeden der AEgyptenaars ziet, naar
sterkere bewyzen omzien, en meen dezelve gevonden te hebben LEV. XIX:15, 16,
vergeleeken met LEV. XVIII:3. - Ik kan hier nog iets byvoegen, naamlyk het gezegde
van den Assyrischen Koning tot HISKIA (II KONING. XVIII:21. JES. XXXVI:6); wy zien
in hetzelve de trouwloosheid van den AEgyptischen Koning zeer juist afgetekend.
Want ofschoon dit van lateren tyd is, zoo zien wy echter in hetzelve een bewys, dat
men, ten minsten in HISKIA's tyd, ook weinig op de toezegging van hulp des
AEgyptischen Konings kon staatmaaken.

X.
Uit de voorige Geboden moest dus voordvloeiën, dat de Israëlleren hunne begeerte
niet mogten uitstrekken naar de Echtgenoote, de bezittingen, enz. van hunnen
naasten. - Alle Geboden, het tiende alleen, misschien, uitgezonderd, zagen op het
uitwendige, zeide ik; maar - zou ook dit Gebod hier toe niet kunnen gebragt worden,
als men het neemt in dien zin, dat zy hunne begeerten niet met woorden mogten
openbaaren, of te kennen geeven? want het woord דכח, EXOD. XX:17 en DEUT. V:18
door begeeren vertaald, kan, zo ik niet verkeerd oordeel, ook genomen worden
voor: eene begeerte met woorden uit te drukken; zie SPREUK. I:22. Ook het woord
 חואDEUT V. door gelusten vertolkt, geeft dikwyls te kennen, dat iemand zyne begeerte
door woorden uitdrukt; zoo wordt het gebezigd NUM. XI:4 en 34. II SAM. XXIII:15.
Ieder oordeele nu onpartydig, of myne gegeevene verklaaring van de Wet der Zeden
op eenigen grond ruste; doch men denke tevens, dat ik deeze verklaaring niet voor
de eenige waare wil gehouden hebben, en dat ik derhalven van oordeel ben, dat ik
in dezelve niet gefeild heb - ô neen! maar ik wilde door dezelve alleen toonen, dat
men somtyds al te ver afwykt van den tyd en de omstandigheden, waarin iets
geschreeven is, en dat men dikwyls de zeden en gewoonten der oude volken uit
het oog verliest. Men heeft de oude AEgyptenaars altyd beschouwd als een braaf
en deugdzaam
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volk, welks zedenkunde allervoortreflykst was. Maar ik vraag eenvouwig: Kan by
een volk, welks Godsdienst in de allerdomste afgodery bestaat, wel veel gezonde
zedenkunde heerschen? Het schynt by my eene uitgemaakte zaak te weezen: hoe
dwaazer de Godsdienst van een volk is, hoe rampzaliger het met het beöeffenen
van allerlei deugden onder hetzelve moet gelegen zyn. - - Het getuigenis van
PLUTARCHUS en anderen, die zeggen, dat 'er in den AEgyptischen Godsdienst niets
is, dat tegen de reden strydt, dat fabelachtig of bygeloovig is, doet by my niets af:
want de Ouden beöordeelden zeer dikwyls den Godsdienst der volken, naar maate
zy gunstig of ongunstig omtrent dezelve gezind waren. Keizer HADRIAAN noemde
de Christenen, uit haat: AEgyptische Paapen, en Verëerers van Serapis; hy denkt
(*)
ook in het geheel niet gunstig omtrent de AEgyptenaaren . - Hoe veel staat kan
men derhalven op zulke getuigenissen maaken!
Heeft iemand eenige bedenkingen tegen myne verklaaring, hy brenge my dezelve,
door middel van dit Maandwerk, bescheiden onder het oog, en hy kan verzekerd
weezen, dat my dit zeer aangenaam zyn zal; want dwaalen is menschlyk. Om my
echter in eenigen twist over dit myn schryven in te laaten, is geheel myn voornemen
niet; ik ben een vyand van alle twistschriften.

V.D. Min.
te Oostgraftdyk, in Noordholland.

S. HANEWINCKEL,

Radicaale, doch toevallige geneezing van een waterbreuk.
In de maand February 1800 wierd ik geraadpleegd door BROER WYTZES BLOEM, oud
62 jaaren, welke, in de maand December, by 't uitklimmen van een Schip, met zyn
scrotum ('t geen door een waterbreuk meer dan natuurlyk groot was) op den rand
van een plank

(*)

Zie Eenige Aanmerkingen over de AEgyptische Priesters, door my vertaald uit het aangehaald
Werk van K.PH. MORITZ, en geplaatst in het Mengelwerk der Alg. Vad. Letteroeff. voor 1796,
bl. 229.
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was komen te vallen, en daardoor aan dat deel eene geweldige kneuzing bekomen
had, waar tegen hy in dien tusschentyd veele verschillende hulpmiddelen te vergeefs
beproefd had; en doordien de pyn en opzwelling van dat deel daaglyks toenamen,
wierd hy genoodzaakt tot andere hulpmiddelen zyne toevlugt te neemen. Ik vond
zyn scrotum tot een verbaazende grootte uitgezet, zeer pynlyk en door buiten gevaar bloed zeer miskleurig, de penis geheel ingetrokken, zo als men by een
waterbreuk veeltyds waarneemt. Daar by had de Lyder een weinig koorts, en de
eetlust was verdweenen. Ik gebruikte in de eerste plaats zagte purgantia, en beval
hem eene strenge levenswyze; en schoon 't gezwel zeer hard was, dagt my toch
in den regter kant een vloeibaar vogt te voelen: te meer wierd ik daar in bevestigd,
door dat hy zyn gewoone waterbreuk (die hy reeds zes jaaren gedraagen had, en
welker laatste aftapping al wat tyds geleden was) in de regter zyde had. Derhalven
was ik van oordeel om daar in een steek met de troicar te doen, in verwagting om
daar door eene aanmerkelyke hoeveelheid water te ontlasten, de spanning te
verminderen of geheel weg te neemen, en dan door 't gevoel beter in staat te komen
om den toestand van de testiculi te kunnen ontdekken. Maar van dit heilzaam
vooruitzigt bleef ik bykans geheel versteeken. In plaats van water ontlastte 'er zig
een pond zuiver bloed; en door deeze ontlasting wierden de pyn en spanning wel
eenigzins verminderd, evenwel niet zo, dat ik in staat gesteld wierd, om de testiculi
goed te kunnen onderscheiden. Ik liet om 't aangedaane deel verzagtende en
ontbindende middelen leggen, en hetzelve verder door een schortband ondersteunen,
waarmede de Lyder aldus drie weeken continueerde; in welken tusschentyd 't
scrotum wederom in grootte en pyn eenigzins was toegenomen, doch de
miskleurigheid wat verminderd. Ik stelde den Lyder wederom voor, nogmaals eene
opening met de troicar te maaken, waaraan hy zig onderwierp; en by die tweede
konstbewerking ontlastte 'er zig wederom als vooren een pond bloed naar buiten,
waar door de pyn en spanning, gelyk de voorige reis, weder eenigzins verminderden.
Ik gaf aan den Lyder een Zalf, uit de Ung. althaeae: ℥ij Pulv. Sal. Ammoniac: Ʒiij,
om daarmede 't scrotum daaglyks tweeof driemaal te smeeren; onder welk gebruik
't ongemak
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eenigzins begon te beteren; de koorts verliet hem, en hy wierd van lighaamsgestel
meer gezond; ook de eetlust wierd beter; maar niettegenstaande deeze beterschap
verzogt de Lyder my, na verloop van twee weeken, de aftapping voor de derde maal
te herhaalen, alzo hy by de voorige aftappingen iedere reis eenige verligting bekomen
had. Doch doordien my voorkwam, dat zyn ongemak zig eenigzins tot beterschap
begon te schikken, tragtte ik hem van dat denkbeeld af te brengen, en ried hem
verder met zyne hulpmiddelen voort te vaaren; maar zo zyn ongemak zig niet wilde
schikken, zoude men beter doen, met dan 't scrotum in zyne gansche lengte te
klieven, om alzo den waaren toestand der beledigde deelen te knnnen zien. Waarop
de Lyder, volgens myn raad, met zyne bovengemelde middelen bleef aanhouden,
daar zyn ongemak langzamerhand mede bedaarde. Uit hoofde van zyne kostwinning
moest hy voor eenige dagen uit de Stad, maar kwam den 12 April weder by my, om
zyn ongemak te laaten zien, 't geen ik toen merkelyk beter bevond. De omtrek van
't scrotum was wel een derde kleinder geworden, en de miskleurigheid geheel
verdweenen. De Lyder continueerde verder met dezelfde hulpmiddelen tot in de
maand Juny; in welken tusschentyd 'er een klein absces, ter grootte van een graauwe
ert, aan den regter boven - buitenkant van 't scrotum plaats had gehad en weder
was geneezen, hebbende zig niet dieper dan in de huid uitgestrekt; waarmede de
Lyder zo wel van zyn waterbreuk als van zyn ongemak, dat hem door den val was
toegebragt, en met zo veel gevaar gedreigd had, volkomen geneezen was.
Dit Geval, hoe zorgelyk het voor den Lyder gestaan heeft, is meer gelukkig, dan
men zig wel had kunnen voorstellen, ten einde gelopen. De geneezing is
waarschynlyk veel bevorderd door de aftappingen. Niettegenstaande de Natuur
zomtyds wonderen doet, in 't oplossen van buiten-gevaat bloed, welk in de vakjes
van 't vetvlies is uitgestort, zou men echter in dit geval veeleer een versterving
verwagt hebben; gelyk ik in 't gepasseerde jaar, by een omtrent gelyk geval,
(*)
waarnam . Mogelyk is de oplossing verder begunstigd

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. voor 1800. Meng. bl. 53.
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geworden door de andere aangewende hulpmiddelen; en door de ontsteeking, welke
hier plaats gehad heeft, is de waterbreuk geneezen; gelyk men waarneemt by eene
radicaale geneezing door een Setaceum, waarmede dan te gelyk wel een verettering
gepaard gaat; doch deeze suppuratie heb ik zomtyds by de radicaale geneezing
maar weinig noodig bevonden. Ik heb onder allen in myne Praktyk drie gevallen van
waterbreuken (welke alle drie aan de regter zyde waren) waargenomen; één, die
ik zesmaal getapt heb, en de andere beide ieder éénmaal, die daarna volkomen
geneezen waren, zonder dat 'er eenige verettering of ontsteeking heeft plaats gehad.
De meeste waterbreuken, die ik in myne Praktyk waargenomen heb, zyn aan de
regter zyde geweest, niettegenstaande veele Heelkundige Schryvers beweeren,
dat ze meest aan de linker zyde ontstaan.
S. POPTA,
Chirurgyn.
Harlingen,
den 6 December 1800.

Leevensberigt van den eerw. William Enfield, LL. D.
Volgens Dr. Aikin.
‘De naam van den Man, dien het bovenstaand Opschrift te leezen geeft, is onzen
Landgenooten niet onbekend. Behalven dat wy, in ons Mengelwerk, te meermaalen,
in vroegeren tyde, en zelfs nog in ons voorig Nummer, een Zedekundig Stukje van
zyne hand plaatsten, ontvingen zy met genoegen deszelfs Characters der
voornaamste Heilige Mannen, in eenige Leerredenen, te Amsterdam by J. Dóll en
M. Schalekamp, 1778, gedrukt; en laater werd den Leeraaren vertaald ter hand
gesteld, het voor allen onmisbaar Werk, getyteld: Handboek voor Predikanten, in
4to, te Haarlem by A. Loosjes, Pz. Wy willen, de gelegenheid zich daartoe
aanbiedende by de Engelsche Uitgave van Drie Deelen zyner Leerredenen, niet
nalaaten, den Eerwaardigen Man nader te doen kennen, zo als hy ons gekenschetst
wordt door de bekwaame pen van zynen Vriend, Dr. AIKIN, met eene en andere
aanmerking over den Leertrant, gehouden door dien voorbeeldlyken Leeraar.’
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De Eerw. WILLIAM ENFIELD, LL. D., werd te Sudbury, in Suffolk, op den 29 van
Lentemaand 1741, O.S. gebooren. Met zyn zeventiende jaar werd hy gezonden na
de Academie te Daventry, toen ten tyde onder het bestuur van den Eerw. Dr.
ASHWORTH. In deeze Leerschoole oefende hy zich in de voorbereidende
Weetenschappen tot het Christen-leeraarampt. Van zyn Character op de
Hoogeschool weet ik niets meer, dan dat hy altoos uitstak door de fraaiheid en
keurigheid zyner opstellen, en steeds gerangschikt werd onder de Studenten, wier
naaspeuringen hun opleidden om een min streng Stelzel van het Christendom te
omhelzen, dan te dier oefenplaatze doorgaans standgreep.
Het strekte ten treffenden blyke van de bevalligheden, die hy als Leeraar bezat,
en van de beminnelykheid zyns gezelligen ommegangs, dat hy, bykans onmiddelyk
naa de Acadernie verlaaten te hebben, beroepen werd om den post van eenigsten
Leeraar te bekleeden by de Gemeente van Benn's Garden in Liverpool, een der
aanzienlykste onder de Dissenters.
Tot het Leeraarampt in die Gemeente werd hy ingehuldigd in Slachtmaand des
Jaars 1763. In eene Stad, waar overvloed is van aangenaame verkeering, waar de
Inwoonders uitsteeken in vryheid van gevoelens en gastvrye zeden, sleet hy zeven
van de aangenaamste jaaren zyns leevens. Schoon het zeer druk hebbende, zo
met de gezellige en aangenaame verkeering, als met de ernstiger bezigheden van
zynen Leeraarspost, opende hy hier zyne letterkundige Loopbaan met de uitgave
van Twee Deelen Leerredenen, in de Jaaren 1768 en 1770 gedrukt: deeze werden
zeer gunstig ontvangen. Derzelver behaaglyke zedelyke toon, niet misvormd door
Stelzel byzonderheden, maakte ze ten algemeenen gebruike zo geschikt, dat veele
Gemeenten, behalven die, waarin ze oorspronglyk gepredikt waren, nut trokken van
de Leeringen, in dezelve voorgedraagen.
By den dood van den Eerw. Mr. SEDDON, van Warrington, was de Heer ENFIELD
een der eerste Persoonen, op welken de Bezorgers van dit Academisch Instituut
het oog lieten vallen, om diens Opvolger te weezen in het vak der Fraaije Letteren,
en den post van Rector Academiae te bekleeden.
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Hoe zeer werkzaam en vol moeilykheden dit Tydperk van ENFIELD's leeven moge
geweest zyn, het was tevens dat van verbaazende vorderingen in de
Letterloopbaane. Door het gezelschap, waarmede hy verkeerde, en de
werkzaamheden, welke hy moest volbrengen, kreegen zyne vermogens een ruimen
kring om zich uit te breiden. Niet alleen als Opzigter der Academie stelde hy zyne
bekwaamheden te werk, maar deedt zich ook als een agtenswaardig Schryver
kennen.
De Universiteit van Edinburgh droeg hem de Eere op van Doctor in de Regten;
dit gaf hem, ten tyde zyns verblyfs te Warrington, een nieuwen tytel.
Naa de ontbinding deezer Academie, bleef Dr. ENFIELD not twee jaaren te
Warrington, zich onledig houdende met het onderwyzen van byzonder aan hem
toevertrouwde Kweekelingen, van welken een klein ge tal by hem als huisgenooten
in de kost waren, en met het onderwys zyner Gemeente. Voor deeze stelde hy eene
reeks van Leerredenen op, over de voornaamste Gevallen en Zedelyke Leeringen
van het Euangelie, in welke hy zyne talenten als een Schriftuurverklaarder ten toon
spreidde, en tevens zyne bekwaamheden in uit te weiden in het voordraagen van
algemeene Leevensregelen, ontleend uit de wenken, welke de heilige
Geschiedverhaalen geeven.
Het zal niet te onpasse zyn, hier iets van ENFIELD, als Leeraar en Godgeleerde,
in 't midden te brengen. 's Mans wyze van voordragt was ernstig en nadruklyk, zich
meer toeleggende op den toon van eenpaarige ernsthaftigheid, dan op
verscheidenheid en zwier van zeggen, waartoe ook zyne stem zich niet best schikte.
Dezelve was egter vry van 't geen men eentoonigheid noemt, en schoon niet zeer
vuurig, kon ze niet van zwakheid beschuldigd worden; nooit hadt dezelve iets van
het onbearbeidde, van het onverschillige. Betreffende de keuze zyner stoffe, in
dezelve betoonde hy zich, bykans zonder eenige uitzondering, een Zedeleeraar.
Godsdienst bestondt by hem meer in beginzel dan in gevoel; en hy bevlytigde zich
meer om daaruit een Leevensregel op te maaken, dan dien te verheffen tot een
bron van verheevene aandoeningen. Bygeloof versmaadende, en voor Geestdryvery
bedugt, hieldt hy in den Godsdienst alles van eene mindere waarde en
aangelegenheid, 't welk zich niet vereenigde met Zedelykheid, en den
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Mensche nuttig was. Zyn Godgeleerd Stelzel was ontheeven van alle verborgene
en onverstaanbaare begrippen; 't zelve behelsde niets, 't welk hem onbestaanbaar
voorkwam met gezonde Wysbegeerte, en met de redelykste bevattingen wegens
de Godlyke Natuur en de Volmaaktheden des Allerhoogsten.
Met den Jaare 1785 eene uitnoodiging ontvangende van de Octagon-dissenting
Congregation te Norwich, eene Societeit, tot welke te behooren iedereen het zich
eene eere en geluk mag rekenen, nam hy zulks aan, onder voorwaarde, dat hy, op
een kleinen afstand van die Stad, zyn verblyf zou houden, en voortvaaren met zyn
plan van Huislyk Onderwys en Opvoeding. Eerst zette hy zich neder op het
aangenaam Dorp Thorpe; dan hy vondt het vervolgens gemaklyker, zich met 'er
woon na Norwich te begeeven. Schoon ENFIELD zeer gelukkig slaagde in zyne wyze
om een klein getal Kweekelingen eene hun voegende opvoeding en onderwys te
geeven, waarvan verscheide spreekende voorbeelden zouden kunnen worden
bygebragt, bevondt hy nogthans, gelyk de meesten die een zodanig plan volgden,
dat de moeilykheid om een geregelden toevoer van Onderwyzelingen te krygen, en
het onbevallig bedwang, ontstaande uit een aantal Jongelingen, in zo verre
Huisgenooten, dat zy tyd noch plaats voor eigen huislyk genoegen overlieten, grooter
was dan de voordeelen, welke hy kon trekken van zodanig eene aanwending zyner
talenten. Te deezer oorzaake ging hy een kleinder Huis bewoonen, het inneemen
van kostgangers geheel van de hand wyzende; alleen bleef hy afzonderlyke lessen
geeven aan twee of drie uitgeleezene Kweekelingen, eenige uuren in den
voormiddag. - Eindelyk besloot hy geheel meester van zynen tyd te weezen; aan
zyn Gezin, aan zyne Vrienden, en naar welgevallen verkoozene Letterbezigheden,
al den tyd te besteeden, welke hem van het waarneemen zyns Leeraarampts
overschoot. De omstandigheden zyns Huisgezins werkten mede tot dit besluit. Hy
was Vader van twee Zoonen en drie Dogters, allen onder zyn oog ten zorgvuldigsten
opgekweekt; en indien hy geene andere voorbeelden hadt kunnen bybrengen van
zyne bekwaamheid om zich tevens een Vriend en Onderwyzer te maaken - om de
tederste genegenheid met wilvaardige en onaflaatende gehoorzaamheid te paaren
- zyne Kinderen zou-
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den by allen, die dezelve kenden, als genoegzaame getuigen gelden, dat hy die
gelukkige kunst verstondt.
Niet geheelenal hadt ENFIELD zich van den last der Kweekelingen ontslaagen,
toen hy de werkzaamste taak van al zynen Letterarbeid ondernam; de Verkorting
van BRUCKER's Historie der Wysbegeerte. Dit Werk verscheen, onder den tytel van
Abridgement of BRUCKER's History of Philosophy, in twee Deelen in 4to, in den Jaare
1791, en zou alleen genoegzaam geweest zyn om hem als een meester te doen
erkennen in den middelstyl, en als een oordeelkundig uitkiezer van het geen meest
te agten is in de voordragt van Zeden en Gevoelens. Het oorspronglyk Werk hadt
by de Geleerden grooten roem ingelegd, van wegen het diepdelvende der
naspeuringen, en den vryen onpartydigen geest, daarin doorstraalende: dan des
Schryvers Latynsche styl is ingewikkeld en breedspraakig; en de zwaarte, die gezegd
mag worden het geheel te drukken, hadt dit Werk eer een Boek gemaakt, om, by
tyd en wyle, geraadpleegd te worden, dan om het agtereen te doorleezen. ENFIELD's
Verkorting is een werk, even leerzaam als aangenaam. Men mag 'er met waarheid
van zeggen, dat de Leerstellingen en Begrippen van alle de voornaame Aanhangen
onder de Wysgeeren nooit voorheen in het Engelsch zo fraai en duidelyk waren
voorgesteld.
Zo liepen 's geleerden Mans laatste leevensdagen gerust en helder voort, in den
schoot van huislyk geluk, omringd door Vrienden, welken hy allengskens dierbaarder
werd, en te midden van hem veraangenaamende Letterbezigheden. Zo vast scheen
ENFIELD's staat van gezondheid te weezen, zo zeer voelde hy zich in de volle kragt
en rypheid zyner vermogens, dat hy, in den Jaare 1796, niet twyfelde, met Dr. AIKIN,
een zyner oudste en boezemvrienden, eenen Letterarbeid van groote uitgestrektheid
te onderneemen, en die, om volvoerd te worden, zich verre in het toekomende
uitstrekte. Ware het de pligt der stervelingen niet, om hunne Talenten aan te wenden
op eene wyze, welke zy kunnen goedkeuren, zonder te letten op de toevalligheden,
welke zy noch kunnen voorzien, noch in hunne magt hebben om te beletten, zou
het aangaan van eene verbintenis tot zulk een Werk, by lieden in het afneemen
hunner jaaren, van vermetelheid beschuldigd kunnen worden; maar het is ten hunnen
opzigte niets meer dan

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

66
een besluit, om met wakkerheid bezig te zyn, zo lang zy het vermogen hebben om
te werken, zo lang de dag des leevens duurt, eer de nagt des doods kome, waarin
niemand werken kan.
Het opstellen van een General Biographical Dictionary, of een Algemeen
Leevensbeschryvend Woordenboek, beviel ENFIELD zo uitsteekend, dat men hem
dikwyls hoorde verklaaren, dat de uuren zyner Letterbezigheden by hem nimmer
zo aangenaam waren voorbygeloopen; en de voortgangen, welke hy in dien arbeid
maakte, waren geëvenredigd aan zynen vlyt en welwillenheid.
Elke omstandigheid scheen hem nog eene menigte gezonde leevensjaaren te
belooven. Hy was gelukkig in zichzelven, en deelde dat geluk mede aan allen, die
binnen den kring van zynen invloed kwamen. Doch eene ongeneeslyke kwaal maakte
intusschen onverdagte vorderingen tot slooping van zyn gestel. Eene scirreuse
zamentrekking van het rectum openbaarde zich door tekenen, welke hy niet begreep,
en die hy daarom gebrekkig beschreef aan zyne Vrienden in de Genees- en
Heelkunde, en bragt, zonder pyn of groot ongemak, eene schielyke en
onafwendbaare verandering te wege. Op den eigensten dag vóór dat deeze
ongesteldheid zich deedt kennen, werd hy gelukgewenscht met zyn
gezondheid-tekenend gelaat en altoos opgeruimden geest; en hy betuigde daarop,
niets altoos te klaagen te hebben, wegens lyfs- of geests-gebreken. Maar de
verstopping was nu daar. Eene ziekte greep hem aan; de noodige werkzaamheden
der ingewanden hielden op; niets was in staat om hem verligting te bezorgen; en
naa eene week, eer in gestadig ongemak dan in het lyden van hevige pyn,
doorgebragt te hebben, terwyl zyne geestvermogens, tot het laatste toe, bykans
onverzwakt bleeven, vlyde hy zich, den slag des doods te gemoete ziende en met
mannenmoed ondergaande, in de armen zyner Kinderen en Vrienden, en ontsliep
zagtlyk. Dit sterven viel voor op den derden van Slachtmaand des Jaars 1797, in
het zeven-en-vyftigste jaar zyns ouderdoms. De diepe rouwe van allen, die hem
kenden - van allen, die hem best kenden - maaken het noodloos, in eenige verdere
beschryving van 's Mans Character te treeden; - de hoofdtrek van dit Character was,
beminnelyk te weezen.
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Zodanig was, naar het oordeel der Schryveren van the Monthly Review, volgens
de beschryving van Dr. AIKIN, de Eerw. ENFIELD; en, voegen zy 'er nevens, in den
lof, hem gegeeven, gelooven wy niet, dat Vriendschap eenig geweld aan de Waarheid
gedaan hebbe. By die Schryvers is ENFIELD zeer wel bekend geweest. Wy twyfelen
daarom niet, hier nog by te voegen, 't geen zy van 's overledenen jongst uitgegeeven
(*)
Leerredenen zeggen, waar de door ons ovegenomen Leevensbeschryving is
voorgevoegd.
Erkennende, dat het groote doeleinde der Leerredenen is, de ziel te verbeteren,
door het inboezemen van Godsdienstige gevoelens, en het hart te vormen, door
hetzelve zuivere en beminnelyke gevoelens in te boezemen, dan heeft Dr. ENFIELD
zyn Leeraarampt met eenen gelukkigen uitslag waargenomen; en heeft hy zuivere
modellen opgeleverd van Kansel-welspreekenheid, in zo verre als de bevordering
van betragtenden Godsdienst en Zedeleere betreft. 's Mans Leerredenen zwellen
niet door woordenpraal, noch door poogingen om aan gemeene gedagten een
grootsch voorkomen by te zetten, door schitterende en hoogklinkende gezegden.
Schoon zy in de gedaante van Proeven voorkomen, zonder de ouderwetsche
afdeelingen, ontbreekt het die Leerredenen niet aan voeglyke schikking; en hebben
zy niets het minste, om by ons het denkbeeld te doen ontstaan, 't geen veele heden
ten dage in 't licht komende Proeven niet nalaaten op te wekken: dat de Schryver,
als hy den eenen volzin afgeschreeven hadt, niet wist, wat hy in den volgenden zou
op het papier brengen. In de Opstellen van Dr. ENFIELD ontdekken wy eene groote
juistheid van gevoelens, en eene gelukkige wyze van dezelve voor te draagen. Zyne
woorden behelzen denkbeelden; hy is klaar zonder eene noodlooze wydloopigheid,
en beknopt zonder duisterheid.
De Godgeleerde begrippen van Dr. ENFIELD zyn de begrippen niet, die in 't
algemeen by de Christen-wereld heerschen; doch hy poogt op geenerlei wyze
dezelve te verbergen; ook is hy verre van de laage en ver-

(*)

De tytel is: Sermons on Practical Subjects, by the late WILLIAM ENFIELD, LL. D. Prepared for
the Press by Himzelf. To which are prefixed Memoirs of the Author, by J. AIKIN, M.D. 3 Vol.
in 8vo.
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agtlyke kunstenaary veeler Leeraaren, om zich van Spreekwyzen en Bewoordingen
te bedienen, die, schoon in eenen anderen zin gebezigd, de Leeraar wil, dat de
Toehoorders in een tegenovergestelden zullen opvatten. Zonder zich ooit toe te
leggen om iemand eenigen aanstoot te geeven, spreekt hy met eene openhartigheid,
en komt manlyk voor zyne begrippen uit, op eene wyze, die de bewonderende
goedkeuring van alle edeldenkende verstanden moet wegdraagen. Schoon zich
niet inlaatende tot woordlyke verklaaringen, helderen zyne Leerredenen de
gekoozene Texten op, aanduidende, in welk eenen zin dezelve moeten genomen
worden, en tot welke leerzaame en betragtende gebruiken zy aanleiding geeven.
Zyne Leerreden over de Eigenschappen der Liefde, (in welke hy de schikking gevolgd
(*)
heeft, aangeweezen in zyn Preachers Directory ) en over de Handelwyze van JESUS
omtrent de Vrouwe in Overspel gegreepen, mogen hiervan ten voorbeelde dienen.
In zich de hoedanigheden van een Christen-Godgeleerde en Wysgeer
vereenigende, poogt hy de leeringen der Heilige Schrift te meer sterkte by te zetten,
door de Redelykheid van dezelve aan te wyzen, en de lessen van Godsvrugt en
Deugd te grondvesten op gevoelens en aanmerkingen, steunende op de rots der
eeuwige waarheid. Hy bevlytigt zich om Godsdienst en Deugd

(*)

Terwyl wy deeze aanmerking lazen, konden wy niet nalaaten ons te binnen te brengen, en
willen des onkundigen verwittigen, dat het Werk, hier aangehaald, 't zelfde is, als waarvan
wy in den korten aanloop tot dit Leevensverhaal gesprooken hebben, onder den Tytel van
Handboek voor Predikanten. Een Werk, naar den Tytel te oordeelen, alleen voor Predikanten
geschikt; doch 't geen ons voorkomt van een veel uitgebreider gebruik te kunnen weezen,
als behelzende, in eene allergeregeldste schikking, alle de Waarheden, Pligten, enz. van den
Godsdienst, met weluitgekoozene enkel schriftuurlyke Bewoordingen, in eene groote
verscheidenheid, voorgedraagen. Men mag het noemen, de Bybelleere in Zamenstel gebragt.
'Er is een Leerboekje van GALENUS ABRAHAMS, onder den Tytel van Beknopt Vertoog, van
dien aart voorhanden; dan, schoon dit Werkje zyne verdiensten hebbe, komt het, wat schikking
en keuze aanbelangt, niet in vergelyking met het opgemelde Werk van ENFIELD; in het door
ons bedoelde licht beschouwd, is het een allerheerlykst Huisboek.
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niet alleen voor te draagen in derzelver zuiver en Godlyk oorspronglyk schoon, maar
alle derzelver beminnenswaardige en aantrekkelyke bevalligheden 'er aan by te
zetten; en wy zouden wanhoopen om de zodanigen op te wekken, om gehoor te
leenen aan eenige dier zagte bekooringen der Deugd, die Leerredenen, van den
stempel als die van ENFIELD, konden leezen, zonder te wenschen om meer en meer
over te vloeijen van liefde tot GOD en den NAASTEN, naar 's grooten Meesters Leere,
de ziel van allen waaren Godsdienst.

Fragmenten uit eene nieuwe reize naar Constantinopolen, betreklyk
de Turken en derzelver hoofdstad.
(Uit het Fransch.)
De Verheven Porte heeft in haare bouwing geenerlei schoonheid; 't is een groove
klomp, gelyk aan eene Vesting. Het geen het Paleis van den Sultan onderscheidt,
is veeleer de pracht, dan wel de verscheidenheid van 't huisraad. De Turken stapelen
eene menigte van kostbaarheden op elkander, maar hun ontbreekt de kunst om die
wel te plaatzen. Zy kennen die kunst en dien smaak van schikking niet, welke by
de Natien van Europa een nieuwe waarde geeft aan al wat zy gebruiken. Een Huis,
vol van kostbaarheden, opeengestapeld zonder schikking, zonder cierlykheid, zonder
overeenkomst, is alles, wat een Turk, op zyn best genomen, voor zyne genietingen
kan bevatten. Het geen op eene byzondere wyze het verblyf, of, om beter te
spreeken, de gevangenis van den Grooten Heer verciert, zyn de Vrouwen. Wanneer
hy den Throon beklimt, worden hem van de Grooten eenige geschenken van jonge
Slavinnen gedaan, in welke zy mettertyd hunne beschermsters hoopen te vinden.
Uit dit getal verkiest men 'er zes, welke men Kaddins noemt. De eerste onder haar,
welke aan het Keizerryk eenen Erfgenaam beschikt, wordt de Sultane favorite, of
begunstigde Sultane, genoemd, en heeft den titel van Sultane Hasseky. 'Er zyn
veele andere Vrouwen in het Serail; maar het gebeurt zeer zelden, dat men haar
de schen-
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nis der uitsluitende Voorrechten van de Kaddins, om Erfgenaamen aan het Keizerryk
te geeven, toelaat, het welk men door de hevigste en gewelddadigste middelen
belet. De oude Vertelling, dat des Sultans Wyven in gelederen geschaard zouden
worden, en de Neusdoek door hem toegeworpen aan haar, welke hy uitkiest, is
onwaar. Zyne voorkeuze wordt altyd gerechtelyk aangekondigd door den Kislar
(*)
Aga . De gevoelens zyn zoodanig afhanglyk van de opvoeding en de eerste
indrukken, dat de staat der Vrouwen in het Serail haar zelve voorkomt die van de
grootste gelukzaligheid te zyn. Zoo MAHOMED gewild heeft, dat zy niet als redelyke
wezens zouden behandeld worden, is het zeker om dat hy vreesde, dat zy zich
gelyk aan de Mannen mogten beschouwen: hy vond toch deze wyze van denken
in het Oosten. Een van onze grootste dwalingen omtrend de gevoelens der Turken,
met betrekking tot de Vrouwen, is de gedachte, dat zy gelooven dat de Vrouwen
geene Ziel hebben; men weet ondertusschen, dat de Coran haar belooft, dat zy de
bekoorlykheden eener eeuwigduurende jeugdigheid, en van een onbevlekten
maagdelyken staat, zullen wedervinden, en dat zy niet verbonden zullen zyn aan
haare eerdere Mannen, maar aan andere Musulmannen; het welk in veele gevallen
in staat is, haar een nog veel hooger denkbeeld van het geluk van 't Paradys te
geeven. Het zyn de Georgische en Circassische Vrouwen, welke boven alle die te
vinden zyn in de huizen van particulieren of op de Markten worden uitgekoozen; zy
neemen de jongste en volkomenste. De Egyptische en Abyssinische Vrouwen
worden in 't algemeen gekoft voor den huisselyken dienst, tot welken eene andere
Turksche Vrouw zich niet zoude willen leenen. De schoonste gaan naar het Serail,
alwaar, hoewel zy als de gelukkigste Vrouwen beschouwd worden, zy van tyd tot
tyd het ongelukkig lot ondergaan, van door haare medeminnaressen vergeeven of
verdronken te worden, wanneer zy zich zwanger bevinden. Men ziddert om het getal
der ongelukkige slachtoffers op te geeven, welke alzoo by nacht in Zee geworpen
worden.
De opvoeding der jonge persoonen, welke het Serail betreeden, is zeer zorgvuldig.
Men leert haar dansen,

(*)

Kislar Aga is de Commandant der Janitsaaren. Vertaler.
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op een zekere soort van Guitar speelen, of borduuren. Ondertusschen heeft de
smaak van den tegenwoordigen Sultan voor de Europeeïsche gebruiken, voor
welken hy vryelyk uitkomt, in het Serail ingevoerd eenige Grieksche Vrouwen, kundig
in het speelen op de Forte Piano en de Harp, en die de andere moeten onderwyzen.
De Vrouwen van het Serail hebben geene andere uitspanningen, dan die, welke
haar de Slavinnen van heure sexe verschaffen; die, geduurende den tyd, welken
zy op eene sopha rusten, voor haar dansen, en Toneelspellen en Kluchten vertoonen,
in zulk eenen slegten smaak als die van onze Marionettes. Zy ontvangen echter nu
en dan bezoeken van Grieksche en Frankische Vrouwen, die betrekking met het
bestuur hebben, 't zy als Koopvrouwen of als Tolken, onder het voorwendzel van
Europeeïsche koopwaaren en snuisteryen te zien en te koopen; en 't is door dit
middel, dat men zich de berichten van het binnenste van het Serail aangeschaft
heeft.
De Circassische Vrouwen behouden haare schoonheid door het middel der
Inënting, het welk van haare uitvinding is, en niet van die der Turken, zoo als
VOLTAIRE en TISSOT gedacht hebben. Men bezigt dezelve tegenwoordig veel meer
in Aziatisch Turkyen dan in Constantinopolen. De Regeerende Sultan is nimmer
geinoculeerd geweest. De bewerking van dit middel geschiedt doorgaands door
oude Vrouwen, die 'er een geheim van maken, hoewel haare behandeling weinig
verschilt van de onze. Men weet dat het Milady MONTAGUE was, die dezelve in
Europa invoerde. Haar Wondheeler, die de kunst in Constantinopolen geleerd had,
wierd gemagtigd, in 1721, om 'er de proef van in Londen te neemen op vyf
halsmisdadigers, die ter dood veroordeeld waren. De Kinderziekte vertoonde zich
den zevenden dag; eene vrouw onder 't getal der genoemde vyf persoonen kreeg
geene kinderziekte, maar zy bekende dat zy dezelve gehad hadde.
De Tooisels van de Vrouwen in het Serail zyn ontelbaar en zeer duur. Haare
modes veranderen niet dan in haare kapsels; maar de verwisselingen van dezelve
zyn niet minder gemeenzaam dan in Europa. Men mag twyffelen of zy immer die
geene zullen willen aanneemen, welke tegenwoordig in Vrankryk en in Engeland
gevolgd worden, dewyl zy haare verwaandheid, haare ei-
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genliefde, haare bevalligheid en gezondheid niet gaarne zullen onderwerpen aan
de wanstaltigheid van haare gewoonten. Ondertusschen zyn de denkbeelden, welke
de Turksche Vrouwen zich vormen van de schoonheid, en van de middelen om
dezelve te doen aanwassen, even zonderling. By eene groote gelykvormigheid van
trekken, by een gloeijend tint, by de spreekendste zwarte of donker-blaauwe oogen,
hebben zy nog de gewoonte, door een poeder van Spiesglas en Oly, genoemd
Surmeh, eene zwarte streep op den buiten- en binnenrand haarer wenkbraauwen
te voegen, om dezelve te doen ryzen of daalen, en daardoor aan het oog een
meerder vuur by te zetten. Men kan zelden by haar bewonderen het geen wy voor
bevallig houden. Heure houding en gelaat zyn geheelenal strydig met de
denkbeelden, welke wy ons vormen van die weldaad der Natuur, die door de Kunst
volmaakt wordt. Alle de Vrouwen in de Levant zyn door de gewoonte van op eene
Sopha te rusten, en zich daarop te onthouden, krom en kwalyk ter gang. Het gebruik
der warme baden, zonder bepaling gebezigd, en eene vadzigheid zonder afleiding,
veroorzaaken eene verslapping in de vaste deelen, en veranderen de vorm-trekken,
door de Natuur uitgezocht tot de meest mogelyke bevalligheid van heur lighaam.
Het onderscheidend kenmerk by de Circassische en Grieksche Vrouwen is de
deftige houding en verheeven gestalte der eerstgemelde; terwyl de Grieksche in 't
algemeen veel kleinder zyn, veel schoonder tint hebben, en meer zagtheid en
gelykvormigheid in heure gelaatstrekken bezitten. Het maakt het onderscheid en
het tegenovergestelde uit, het welk men in de Standbeelden van Juno en Minerva
aan de eene, en van de Venus de Medicis aan de andere zyde bespeurt.
(*)
Men heeft veel gesproken van de minnaryen der Vrouwen uit de Harems der
Grooten en Vermogenden. Maar zy, welke, door verwaandheid en snoevery, de
ligtgeloovigheid daarmede hebben trachten te bedriegen, wisten wel, dat
onderneemingen van dien aart zeer moeijelyk zouden slaagen. De Vrouwen der
Grooten en der Vermogenden worden bewaakt door die ongelukkige wezens, welke
door de begeerlykheid of de

(*)

De Harem is de verblyfplaats der Turksche Vrouwen aan het huis van heure Mans of Meesters.
Vert.
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barbaarschheid tot haare dwingelanden gemaakt zyn. By de minvermogende Classen
zyn het oude Wyven, die in dezen post de oplettendheid aan de Gesneedenen
betwisten. De ontrouw en verleiding zyn in de oogen der Turken de verregaandste
misdryven; 't is daarom dat zy 'er ook de wreedste straffen op gesteld hebben.
De Boekery van het Serail is by de Geleerde Wereld lang onbekend geweest; 't
geen aanleiding heeft gegeven tot het zeggen van den Abt SEVIN, die door LODEWYK
DEN XV was afgevaardigd om Grieksche Manuscripten te verzamelen, dat AMURAT
DE III dezelve in de Zestiende Eeuw had doen verbranden. De Abt TODERINI heeft
zich een afschrift aangeschaft van de Catalogus dier Boekery, die in den tyd van
veertig dagen is opgemaakt door een Jongman, welke tot het Serail behoorde, en
waarvan hy een vertaling heeft gegeven. Wanneer men de verscheidene berichten
der geenen, welke van deze Boekery gesproken hebben, by elkander brengt, kan
men niet twyffelen, of dezelve bevat een groot aantal Manuscripten, zoo in de
Grieksche als in de Latynsche en Oostersche Taalen, die 'er opeengestapeld, maar
niet geraadpleegd zyn. PETRARCHA beweerde, dat zy de geheele geschiedenis van
TITUS LIVIUS in vyftig boeken verborg; en CONSTANTYN LASCARIS, in zyne Verhandeling
over de Grieksche en Siciliaansche Geschiedschryvers, zegt, in de Boekery der
Grieksche Keizers een volledigen DIODORUS van Sicilien gezien te hebben, waar
van men weet dat ons vyf Boeken ontbreeken. Het meerendeel der Keizerlyke
Mosquéen hebben ook haare Boekeryen. De Sultans, welke dezelve gesticht hebben,
hebben 'er Academien of Kweekschoolen, met derzelver Professoren, Hospitaalen
en Khans, aan verbonden. MAHOMED DE II, naa het inneemen van Constantinopolen,
stichtte een Kweekschool te St. Sophia, bezoldigde de Professoren, en maakte een
Fonds voor het onderhoud van een aantal Studenten. In de Schoolen, die aan de
Mosquéen der verschillende Sultans verbonden zyn, zyn meer dan twaalfhonderd
Studenten, allen gehuisvest en onderhouden op koste van deze Stichters. De
Meesters, die 'er woonen en onderhouden worden, worden Softah genoemd. Deze
Softah's mogen niet trouwen, noch meer dan eenmaal in de vier-en-twintig uuren
eeten. De bezoldiging der eerste Professoren is omtrend honderd
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ponden sterling. 't Is in deze Collegien, dat alle de Leden van de Ulemah worden
opgevoed; en niemand kan eenige Kerkelyke bedieningen, of als Rechtsgeleerde,
beoeffenen, zonder aldaar zyne trappen beklommen te hebben, om volgends de
Europeaansche wyze te spreeken.
'Er zyn in Constantinopolen dertien openbaare Boekeryen, waar van elke niet
meer dan tweeduizend Manuscripten of Boekdeelen bevat. In 1779 heeft de Sultan
ABDUL HAMED eene nieuwe Boekery voor het algemeen geopend. De grootste
zeldzaamheid, welke in dezelve gevonden wordt, is de Coran in drie afschriften,
door de Califs OMAR, OSMAN en HALI. Verscheide Manuscripten, die in de Boekery
van het Serail verwaarloosd waren, zyn alhier geplaatst, hersteld, en op zyn bevel
ingebonden. De Autheur zegt ons niet, of deze Boekeryen veel bezogt worden;
maar hy merkt aan, dat men de Turken niet moet beoordeelen, wat de Geleerdheid
aangaat, naar de vergelyking, welke men omtrend hun met de Volken van Europa
zoude maken: zy verliezen minder, naar mate men hun nader brengt aan het groot
getal der Oostersche Volken, die den Mahommedaanschen Godsdienst belyden.
De stichting der Drukkunst by de Turken is men verschuldigd aan SAïD EFFENDI,
by zyne terugkomst uit Vrankryk, alwaar hy zynen Vader vergezeld had als
Ambassadeur by LODEWYK DEN XV. In overleg met IBRAHIM EFFENDI, bekwam hy een
Privilegie, bekragtigd door zyne Hoogheid, die hem toestond, allerley soorten van
Werken bekend te maken, uitgezonderd over Godsdienstige onderwerpen. Het
tydvak van deze oprichting is van 1726. De letters, hoewel te Constantinopolen
gegoten, vertoonen nogthans zeer naauwkeurig de Arabische letters der
Manuscripten. SAïD had, geduurende zyn verblyf in Vrankryk, eenige vorderingen
gemaakt in de Europeaansche letterkunde, en zyn medegenoot IBRAHIM, een
Hongaarsch Renegaat, was zeer geoeffend in de kennis der oude en hedendaagsche
Taalen. ACHMED DE III benoemde hem tot Drukker des Konings. De Visir IBRAHIM,
die zelf een geleerd man was, verleende zyne bescherming aan deze onderneeming,
doende de eerste fondsen uit de algemeene schatkist bezorgen. Het eerste Werk
was een Turksch en Arabisch Woordenboek. Vyftien andere Werken, over de meest
belangryke onderwerpen voor het Volk, volgden hetzelve op.
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Onder dezelve bevonden zich een Persisch en Turksch Woordenboek; de
Geschiedenis van het oude en hedendaagsche Egypten; de Tartaarsche en Turksche
Jaarboeken; een samenstel van Aardrykskunde; eene Tydrekening zedert de
schepping der Wereld, waar in men van dat tydvak af tot aan de Hegira (Turksche
Tydrekening) 6216 jaaren telt; en eene Geschiedenis van Amerika en Oost-Indiën.
Dit laatste Werk is voorzien van kleene Plaaten, in koper gegraveerd, maar lomp
uitgevoerd.
De Koophandel van Constantinopolen wordt gemeenzaam gedreeven in de Khans,
de Bazards en de Bezestinen, alle publyke gestichten, opgetrokken en gebouwd in
den smaak van Kloosters. Men vindt hier eene verzameling van Kooplieden van
allerley Natien, en Koopmanschappen van allerley soort. 't Is in deze Bazards, dat
zich het nationaal Caracter vertoont. Daar kan men hetzelve opmerken en 'er zich
eene volledige kennis van aanschaffen. Men verwondert zich te zien, dat de Winkels
dikwyls zonder Meester of zonder toezicht zyn. Bedriegery is geen ondeugd in de
Turken. Geenerley Koopmanschap heeft eenen bepaalden prys; men moet handelen
en verzekerd zyn, dat de Verkooper, een zeer hoogen prys van u bedingende, zich
overtuigd houdt niet meer dan een zeer geoorlofde winst gedaan te hebben. Veele
Europeeïsche Kooplieden zyn niet vreemd van dit grondbeginzel. Men kan aan den
Turkschen Koopman veilig twee derde bieden van het geen hy vraagt, maar op zyn
best de helft aan de Kooplieden der andere Natien. De Griek, vleijende en listig; de
Armeniër, log en zagtzinnig; de Jood, altoos en overal dezelfde, - zyn altoos bezig
om bedrog te pleegen.
De kleine werklieden en handeldryvenden van een en het zelfde soort zyn te
samen vereenigd in dezelfde straaten. Men vindt 'er zelden in afgezonderde wyken,
gelyk in onze Europeeïsche Steden. De eerste benodigdheden van het leven zyn
overvloedig in Constantinopolen. Het ambacht van Bakker is 'er voordeelig, maar
gevaarlyk: men onderzoekt zyne gewichten, op het oogenblik dat hy zulks het
allerminste verwacht; en zo hy onder 't gewicht gebakken heeft, is de straf aanstonds
in gereedheid: hy wordt met het oor aan het bovenste van zyn deur vastgespykerd.
Deze rechtspleging, een weinig wreed, verdiende, eenigzins mensch-
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lievender bepaald, in onze voornaamste Steden van Europa te worden nagevolgd.
- De Koffyhuizen, die zeer talryk zyn, worden druk bezogt. Persoonen van allerley
rang komen 'er dagelyks, en slyten 'er een groot gedeelte van den dag, rookende
30 a 40 pypen, en neemende ook zoo veele koppen gekookte maar niet doorgegoten
koffy zonder zuiker. By de Koffyhuizen moet men voegen de Winkels, alwaar men
de Asioni of Opium verkoopt. De Turken neemen dezelve op die plaatzen tot de
hoeveelheid van tien tot honderd greinen op één dag. Ondertusschen is deze
gewoonte minder gemeenzaam dan men by herhaaling gezegd heeft. Zy vermindert
zelfs van dag tot dag, naar mate het vooroordeel der Mahommedaanen tegen den
Wyn afneemt. De Turken neemen de Opium om hun te bedwelmen, of ook om zich
te versterken, wanneer zy eenige buitengewoone vermoeijenissen hebben uit te
staan.
Het bestuur der Rechtspleging is, zonder twyffel, bedorven. 't Is geheelenal in de
handen van den Ulemah, of van het Kerkelyk Lighaam, welks begeerlykheid wordt
aangekweekt door de zekerheid, dat de Regeering haar niet kan beteugelen, en
om dat de Rechters geenerhande belooning van den Staat ontvangen. De Turksche
Rechtsgeleerdheid is geheelenal gegrondvest op den Coran, maar in de beoeffening
volgt men hoofdzaaklyk de overlevering der Rechtbanken. Meer algemeen ook nog
is de uitspraak ingericht naar het belang of de eigenzinnigheid van de Rechters. De
Mufti, by den Sultan afgevaardigd als Calif of Godspraak der Wet, is het Hoofd van
de Rechtspleging. De Mollahs, de Muselins en de Cadis zyn de Wethouders, die
de Hoven van Justitie uitmaaken, waar in de Burgerlyke en Lyfstraffelyke
Rechtzaaken beoordeeld worden. In deze Vierschaaren geldt het bewys door
Getuigen, boven dat door Geschrifte. Men verschaft zich gemakkelyk valsche
Getuigen. 'Er zyn Koffyhuizen, die voor dit werk bekend staan. 't Is
opmerkenswaardig, dat, te midden van eene volkrykheid van viermaal
honderdduizend Leden van allerley Natien en van allerley Godsdiensten, 'er zoo
weinig lyfstraffelyke zaaken voorvallen. Men hoort zeer zelden van Moorden
spreeken. 't Is waar, dat het verbod van Wapenen of Geweer te draagen daaraan
veel toebrengt, zonder twyffel zoo veel als de Tweegevegten, die by de Turken
onbekend zyn. De
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ommegang der Mannen met de Vrouwen, de Hazardspelen, die zoo dikwyls de
oorzaaken der geschillen zyn, kunnen dezelve by de Turken niet verwekken. Het
Schaakspel is hunne voornaamste uitspanning. Het geen ook alle oorzaak tot twisten
verwydert, is de zagtheid van de zeden der Natie, en de trap van gemeenschappelyke
verkeering, tot zulk een graad als die by hun gebragt is - maar die nimmer den naam
van eene belangelooze vriendschap verdient.
De Turken hebben Wetten, die de pracht der kleederen en spyzen, en eene
byzondere kleederdragt voor ieder beroep, bepaalen. Men herkent ieders staat,
door de onderscheidingen in de samenstelling, de grootte en de couleur van den
Tulband. Die onderscheidingen zyn zoo talryk, dat het eene studie zoude zyn, tot
de grondige kennisse van dezelve te geraaken. De Wetten van MAHOMED verbieden
aan de Turken, hunne Tafelserviesen en Keukengereedschappen van goud of zilver
te hebben. Zy beveelen hun de eenvoudigheid in alle de gewoonten van hun leven.
Dit verbod strekt zich niet uit tot de Vrouwen, die haar vermaak stellen in den prys
en het getal haarer kleinoodien. De pracht der Mannen is gelegen in de talrykheid
en in het ryke optooizel hunner Paarden. De Turken kennen het gebruik der koetsen
niet, en verschynen niet in het openbaar dan te paard. Zy hebben nog eene andere
gelegenheid om hunne pracht te doen uitschitteren; 't is die van hunne pypen; de
hoogste is van geel Amber, de steel van Jasmynhout, en de kop van eene roode
en fyne aarde, rykelyk vercierd. De lengte van de pyp is naar evenredigheid van
derzelver waarde, doorgaands van zes tot zeven voeten. Voords wordt dezelve van
de eene plaats naar de andere, met veel plechtigheid, door twee bedienden
gedraagen, en de bowl, of kop, wordt ondersteund op rolletjes. De Vrouwen van
zekere jaaren deelen deze aangenaame genietingen met de Mannen. Zy voegen
'er eenige zeer gezogte dingen by, mengende onder den Tabak, Wierook, Muscus,
of hout van Aloë. De Sultan alleen rookt nooit; en door eene zekere inschiklykheid,
als Calif of Vertegenwoordiger van den Propheet, wil hy, door zelve te rooken, geene
gewoonte wettigen, waaromtrend de Wet niets stelligs heeft uitgesproken.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

78

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. 38.)
De uitkomst regtvaardigde ten vollen ons denkbeeld, dat de tyd, om het Eiland
Maouna te verlaaten, daar was. Het anker geligt hebbende, bevonden wy een der
Kabelstrengen door het scherpe koraal afgesneeden; nog twee uuren liggens zoude
het geheel doorveild hebben. Dewyl het reeds vier uuren was, eer wy onder zeil
kwamen, was die dag te ver verloopen, om het in de gedagten te neemen, de Boots
dien naamiddag na land zenden. Wy stelden derzelver vertrek tot den volgenden
dag uit.
De nagt was stormagtig, en de wind, die elk oogenblik veranderde, deedt my
besluiten om op twee of drie mylen van de kust af en aan te houden. Met den
dageraad belette eene volstrekte stilte, het Eiland te naderen. Het was omtrent
negen uuren, dat 'er een koeltje uit den Noord-westen opkwam, en my in staat
stelde, het Eiland te naderen, van 't welk wy omstreeks elf uuren naauwlyks ééne
myl af waren. - Hierop zond ik myn lange Boot en Bark, onder bevel van de Heeren
BOUTIN en MOUTON, na boord van de Astrolabe, om de bevelen van den Heer DE
LANGLE te haalen. Allen, die eenige geringe blyken van schurft hadden, werden in
dezelve gescheept, met zes gewapende Soldaaten en één Officier. Die beide Boots
voerden in 't geheel agt-en-twintig man, en twintig ledige watervaten om gevuld te
worden. De Heeren LAMANON en COLINET waren, schoon ziek, onder het getal der
geenen, die van de Boussole af voeren. De Heer DE LANGLE ging van zyn Schip af,
vergezeld door den Heer VAUJUAS, die zieklyk, maar aan de beterhand was. De
Heer LE COBIEN voerde bevel in de lange Boot; en de Heeren
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DE LA MARTINIERE, LAVAUX,

Vader REVECEUR, maakten een gedeelte uit van de
drie-en-dertig Persoosen, die van de Astrolabe af voeren. Onder de een-enzestig
Schepelingen, die bezending uitmaakende, bevonden zich de uitgeleezenste
manschappen van beide de Schepen.
De Heer DE LANGLE wapende al zyn Volk met snaphaanen en houwers, en liet
zes Draaibassen op de lange Boots plaatzen. Ik had het geheel aan hem
overgelaaten, om alles, wat hy tot zyne beveiliging noodig oordeelde, in 't werk te
stellen. De zekerheid, welke wy hadden, van in geen geschil met de Eilanderen
geweest te zyn, waarover zy eenige geraaktheid konden betoonen; het ongelooflyk
groot getal van Canoes, 't welk rondvoer tusschen ons en de kust; het voorkomen
van vrolykheid en vertrouwen, 't welk op onze handelplaatzen geheerscht hadt; elk
ding, met één woord, strekte om ons gerustheid in te boezemen, en ik wil gaarne
bekennen, dat de myne niet wel grooter kon weezen, dan dezelve was. Doch het
liep aan tegen myne beginzelen, Boots, buiten de hoogste noodzaaklykheid, na wal
te zenden, bovenal te midden van eene groote menigte Volks, wanneer zy niet
gedekt, of zelfs van de Schepen niet konden gezien worden.
Omstreeks half één uuren voeren de Boots van de Astrolabe af, en in drie kwartier
uurs kwamen zy aan de Waterplaats. Groot was de verbaasdheid van alle de
Officieren en van den Heer DE LANGLE, wanneer zy, in stede van eene ruime en
gemaklyke Baai, een kreek vonden, vol koraal, waar geen doortocht was, dan door
een bogtig kanaal, minder dan vyf-en-twintig voeten wyd, en op welk de branding
sterk brak. Binnenwaarts hadden zy niet meer dan drie voeten waters; de lange
Boots raakten grond; de Barken bleeven alleen vlot, dewyl zy aan den ingang van
het kanaal bleeven, verre van den oever. - Ongelukkig hadt de Heer DE LANGLE
deeze Baai alleen gezien by hoog water, zich niet verbeeldende, dat het water hier
tusschen de vyf en zes voeten op en af liep. Hy kon zyne oogen naauwlyks gelooven.
Eerst dagt hy de Kreek te verlaaten, en zich te begeeven na de plaats, waar wy
voorheen water hadden ingenomen, en alles tot veiligheid medeliep. Maar het
voorkomen van de bedaardheid en den goeden wil der me-
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nigte, die op den oever wagtte, met eene menigte van vrugten en varkens; alsmede
de Vrouwen en Kinderen, die de Wilden gewoon zyn weg te zenden, als zy iets
vyandlyks in den zin hebben: alle deeze omstandigheden liepen zamen, om zyn
eerst gevormd denkbeeld te laaten vaaren, 't geen, gevolgd zynde, hem voor eenen
heilloozen uitslag zou behoed hebben. Hy liet de watervaten uit de Boots met de
grootste bedaardheid aan wal brengen; terwyl zyne Soldaaten de best mogelyke
orde op den oever hielden, in twee linien geschaard, met eene tusschenruimte voor
de Waterhaalders.
Maar deeze rust was van korten duur. Verscheide van de Canoes, met voorraad
na de Schepen afgevaaren, waren na het Eiland wedergekeerd, met derzelver
voorraad, en geland in de Baai aan de Waterplaats, zo dat dezelve in korten tyd
geheel vol was. In stede van tweehonderd Inboorelingen, Vrouwen en Kinderen
medegeteld, die de Heer DE LANGLE daar by zyne aankomst gevonden hadt, zag hy
'er ten drie uuren tusschen de duizend en twaalfhonderd. Het getal der Canoes, die
met ons in den morgen gehandeld hadden, was zo groot, dat wy in den naamiddag
de vermindering van derzelver aantal naauwlyks bemerkten; ik bevlytigde my om
ze aan boord bezigheid te verschaffen, in hoope dat onze Boots aan land het te
ruimer en geruster zouden hebben.
Groot was myne misrekening! De toestand van den Heer DE LANGLE werd van tyd
tot tyd benaauwder. Hy vondt egter middel, om, met behulp van de Heeren VAUJUAS,
BOUTIN, COLINET en GOBIEN, het water aan boord te krygen; maar de Baai was meest
droog, en hy kon niet hoopen de lange Boots vlot te zullen krygen vóór vier uuren
in den naamiddag. Hy tradt 'er nogthans in, met zyn Krygsvolk, en stelde zich in
staat van verdeediging; doch verboodt allen te vuuren, zonder daartoe van hem last
gekreegen te hebben. Dan hy begon te merken, dat hy zich daartoe welhaast zou
genoodzaakt zien. De steenen begonnen reeds uit de vuist der Eilanderen te vliegen;
en de Indiaanen, die slegts tot de knieën toe in 't water stonden, omringden de lange
Booten tot op minder dan zes voeten afstands; de Soldaaten, die 'er zich in
bevonden, poogden hun vergeefsch af te weeren. Indien de vrees van vyandlykheden
aan te vangen den Heer DE LANGLE niet weder-
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houden hadt, zou hy ongetwyfeld last gegeeven hebben om de Draaibassen af te
schieten, en met de snaphaanen een algemeen vuur te maaken, om dus de
aandringende menigte te rug te dryven, 't geen niet zou gemist hebben; doch hy
dagt hun in bedwang te zullen kunnen houden zonder bloedvergieten, en hy was
het slachtoffer zyner menschlievenheid.
Binnen kort viel 'er een hagelbui van steenen, van op een kleinen afstand met zo
veel kragts geworpen, alsof ze uit een slinger kwamen; en zy troffen meest allen,
die zich in de lange Boot bevonden. De Heer DE LANGLE hadt slegts tyd om zyn
snaphaan met een dubbelen loop af te schieten, eer hy nedergeslagen werd, en
over boord viel, juist aan die zyde, waar meer dan tweehonderd Indiaanen zich
bevonden; onmiddelyk werd hy met stokken en steenen afgemaakt. Toen hy dood
was, bonden zy hem met den eenen arm aan een der roeigaten van de lange Boot,
ongetwyfeld om zich van eene verdere buitmaaking te verzekeren.
De lange Boot van de Boussole, onder bevel van den Heer BOUTIN, zat aan den
grond, op den afstand van twee roeden van die der Astrolabe; tusschen dezelve
liep, in eene evenwydige richting, een klein kanaal, door de Indiaanen niet bezet. 't
Was door middel van dit kanaal, dat alle de gewonden, die het geluk hadden om
niet aan de andere zyde te vallen, zich door zwemmen wisten te redden. Zy kwamen
aan boord van de Barken, die, gelukkig vlot gehouden, het middel waren om
negen-en-veertig persoonen te behouden van de een-en-zestig, welke de geheele
derwaards gezondene bende uitmaakten.
De Heer BOUTIN hadt alle de beweegingen gevolgd, en de eigenste stappen
gedaan, van den Heer DE LANGLE; zyne watervaten, zyn krygs- en scheepsvolk,
waren ten zelfden tyde aan boord gekomen, op dezelfde wyze geschikt, en hy stondt
op 't einde van de Boot. Schoon voor de slegte gevolgen vreezende van de
gemaatigdheid des Heeren DE LANGLE, nam hy niet over zich, om zyn Krygsvolk last
te geeven tot vuuren, vóór dat de Heer DE LANGLE zulks gedaan hadt. Men heeft
reden om te veronderstellen, dat elke schot op den afstand van vier of vyf roeden
een Indiaan moet hebben doen vallen; doch 'er was geen tyd om op nieuw te laaden.
De Heer BOUTIN werd desgelyks door een steen
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te nedergeveld; ten zynen gelukke viel hy tusschen de beide lange Booten, aan
welker boord geen mensch bleef, naa verloop van vyf minuuten. Zy, die het leeven
redden door zwemmen na de twee Barken, hadden ieder verscheide wonden
ontvangen, meest allen aan het hoofd; zy, in tegendeel, die over boord vielen aan
de zyde waar zich de Indiaanen bevonden, werden onmiddelyk door stokslagen
afgemaakt. Maar de zugt tot plunderen by de Eilanders was zo groot, dat zy zich
haastten om de lange Boots in bezit te neemen, en ten getale van drie- of vierhonderd
daar in sprongen; zy sneeden de zittingen open, braken alles uit, om 'er
veronderstelde schatten in te vinden. Terwyl dit aan den gang was, sloegen zy geen
agt meer op de Barken; dit gaf aan de Heeren DE VAUJUAS en MOUTON gelegengeid
om het overige volk te behouden, verzekerd dat niemand in de handen der Indiaanen
bleef, dan die nedergeveld en in 't water gedood waren, door de slagen met hunne
patows.
Het volk in de Barken, die tot duslange op de Eilanders gevuurd, en eene groote
menigte gedood hadden, begonnen nu hunne watervaten over boord te werpen,
opdat een ieder plaats ter lyfsberging mogt vinden. Zy hadden daarenboven meest
al hun kruid verschooten, en hunne aftocht was eene zaak van zwaarigheid
geworden, met zulk een aantal gevaarlyk gewonde persoonen, die op de banken
uitgestrekt lagen en de roeijers hinderden. Aan de voorzigtigheid van den Heer
VAUJUAS, aan de goede orde, welke hy beraamde, en aan de stipte tugt, gehouden
door den Heer MOUTON, die in de Bark van de Boussole het bevel voerde, hadden
wy de behoudenis te danken van de negen-en-veertig persoonen, die van de
afgezondene Schepelingen van beide de Schepen overbleeven. - De Heer BOUTIN,
die vyf wonden aan het hoofd hadt, en één in de borst, werd boven water gehouden
door een Scheepsgast van de lange Boot, die zelve gewond was. De Heer COLINET
vondt men buiten kennis liggen op het touwwerk van de Bark; zyn arm was stukken,
één vinger gebrooken, en hy hadt twee wonden aan het hoofd. - De Heer LAVAUX,
Chirurgyn-Major van de Astrolabe, was zo zwaar aan 't hoofd gekwetst, dat hy moest
getrepaneerd worden. Nogthans was hy na de Barken toe gezwommen, zo wel als
de Heer DE LA MARTINIERE en Vader RECEVEUR,
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die een zwaare kneuzing aan het oog gekreegen hadden. - De Heeren DE LAMANON
en DE LANGLE waren met eene voorbeeldlooze barbaarschheid om 't leeven gebragt,
met TALIN, Opziender der Wapenen op de Boussole, en negen andere Mannen,
behoorende tot het scheepsvolk der beide Schepen. De woeste Indiaanen koelden,
naa deezen gedood te hebben, hunne dolle woede aan de ontzielde lichaamen met
hunne knodsen.
De Heer LE GOBIEN, die, onder de bevelen van den Heer DE LANGLE, op de lange
Boot van de Astrolabe het bevel voerde, verliet zynen post niet voor dat hy zich
geheel alleen bevondt. Naa zyn kruid verschooten te hebben, sprong hy in 't water,
aan de zyde van het kleine kanaal, tusschen de twee lange Booten, door de
Indiaanen, gelyk ik reeds vermeldde, onbezet gelaaten; ondanks zyne bekomene
wonden, vondt hy middel om zich aan boord van een der Barken te redden. De Bark
van de Astrolabe was zo diep gelaaden, dat dezelve aan den grond geraakte. Dit
voorval boezemde den Eilanderen het denkbeeld in, om de gewonden den aftocht
af te snyden. Zy kwamen in groote menigte na het rif by den ingang toeschieten,
waar de Barken, binnen den afstand van tien voeten, door moesten. De geringe
nog overgeschooten voorraad van kruid en lood werd tegen dien woedenden hoop
gebruikt. Eindelyk wisten zich de Barken te redden uit eene plaats, verschriklyker,
uit hoofde van de bedrieglykheid der gronden, en de wreedheid der Inboorelingen,
dan de legerplaatzen van wilde dieren.
's Naamiddags ten vyf uuren kwam dit overschot aan boord, en gaf ons berigt
van het droevig voorval. Wy hadden rondsom onze Schepen niet minder dan een
honderd Canoes, uit welke de Inboorelingen hunnen voorraad verkogten met eene
gerustheid, welke ons genoegzaam van hunne onschuld verzekerde. Doch zy waren
de Broeders, de Kinderen, de Landgenooten van de barbaarsche moordenaaren.
Ik moet bekennen, dat ik al de kragt van myne rede moest oproepen, om den toorn,
die my vervulde, te bedwingen, em het scheepsvolk te beletten van hun om te
brengen. De Soldaaten stonden gereed om het geschut te laaden, en met klein
geweer op hun te schieten. Ik wederhield dit bedryf, schoon vergeeflyk genoeg in
deezen toestand: ik beval
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slegts een stuk geschut met los kruid af te schieten, als eene waarschuwing voor
de Canoes, om te vertrekken. Een klein vaartuig, van den wal komende, onderrigtte
hun ongetwyfeld van het gebeurde; want in minder dan één uur was 'er geen Canoe
meer te zien. Een Indiaan, die zich op ons halfdek bevondt, toen ons ongelukkig
gewond volk aan boord kwam, liet ik vatten en in de boeijen zetten. Op den
volgenden dag de kust genaderd zynde, gaf ik hem vryheid om over boord te
springen; het vertrouwen, waarmede hy aan boord gebleeven was, strekte ten
genoegzaamen blyke van zyne onschuld.
Myn eerste ontwerp was, eene andere party op het Eiland te zenden, om den
dood onzer ongelukkige Reisgenooten te wreeken, en het overschot onzer lange
Boots te haalen. Met dit oogmerk hield ik westwaards aan, om eene ankerplaats te
zoeken; doch ik vond geen anderen dan denzelfden koraalgrond, met dyning, die
op 't strand liep, en brak op de veelvuldige riffen. De Kreek, waar de slachting was
voorgevallen, was daarenboven in eenen diepen inham, en scheen men dezelve
niet zoo dicht te kunnen naderen, dat zy binnen het bereik van het Kanon kwam.
De Heer BOUTIN, die van wegen zyne wonden het bedde moest houden, doch die
ten vollen by zyn verstand bleef, gaf my daarbenevens te verstaan, dat de
gelegenheid van die Baai zodanig was, dat, indien onze Boots ongelukkig aan den
grond geraakten, ('t welk zeer gemaklyk kon gebeuren) zeker geen één Man 'er het
leeven af zou brengen; dewyl de boomen, aan den zeekant zeer digt staande, de
Indiaanen tegen het vuur onzer snaphaanen zouden dekken, en de aan land gezette
Manschap blootstellen aan een hagelbui van steenen, des te bezwaarlyker te
vermyden, dewyl dezelve met zulk eene handigheid, juistheid en kragt geworpen
werden, dat ze bykans hetzelfde deeden als onze kogels, en boven dezelve het
voordeel hadden van met een grooter snelheid de een den ander te volgen. - De
Heer DE VAUJUAS was van hetzelfde begrip; doch ik wilde 'er niet toe verstaan, vóór
dat ik verzekerd was van de onmogelykheid om binnen het bereik van ons geschut
van het Dorp te ankeren.
Twee dagen was ik bezig met tegenwind na de Baai te zeilen. Ik zag toen de
wrakken van onze lange Boots
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op het strand, en rondsom dezelve een onnoemelyk getal Indiaanen. Ongelooflyk
moge het schynen, dat, geduurende deezen tyd, vyf of zes Canoes van strand
kwamen, om Zwynen, Duiven en Cocusnooten te koop aan te bieden. Ik was telken
reize genoodzaakt myn' toorn in te binden, om geen' last te geeven tot het in den
grond schieten dier Canoes. De Indiaanen, niet weetende dat wy vuurwapenen
hadden, die verder reikten dan onze snaphaanen, bleeven, zonder eenige de minste
vreeze te betoonen, op een snaphaanschoot afstands van de Schepen, en boden
met veel vertoon van gerustheid hunne eetwaaren aan. Onze houding was geenzins
uitnoodigende om te naderen, en op deeze wyze bragten zy een geheel uur door,
in den naamiddag van den twaalfden van Wintermaand. Hunne aanbiedingen om
ruiling te doen werden gevolgd van uitjouwing, en eerlang ontwaarde ik, dat
verscheide andere Canoes uit de Baai kwamen, om zich by deeze te voegen. Dewyl
zy geen begrip hadden van den afstand, op welken ons geschut reikte, en alles
aanduidde dat ik my welhaast zou genoodzaakt zien om van myn beginzel van
gemaatigdheid af te wyken, beval ik dat een kanonschoot op het midden van die
Canoes zou gedaan worden. Met de grootste vaardigheid en stiptheid werden myne
bevelen volvoerd. De kogel viel by de Canoes neder; onmiddelyk roeiden zy met
allen haast na land, en die kort te vooren van den oever waren afgestooken, keerden
desgelyks weder.
Met moeite scheurde ik my af van eene plaats, zo heilloos, en liet 'er de Lyken
van onze vermoorde Tochtgenooten. In den Heer DE LANGLE verloor ik een oud
Vriend, een Man van veel verstand, van groot oordeel, en van kunde, een der beste
Officieren in Franschen Zeedienst. Zyne menschlievenheid was oorzaak van zynen
dood. Hadt hy van zich kunnen verkrygen om op de Indiaanen te vuuren, toen zy
in 't water stapten om zyne Vaartuigen te omringen, hy zou zyn eigen leeven bewaard
hebben, alsmede dat van den Heer DE LAMANON, en dat der andere slachtoffers van
der Indiaanen woede. Daarenboven waren 'er twintig persoonen, tot de beide
Fregatten behoorende, zwaar gewond. Dit voorval beroofde ons, voor een tyd, van
twee-en-dertig handen en twee lange Boots, de eenige, welke wy hadden, in staat
tot het bergen van een ge-
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noegzaam aantal Gewapenden by het doen eener landinge.
Deeze overleggingen bestuurden myn volgend gedrag. De minste nadeelige
gebeurtenis zou my in de noodzaaklykheid gebragt hebben om één der Fregatten
te verbranden, ten einde het andere te bemannen. Ik had, wel is waar, het noodige
tot het vervaardigen van een nieuwe lange Boot aan boord; doch ik kon het niet
ineen zetten, zonder eene haven aan te doen. Indien ik, om myne wraak te koelen,
alleen gewenscht had eenige weinige Indiaanen te dooden, ik was in de gelegenheid
geweest om een honderd Canoes, meer dan vyfhonderd Persoonen voerende, in
den grond te booren en te vernielen; maar ik vreesde te zullen mistasten in de keuze
myner slachtoffers, en de stem myns geweetens spaarde hun het leeven.
De zodanigen, die by dit verhaal zich het leevenseinde van Capitein COOK
herinneren, moeten bedenken, dat zyne Schepen geankerd lagen in de Baai van
Karakakooa; dat derzelver geschut hun meester van die Baai maakte; dat zy de
Indiaanen de wet konden stellen, door de bedreiging van hunne Canoes te vernielen,
die aan den waterkant lagen, zo wel als de Dorpen aan die kust. Wy, in tegendeel,
bevonden ons op zee, verder dan een kanonschoot van het Eiland verwyderd,
verpligt ons van de kust af te houden, waar eene stilte de deerlykste gevolgen naa
zich zou hebben kunnen sleepen. Een zwaare stroom dreef ons gestadig na riffen,
aan welker buitenkant wy zouden hebben kunnen ankeren, maar met yzeren ketenen;
maar dan nog zouden wy het Dorp niet hebben kunnen beschieten: behalven dat
de zee zo hoog liep, dat onze kabels gevaar liepen om by de kluizen af te breeken,
en daardoor ons aan het grootste gevaar bloot te stellen.
Ik maakte alle berekeningen op de mogelykheid, eer ik dit heilloos Eiland verliet;
in 't einde was ik ten vollen overtuigd, dat het ankeren geheel niet kon gelukken, en
dus eene landing, niet ondersteund door de Fregatten, eene allerdolste roekloosheid
zou geweest zyn. Het welslaagen zelfs zou geen nut hebben kunnen aanbrengen,
verzekerd dat geen enkel man leevende in de handen der Indiaanen zou gebleeven
zyn, en dat onze Boots, welke wy zouden hebben kunnen gebrui-
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ken, aan den grond geraakt en vernield zouden geworden zyn.
In gevolge hiervan wendde ik, op den veertienden van Wintermaand, na een
derde Eiland, in 't gezigt gelegen, West ten Noorden, door den Heer DE BOUGAINVILLE
alleen van den mast gezien, door slegt weder afgedreeven zynde. Dit Eiland is van
Maouna afgescheiden door een kanaal, slegts negen mylen wyd. De Indiaanen
hadden ons de naamen van tien Eilanden opgegeeven, en derzelver ligging op een
stuk papiers in 't ruwe geschetst. Schoon men niet zeer veel af kan gaan op hetgeen
zy tekenden, komt het my zeer waarschynlyk voor, dat de Bewoonders van deeze
onderscheide Eilanden met elkander eenige gemeenschap hebben, en als in een
verbond staan.
De verdere ontdekkingen, welke wy gedaan hebben, laaten geen twyfel over, dat
deeze Archipel grooter is dan die der Societeit-Eilanden, even zeer bevolkt is, en
in spysvoorraad op te leveren voor dezelve niet behoeft te wyken. Het is zelfs
waarschynlyk, dat 'er zeer goede havenplaatzen gevonden worden; maar, geen
lange Boot meer hebbende, en de verbitterdheid van myn Scheepsvolk kennende,
besloot ik niet te ankeren voor dat ik in Botany-Baai kwam, in Nieuw-Holland, waar
ik my voorstelde, myne lange Boot, die ik in gereedheid aan boord had, in elkander
te zetten. - Niettemin was het myn oogmerk, om de Aardrykskunde uit te breiden,
de onderscheide Eilanden, welke ik mogt ontmoeten, te bezoeken, derzelver Lengte
en Breedte met naauwkeurigheid te bepaalen. Ik hoopte desgelyks in staat te zullen
weezen om met de Bewoonders handel te dryven, op een korten afstand van de
kust liggende. - Gaarne laat ik aan anderen over, de Geschiedenis van zulke
barbaarsche Natien te beschryven. Een verblyf van vier-en-twintig uuren, en een
verhaal onzer ongelukken, is te over voldoende om haare wreedaartigheid te doen
kennen, en haare kunsten, alsmede de voortbrengzels van een der schoonste
plekken op den aardbodem.
(Het Vervolg en Slot in onze eerstkomende.)
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[Iets, betreklyk tot de zee-taktiek.]
Aan de Uitgeevers van de Vaderlandsche Letteroeffeningen.
Myne Heeren!
Ik zende UEd. hier nevens een Werkje, dat door den Autheur, een allerkundigst en
braaf Bevelhebber ter Zee, maar by de algemeene Cassatie van het Corps de
Marine, in 1795, voor zyn Vaderland onnut geworden, onlangs, onder den titel, MYNE
DROOMEN, voor zyne Vrienden is gedrukt. Zyn hart blyft egter aan alles wat den
Zeedienst betreft gehegt, en klopt steeds voor zyn Vaderland; en zyn werkzaame
Geest kan niet nalaaten daarop geduurig te denken, en zyne gedagten op het papier
te brengen. - Ik heb de vryheid verzogt en verkreegen, om dit volgend uittreksel,
ten algemeenen nutte, in uw geagt Maandwerk te plaatsen. Indien dit goedkeuring
vindt, zal ik u misschien nog iets van dien aart kunnen bezorgen. Uw werk is toch
voor alle man, en dus ook voor Zeelieden. En welk Nederlander heeft geene
betrekking op het Zeewezen, waaraan wy onze voormaalige Grootheid; maar aan
welks verval, verwaarloozing of ongelukkig employ, wy onzen ondergang
voornaamelyk te danken hebben. Dan, zo wy ooit het hoofd weder opheffen, zal
het herstel van de Zeemacht het tweede zyn, waar aan wy te denken hebben.
E.

Iets, betreklyk tot de zee-taktiek.
Dat Vooroordeelen en Gewoonten de meeste Menschen zoo sterk regeeren en
beheerschen, als de grootste Asiatische Despoten hunne Onderdaanen, leert ons
de daaglyksche ondervinding. Zoo wy acht slaan op de menschlyke handelingen,
haare oorsprong ligt in de natuurlyke traag- en logheid der Menschen, die, zonder
sterke aanspooringen, op het pad hunner gewoonten blyven voortgaan, en minder
daarvan afwyken, naar maate zy daar op langer gewandeld hebben. Hier uit is het,
dat afgeleid moeten worden de zoo tegen de gezonde Reden aanlo-
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pende handelingen der meeste Menschen in de verschillende Classen der
Maatschappye.
Om den Mensch uit zyne natuurlyke traag- en logheid te brengen, moeten zyne
Passiën aangedaan en in beweeginge gebracht worden; en om hem naar de gezonde
Reden te doen handelen, dient hy algemeene Grondregels te hebben, die uit
herhaalde ondervindinge ontleend en aan de gezonde Reden getoetst zyn.
Naar maate der algemeenheid van zulke Grondregels, die in de verschillende
Vakken der Weetenschappen zich zullen aanbieden, naar die maate zullen de
Vooroordeelen en Gewoonten verminderd en de Weetenschappen vermeerderd en
eenvoudiger worden.
Om dan de Vooroordeelen en Gewoonten, die in ons Metier nog huisvestende
zyn, te verminderen, zo niet geheel weg te neemen, zal ik, tot een voorbeeld, eenige
Algemeene Grondregels daarstellen, ten einde aanleidinge te geeven, om de
weetenschap der Taktiek gemaklyker, eenvoudiger te maaken, en daar door tot
meerdere volkomenheid te brengen.

Algemeene Gronden.
Ten Eersten: Van den aart en natuur der Wapenen, zoo wel, als van de plaatzingen
derzelver aan Boord der Schepen, hangt de orde en Rangeeringe der Schepen af;
het zy van Offensif of Defensif tegen den Vyand te ageeren.
Het Canon, een der sterkste Wapenen aan Boord der Schepen, langs de zyden
geplaatst zynde, wierden het voorste en achterste gedeelte van een Schip de
zwakste; en dus volgde door die veranderinge van zelfs, dat de attacque en defensie
van een Schip in zyne breede of lange zyde, en niet, gelyk in oude tyden, van vooren
in een Schip bestonden. Zyne beide zwakke Plaatzen of Flancquen trachtende te
dekken, zoo kwam men natuurlyker wyze op de gedachten, om de Schepen achter
elkander in ééne Linie te plaatzen; en het is uit deeze plaatzinge, dat de Linie van
Bataille voortgesprooten is.
Eens aan deeze gedachte gehecht zynde, zogt men de sterkte in eene rechte
Linie, in welke de Schepen, met Canon voorzien, gerangeerd wierden. Dit denkbeeld
wierd by alle Zee-Mogenheden als een Algemeenen Grondregel aangenomen;
zonder dat men ergens op
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de gedachten kwame, of het wel de beste ware, om ze zoo wel voor het Offensive
als Defensive te gebruiken: Ja verscheidene achteréén volgende Oorlogen ter Zee,
wierden met Vlooten, tegen elkander ageerende, op deeze wyze gevoerd; en het
was niet voor het Jaar 1770, dat in den Oorlog tusschen de Russen en de Turken
(*)
een Hollandsch Officier, toen in Ruslands dienst , van die orde van Bataille afging:
Hy engageerde alleen met zyne avant-garde den Vyand, en hield hem met de rest
en èchec, daar de Vyand byna eens zoo sterk was. Tot het doen van deeze Attacque
had hy den wind van den Vyand. Deeze en andere manieren heeft hy, by de
terugkomst in zyn Vaderland, door den druk en by geschrifte, in 1780 en laater, aan
zyne Mede-Officieren medegedeeld. - De Eer van deeze groote verandering in de
Zee-engagementen is dus allereerst uit de Hollandsche Marine voortgesproten. De
Engelsche en Fransche Marine bleeven tot in den Americaanschen Oorlog van
1780 op dezelfde manier voortvaaren; en het was niet dan in den Jaare 1782, dat
de braave Engelsche en Fransche Admiraals, Sir RODNEY en SUFFREN, de Eerste
de Fransche Linie doorsneed, en de Tweede met een gedeelte zyner Vloot in de
Oost-Indiën de Engelschen engageerde en het andere en èchec hield.
Zoo verre my bewust is, zyn deeze de drie voorbeelden, waarin men van de oude
manier van engageeren afgegaan is, en aan anderen aanleiding tot naavolging en
verbeteringen gegeeven heeft. Ik zal dezelve hier op laaten volgen; en hoe gaarne
zag ik ze uit ons Corps voortspruiten!
Ten Tweeden: Tot het doen van manoeuvres is ruimte on tyd noodig.
Ten Derden: De beste Manoeuvres zyn die, welke in de kortst mooglyke ruimte
en tyd, zonder eenige verwarringe te veroorzaaken, ter uitvoer kunnen worden
gebracht.
Ten Vierden: Alle Manoeuvres moeten klaar, duidelyk en eenvoudig zyn.
Ten Vyfden: Alle Manoeuvres moeten altoos tot hetzelfde einde, op dezelfde
manier worden uitgevoerd;

(*)

Buiten twyffel de Ridder VAN KINSBERGEN, thans Admiraal van Deenemarken.
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waardoor men de verwarring, die anders plaats hebben kan, voorkoomt, doordien
de één het dus en de andere het weder anders begrypt.
Ten Zesden: De snelheid van beweeginge in eene Linie is naar maate van haare
uitgestrektheid.
Ten Zevenden: Het zy eene Vloot Offensif of Defensif ageere, moet dezelve
zodanig gerangeerd zyn, dat zy zich onderling kan souteneeren.
Ten Agtsten: Wanneer men eene Vyandlyke Vloot op eenig gedeelte met overmagt
engageert, en haar beletten kan hetzelve by tyds secours te geeven, moet dat
geëngageerde gedeelte, voor een gedeelte of wel geheel; verliezen;
veronderstellende, dat de beide Vlooten even goed geëxerceerd en gedisciplineerd
zyn.
Ten Negenden: Alle generaale Engagementen moeten met ongeëxerceerde,
ongedisciplineerde, ongemanoeuvreerde Vlooten zeer vermyd worden.
Ten Tienden: Die van de twee, tegen elkander ageerende, Chefs allerbest de
sterkte van zynen Vyand en de bekwaamheden der Uitvoerders kent, wordt zelden
geslaagen.
Ten Elfden: Daar onverwachte voorvallen de meeste Menschen in verlegenheid
en verwarringe brengen, zoo geeft een onverwachte Manoeuvre, in eenen dag van
gevecht, alle hoop van succes.
Ten Twaalfden: In het voeren van den Oorlog is eene al te groote omzichtigheid
even nadeelig, als eene al te groote roekeloosheid. Men moet dus deeze beide
uitersten even zorgvuldig vermyden.
Ten Dertienden: Met wel geoeffende, geëxerceerde en gemanoeuvreerde Vlooten
kan men den Vyand lang en èchec houden, alvoorens hy het waare poinct van
attacque ontwaaren kan. Deeze onzekerheid doet hem zomtyds verkeerde
manoeuvres doen, waarvan men als dan gebruik maakt.
Ten Veertienden: Daar de Winst of het Verlies van eene Bataille groote voor- of
nadeelen ten gevolge hebben kan voor den Staat, zoo dient men geene Bataille te
waagen, dan naa een te vooren wel berekend Plan van alle voor- of nadeelen, die
daar uit voor het Vaderland kunnen volgen. Een dwaaze Roem verleidt nooit een
Vaderlandlievenden Chef; maar hy denkt altyd, dat zyne Eer en waare Roem in het
verkrygen van Eer, Roem en Voordeel voor zyn Vaderland bestaat.
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Ten Vyftienden: Het eerste voorwerp van onderzoek, by het vergelyken der sterkte
van twee Vlooten, moet geenzins het getal der Schepen zyn, maar wel:
o
1 . De Orde, Discipline en de geoeffendheid der Equipagien.
o
2 . De kunde en Courage van de Chefs der Schepen.
o
3 . De groote kunde en bekwaamheid des Admiraals, gepaard met zyne
onderneemendheid van Geest.

Brief van eene dochter eens Franschen ex-edelmans.
Medeburgers!
‘De volgende Brief viel my onlangs in handen. Agt gy eene Vertaaling daar van eene
plaatze in uw geagt Mengelwerk waardig, ik maak 'er u meester van.’
H.
Ik ben nog geen achttien jaaren oud, en heb dingen ondervonden, zoo zeldzaam
en ongemeen, dat ik eene gantsche eeuw schyne geleefd te hebben. Myn Vader,
die Heer was van een der fraaiste Landgoederen in het Koninkryk, verontwaardigd
over het verbranden van zyne Titels en het vernielen van zyne Wooninge, hadt zyne
Vrouw en Kinderen verlaaten, om dienst te neemen onder de Standaarden van
Oostenryk. Myne Moeder, die, om haare vryheid en eigendom te bewaaren, zich
van de Wet der Echtscheidinge straks bediende, was met haaren Rentmeester in
't huwelyk getreeden, ten einde om niet meer te behooren onder een vervolgd
geslagt. Een myner Broederen, die na een Bisschoplyken zetel stondt, is in een
Soldaat herschapen, en voert thans de wapens tegen de dweepers, die de
Geestlykheid wenschen hersteld te zien. Een ander Broeder, die onlangs zitting
hadt in het Parlement, is thans Voerman by de Legerwagens van de Republiek.
Een derde, die Ridder van Malta was, verzegelt de Kommanderyen van zyne Orde,
in de hoedanigheid van Vrederegter in zyn Distrikt. Ik was voor een jong Officier
van de Garde bestemd, en staat nu op het punt om myne hand te geeven aan den
Zoon van eenen Apotheker, die, als Voorzitter van zyne Wyk, myne geheele familie
onder bescherming heeft genomen. Eene myner Moeien, eene Kwezelaarster van
de eerste soort, staat in beraad tusschen den Klerk van een jong Prokureur en
haaren voormaaligen Biegtvader: de eene biedt haar aan, als het loon van haare
hand, haare bezittingen in veiligheid te stellen, de andere haare ziel te behouden.
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By my vervangt de eene vreemdigheid de andere. De Abtdis van het Klooster, waarin
ik wierd opgevoed, houdt thans een Konfituurwinkel op; en eenige dagen geleeden
herkende ik mynen Onderwyzer in den Godsdienst in het gewaad eens
Schansgraavers. Een man, die voormaals mynen Vader als Koetzier diende, doch
thans aan het hoofd van een Committé Revolutionair is, sprak my aan met eene
gemeenzaamheid, alsof ik de eer had zyne Nicht te zyn. Indien ik nog eenige jaaren
leeve, weet ik niet, wat ik nog al zien zal: doch ik moet u bekennen, dat myne
tegenwoordige aanweezigheid naar een langen slaap gelykt, door zeer zonderlinge
droomen gestoord.

Voorbeeld van liefderyk instinkt der dieren.
Nooit wordt myne verwondering leevendiger getroffen, of grenst zy nader aan
opgetogenheid, dan wanneer ik myne aandagt vestig op de natuurlyke goedhartigheid
van het, dus genoemd, redenloos geschapendom. Op de lyst van de onbegrypelyke
Werken des Scheppers van het Heelal, moet, naar mynen dunk, dit in de hoogste
plaats gerangschikt worden. Weinige Ouders, vrees ik, voeden zulk eene vuurige
liefde voor hunne kinderen, als vogelen en dieren voor hunne jongen. De
schroomvalligsten worden stoutmoedig en dapper ter verdeediginge van hun kroost.
Ik zelve, een jong Konyn aanvattende, ontving een scherpen beet van de oude
moeder. En niemant is onkundig omtrent het welberaaden en stout bedryf der
Klokhenne, wanneer iets haar tjilpend gebroedsel nadert. Hoewel uit den aart
vreesagtig, en van niets dan van vlugten weetende, voordat zy moeder wordt,
wanneer dit tydstip is gekoomen, veragt zy allen gevaar, en valt, met de
onverzaagdste kloekmoedigheid, op den stoutsten hond aan, ter verdeediginge van
haar hulploos gezin.
Maar noch deeze, noch eenige andere voorbeelden, waar van ik ooit gehoord of
geleezen heb, kunnen met een onlangs voorgevallen, waar van ik ooggetuige was,
in vergelyking koomen. Onlangs, op zekeren avond, door de Stad wandelende,
gebeurde het, dat een jong Muschje, verlangende, naar ik onderstel, zich in 't vliegen
te oeffenen, eer het nog volkomen gevederd was, voor myne voeten nederviel. Den
toestand van het beestje ziende, raapte ik het op, en gaf het aan een kleinen jongen,
die, meenende dat het een bruine Koddenaar was, myn geschenk met blydschap
aannam. Hy hing het beestje in het voorhuis van zyner ouderen woonin-
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ge, waar van de deur van den morgen tot den avond open stondt. Niet weinig stondt
hy verwonderd, toen hy, 's anderendaags, een anderen vogel zag binnenvliegen,
en zich op het kooitje nederzetten. Hy was voor niemant bang, en wilde zich niet
laaten wegjaagen. Eindelyk plaatste het kind het vogeltje in de kooi. Het was de
moeder. Den volgenden dag vertoonde zich het mannetje op dezelfde wyze,
flodderde eene wyle tyds rondom het kooitje, en zette 'er zich ten laatste op neder,
even als zyne gezellin voorheen gedaan hadt. Zy zyn te zamen opgesloten, en
worden van veelen als eene vreemde zeldzaamheid bekeeken. Wanneer ik deeze
byzonderheid naadenk, kan ik my niet bedwingen van met STERNE te betuigen:
‘Schande is het voor de waereld! Indien wy slegts elkander zoo lief hadden, als
deeze arme vogeltjes hunne jongen, zoude 'er nog iets goeds van kunnen worden.’
Maar welke Ouders, mag ik vraagen, zouden, om den rampspoed huns kinds te
verzagten, zich opzettelyk bepaalen om de snerpende behoeften en angsten eener
akelige gevangenisse te verduuren? Zulk een gedrag ware niet te wenschen. Doch
voorbeelden als het boven vermelde toonen klaarblykelyk, dat wy meer door
eigenbaat worden gedreeven, dan deeze arme zwakke schepzeltjes.
‘Equidem credo, quod sit divinitus illis
Ingenium.’

Julia.
Eene Russische Geschiedenis.
JULIA was het cieraad van de Hoofdstad. Zy vertoonde zich; de Heeren zagen haar,
hoorden haar alleen, en zy was het onderwerp der gesprekken boven alle andere.
- Al de Jufferschap wierp op haar een kwaadaartigen glimplach, en zogt te vergeefsch
eenig gebrek in haar te vinden, ten einde daardoor eenigermaate haare beledigde
Zelfliefde te bevredigen. - JULIA vertoonde zich vlekloos als de Zon; elk zogt te
vergeefsch in haar eenig gebrek. Is het, naa dit vermeld te hebben, noodig, te
zeggen, dat ieder Jong Heer haar aanbad, en het een gunst rekende, onder haare
Slaaven te mogen geteld worden?
JULIA, egter, beminde niemand dan zichzelve. Met eene trotsche
zelfgenoegzaamheid zag zy rondsom zich heen, en dagt: Wie is my gelyk? Wie is
myner waardig? Nogthans droeg zy wyslyk zorge, dat geen deezer innerlyke
gevoelens aan den
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dag kwamen; en wanneer men van haar sprak, als uitsteekende in schoonheid en
verstand, werd zy even zeer bewonderd uit hoofde van haare zedigheid; eene gave
van veinzery, die de Sexe alleen in den hoogsten graad bezit.
Den stoet haarer Aanbidderen zag JULIA eens over met een aandagtig oog. Eerst
viel 't zelve op den jongen SAMOLUBOW, een allerschoonst Jongeling; daarenboven
dagt hy om niets dan om JULIA en om zyn Spiegel. - Naa hem stelde zy zich voor,
den manlyken GRABOW, een jong Held, dien niets dan eene Grieksche kleeding
ontbrak, om ten vollen Mars te vertoonen, als de voorkeus verdienende. - Vervolgens
dagt haar de praatagtige PUSTOLOW, die, niettegenstaande zyne Regterlyke
Waardigheid, in vrolykheid en aartigheid uitstak, beminnelyk. Dan geen deezer
verkiezingen hieldt eenigen stand.
In 't einde viel JULIA's keuze op den in de daad beminnelyken BORIS. In deeze
keuze deelde haar hart en verstand beide. BORIS was, onder het oog van een
tederbeminnenden en verstandigen Vader, buiten 's lands opgebragt. Nuttige en
tot cieraad dienende kundigheden bezat zyn verstand, en zyn hart omhelsde de
voorschriften der deugd. Hy was bevallig van persoon, hoewel eigenlyk gesprooken
niet schoon. Zyne houding was edel, en in zyne oogen speelde eene edele ziel. Als
eene schuldlooze maagd bloosde hy op het hooren van elk onzedig woord; hy sprak
weinig, maar altoos aangenaam, altoos verstandig; nimmer poogde hy te schitteren
door zyn verstand of vernuft, en hoorde geduldig elk het zyne inbrengen. - BORIS
beminde JULIA - en hoe was het mogelyk, eene zo schoone en bevallige niet te
beminnen? doch haar talryke stoet van Minnaars hieldt hem op eenen afstand. Hy
aanschouwde haar, van verre, zonder zugten, zonder zyne hand met een
droefgeestig gelaat op zyne borst te leggen; met één woord, zonder in dien zin den
minnaar te speelen.
Niettemin wist JULIA, dat BORIS haar beminde, en welhaast onderscheidde zy den
zedigen Jongeling van de rest haater Minnaaren. Zy moedigde hem aan, om tot
haar te naderen, door een vriendlyk oog en zagte lonken; zy sprak met hem,
betoonde agting voor zyne verdiensten, luisterde met aandagt na 't geen hy sprak,
en ontdekte klaar genoeg, dat zy wenschte hem te meermaalen te zien. ‘Gaat gy
morgen na het Concert? - Komt gy morgen by ons eeten? - Gister viel my de dag
lang zonder u te zien;’ - en wat dies meer zy. - BORIS behoorde niet tot het getal der
zodanigen, die elk vriendlyk woord, elken gunstigen blik van eene jeugdige
Schoonheid voor eene liefdesverklaaring houden; nogthans koesterde hy, met al
zyne bescheidenheid, hoope, en stondt bykans op het punt om zich aan de voeten
van JULIA te wer-
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pen, ten einde van haare lippen de erkentenis van haare wederliefde te hooren en JULIA was, van haare zyde, verlangende na dat eigenste oogenblik - toen een
nieuw verschynzel zich aan den gezigteinder der groote wereld vertoonde, en aller
aandagt trok. Van hem werd steeds gesprooken. Elk prees hem, inzonderheid de
Sexe; bovenal die, op welke hy een onderscheidend oog geslaagen, of een vriendlyk
vleiend woord toegesprooken hadt.
Intusschen ging de spraak, dat de jonge Prins geheel onaandoenlyk was voor
vrouwlyke schoonheid; dan men wilde hem op het cierlykst en bevalligst uitgedoscht
beproeven. Lachende en geheel onbezorgd liep hy rond, tot hy op eene openbaare
plaats JULIA ontmoette. Zy deedt de schoonheid aller haarer jeugdige tydgenooten
taanen. Hy was de schoonste der Jongelingen. ‘Hy moest,’ dagt JULIA, ‘op haar
verlieven.’ - Hy sprak by zich zelven, ‘Zy moest hem beminnen.’ Elk sloeg de oogen
neder, en gaf alle hoop op. JULIA's bewonderaars verdweenen allerwegen in
wanhoope. BORIS alleen verliet haar niet. Hy sprak met haar. Zy antwoordde koeltjes
- kort - JULIA was verlegen.
Wanneer, 's anderen daags, BORIS zyne opwagting by haar wilde maaken, liet
een hevige hoofdpyn JULIA niet toe, hem te ontvangen. Den volgenden dag zag hy
haar op een Bal. De jonge Prins zat naast haar, danste met haar, hieldt met haar
een vriendlyk onderhoud. BORIS werd beleefd gegroet - doch scheen voorts
vergeeten; zy zag niet na hem; en hoe kon dit weezen, daar de Prins niet aan dien
kant zat? - Arme BORIS! gy moogt eens gelukkig geweest zyn; doch dat oogenblik
is verdweenen. Thans blyft 'er niets voor u over, dan, nevens anderen, te vertrekken.
- Hy verliet de kamer en JULIA - met welke aandoeningen, kan men zich ligt
verbeelden. Wy zullen hem desgelyks verlaaten; dat hy in eenzaamheid weene, en,
zo mogelyk, de beminnelyke Onstandvastige leere vergeeten.
JULIA was vol verrukking over haare nieuwe zegepraal. Haar Prins was een
ANTINOUS, als hy zweeg; een CICERO, als hy sprak; en een Halfgod, als hy zeide:
‘JULIA, ik bemin u!’ Hy misleidde haar niet. Hy was met de daad verliefd op haare
bekoorlykheden. Hy luisterde na geen Concert, indien JULIA niet zong; hy ging na
geen Bal, waar zy niet danste; hy kwam op geene openbaare Wandelplaats, die
niet bevallig gemaakt was door JULIA's tegenwoordigheid. Voorheen was hy op 't
spel verslingerd; doch hy offerde de kaarten aan JULIA op. Hy was gewoon geweest,
veele uuren van den dag met zyne Engelsche Rydpaarden door te brengen; doch
JULIA deedt hem dezelve vergeeten. Zyne liefdedrift bleek opregt te weezen.
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JULIA hieldt zich verzekerd, dat de Prins zonder haar niet kon leeven. Alleen kwam
het haar vreemd voor, dat hy altoos sprak van zyn hart, maar nimmer van zyne
hand. Veelen haarer Vrienden en Vriendinnen wenschten haar geluk met zulk een
Bruidegom; dan deeze liet zich op het gemelde stuk niet breeder uit. - Eindelyk gaf
JULIA hem niet onduidelyk te verstaan, hoe zeer haar zulks verwonderde. De teder
beminnende Prins scheen des gestoord. - ‘JULIA,’ riep hy uit, ‘twyfelt aan de kragt
haarer bekoorlykheden! - JULIA wil den vuurigen God der Liefde voor den koelen
Huwelyks-God verwisselen! Den betoverenden lach van den eenen, voor het
gefronste voorhoofd van den anderen! Een streng van roozen, voor de banden van
een slaaf! - ô JULIA! liefde lydt geen dwang. - Eén woord - en het geluk der Gelieven
is voor altoos verdweenen.’
Op het hooren van dusdanige redenen verbleekte JULIA. De Prins bemerkte, dat
deeze Wysbegeerte haar niet smaakte - hy kwam eenigzins te rugge, en zeide: ‘Wy
zullen den tyd onzer Vryerye zo lang rekken als wy kunnen; want nooit, JULIA, keeren
die verruklyke uuren weder.’ - Maar JULIA kon in zyne gevoelens niet treeden: zy
hadt geen rust, tot hy haar zyn woord gegeeven hadt, om met haar door den band
des Huwelyks vereenigd te worden.
Naa deeze belofte dagt hy eenige meerdere vryheden te mogen neemen, welke
JULIA niet weigerde, zo lang hy zich binnen zekere perken hieldt; - dan van dag tot
dag werd hy indringender - en 'er kwamen oogenblikken, waarin de beschermer der
onschuld alleen de deugd van JULIA kon beveiligen.
JULIA begreep, hoe groot een gevaar zy liep, en drong aan op het bepaalen van
den Trouwdag. Intusschen wendde de Prins alles aan, en spaarde geene
kunstenaaryen, om JULIA's standvastigheid te doen wankelen; maar vrugtloos. - In
die oogenblikken, wanneer zy op het punt scheen om zich zelve te vergeeten, deedt
zy den Prins met een ontzag-wekkenden blik aflaaten: zo dat hy, in 't einde, alle
hoope opgaf, van met haar gelukkig te zullen weezen, zonder den naam van
Egtgenoot.
Wanneer JULIA op zekeren morgen ontwaakte, vol van gedagten over haar
beminden Prins, ontving zy eenen Brief van den volgenden inhoud: - ‘Gy zyt
bekoorlyk, JULIA! maar wat is bekoorlyker dan de Vryheid? Het grieft my, u te
verlaaten; maar het denkbeeld van een onlosmaaklyken band is voor my ondraaglyk.
Het hart duldt geen dwang, en houdt op van beminnen, als deeze verschynt. Wat
zyn de Huwelyksbanden anders dan een ondraaglyk juk? - Gy verkiest niet te
beminnen op myne wyze,
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om den wil der Liefde alleen, zo lang de hartsgenegenheid duurt. - Vaarwel dan! noem my trouwloos, indien het u behaagt - zeg dat ik myn woord gebrooken heb doch het is een oude grondregel, dat de Eeden der Minnaars in 't zand geschreeven
worden, zo dat een windvlaagje ze wegblaast. - Met zo veele beminnelyke
hoedanigheden zal het u niet moeilyk vallen, eenen waardigen Egtgenoot te vinden,
die misschien de zeer zeldzaame deugd van standvastigheid bezit! - 'Er zyn
Phoenixen, maar ik ben 'er geen, althans in dien zin. - Ik zal u daarom niet meer
lastig vallen - Ik verlaat Moscow - Vaarwel!
PRINS KARIN.’
JULIA's leden beefden; zy viel in flaauwte: haar geval werd 's volgenden daags door
de geheele Stad bekend.
Veertien dagen naa deeze gebeurtenis liet BORIS zich aandienen. Naa eenige
oogenblikken bedenkens, gaf zy last, hem binnen te laaten. De goede BORIS beminde
haar nog. Hy kwam niet om de verongelykte JULIA te beschaamen.
JULIA was voldaan over dit bezoek. Zy wenschte BORIS weder te zien. Het teder,
toegenegen en edel hart van BORIS, waarover zy in de woeling der wereld niet zo
wel kon oordeelen, als in het bedaard onderhoud ten haaren huize, maakte op haar
eenen diepen indruk. - ‘Waarom,’ riep zy met traanen uit, ‘waarom zyn niet alle
Mannen gelyk gy? Liefde zou dan voor ons geen bron vol bitterheids zyn!’ - BORIS
bediende zich van dit oogenblik - en JULIA beloofde de zyne te zullen weezen; doch
onder beding, dat zy de Stads-woeling zouden verlaaten. Zy sprak: ‘De booze wereld
verdient het niet, getuige van ons geluk te weezen. Haare belachlyke ydelheid is
my haatlyk. Laaten wy, dierbeminde BORIS! op het Land gaan woonen.’ - BORIS gaf
hierop ten antwoord: ‘Myn geheele leeven zal toegeheiligd weezen aan uw geluk,
onvergelyklyke JULIA! Gaarne wil ik met u aan het uiterste der wereld woonen, en
nooit, door klagten of verwyt, u oorzaak tot berouw geeven. Uw wil zal my tot eene
wet strekken; want myn leevensgeluk heb ik aan u te danken: het is daarom myn
pligt, uwe wenschen te voorkomen, en alleen van u af te hangen.’
BORIS bedroog JULIA niet. Na het Land getoogen, liepen de eerste zes of zeven
weeken voorby als één enkele heldere dag. De waardige Egtgenoot was gelukkig
in het bezit zyner bekoorlyke Vrouwe, en JULIA beantwoordde zyne tederheid met
eene gelyke maate van Liefde. Een vuurige drift woelde in beider harten.
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De lof, door JULIA aan het Landleeven in 't eerst geschonken, werd koeler en min
veelvuldig, met het afloopen van den Zomer; doch toen de peinzende Hersst de
plaats van den verrukkenden Zomer innam; toen de bloemen in de tuinen en uit de
velden verdweenen; toen de bladeren van de boomen vielen; toen het zingend choor
van vogelen vertrok, en alles een treurig gelaat aannam, - liet JULIA geheel af, het
Landleeven te roemen. - BORIS bemerkte duidelyk, dat verveeling haar aangreep.
Hy nam een Deel van de Nieuwe Heloïse, en las voor haar een stuk over het geluk
der onderlinge Liefde. JULIA luisterde met aandagt. De leezing geëindigd zynde,
sprak zy: ‘Verruklyk! Maar ROUSSEAU volgde meer zyne verbeelding dan zyne
overtuiging. Het was zeer goed, als alles zo bleef. Zeker: de zegen der Liefde is de
grootste van alle zegeningen; maar kan deeze altoos dezelfde blyven? Zal zy altoos
alle andere genietingen opweegen? Ach! het menschlyk hart is onverzadelyk; het
haakt steeds na iet nieuws - nieuwe denkbeelden, nieuwe indrukken, die de
gevoeligheid van 't zelve vernieuwen en versterken. Ik voor my geloof, dat de
vuurigste Liefde in eenzaamheid zal kwynen en verlooren gaan. Vergelyking is
noodig, om de waarde van het beminde voorwerp te doen ryzen.’ - BORIS antwoordde
zugtende: ‘Ik dagt 'er anders over; egter zullen wy morgen eens na de Stad gaan.’
JULIA verscheen weder op het tooneel der groote wereld, met al den luister van
eene frissche schoonheid, rykdom en staatie. Met verrukking werd zy ontvangen;
roozen ontlooken, als 't ware, overal, waar zy haaren voet zette. Het eene vermaak
verdrong het andere - even als voorheen; alleen met dit onderscheid, dat zy
tegenwoordig, als eene getrouwde Vrouwe, in alle vermaakneemingen des leevens
ruimer deel kon neemen, dan voorheen. - Haar huis stondt steeds open om
gezelschap te ontvangen; viermaal in de week hadt zy 'er partyen.
BORIS zweeg, en deedt alles wat haar behaagde. Zy voelde de kieschheid van
zyn gedrag; en wanneer zy zich alleen bevonden, beloonde zy hem daarvoor met
de verrukkendste liefdebetooningen. - ‘Bemerkt gy niet,’ zeide zy met een
betoverenden glimplach, ‘dat de vermaaklykheden der Stad, en de verandering van
voorwerpen, tot eene hernieuwing van onze Liefde strekken? Myn hart, afgetobt
door de verstrooijing der wereld, verpoost zich met genoegen in uwe omhelzingen.’
- BORIS liet zich een zugt ontglippen; doch zo zagt, dat JULIA zulks niet bemerkte.
Op een avond dat JULIA bezoek ontving, zag BORIS, onder ander gezelschap,
Prins KARIN binnen treeden. Bleekheid betrok het aangezigt van BORIS; grootlyks
was hy ontroerd; dan
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hy herstelde zich in weinige oogenblikken zo verre, dat hy den Prins met heuschheid
kon ontvangen; doch hy droeg den geheelen avond zorge, om de oogen van JULIA
niet te ontmoeten, ten einde by haar geene onaangenaame gewaarwordingen op
te wekken; vreezende, dat zy de onrust van zyn hart uit zyne oogen zou leezen.
Wanneer, naa het avondeeten, het Gezelschap vertrokken was, en JULIA zich met
BORIS alleen bevondt, vatte zy zyne hand, met deeze woorden: ‘Myn waarde BORIS,
hebt gy opgemerkt, met welk eene koelheid ik den Prins KARIN behandelde? Het
zou belachlyk geweest zyn, onze deur voor hem te sluiten. Laat de onbeleefde en
wispeltuurige NARCISSUS voelen, dat hy my nu volstrekt onverschillig geworden is;
dat myne voorgaande dwaasheid geen spoor altoos in myn hart heeft nagelaaten,
en dat ik voor hem niets te vreezen heb.’ - BORIS kuschte haare hand, en oordeelde
haar gedrag zeer voegelyk.
Weinige dagen daarnaa hadt JULIA weder gezelschap. De Prins verscheen 'er op
nieuw. Hy was vrolyk, onderhoudend, geestig, en sprak bykans met niemand anders
dan met JULIA. Wat BORIS betreft, op deezen sloeg hy bykans geen agt; met één
woord, hy speelde de rol van een Heer naar de Ton.
Eindelyk verliep 'er bykans geen dag, of hy liet zich ten huize van JULIA vinden.
‘Welk een aangenaam huis,’ riepen Mannen en Vrouwen uit éénen monde, ‘is het
huis van JULIA!’ - Een ander liet 'er op volgen: ‘JULIA is eene Engelin!’ - Een derde
voegde 'er by: ‘De beminnelyke Prins KARIN spreidt, waar hy komt, het vermaak
rondsom zich heenen!’ - Middelerwyl begon men eene andere aanmerking te
maaken. Eenigen zagen BORIS met een glimplach aan; anderen haalden de
schouders op. ‘Wat,’ luisterde de een den ander in 't oor, ‘is het te verwonderen?
Oude Liefde komt altoos weder boven. Nu kan alles te geruster gaan: de Man is
een goede ziel - en alles schikt zich zo als 't behoort.’
(Door plaatsgebrek het slot in onze volgende.)
In ons voorig Nummer is deeze Drukfout ingeslopen: Bladz. 47, Meng. reg. 12 v.o.
staat: Tractaat van Barnere; lees: Barriere.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Iets over de zucht tot naarvolging.
Nimmer kon men aan eenigen verdienstelyken mensch grooter lofspraak wyden,
dan deeze: Hy is een voorbeeld ter naarvolging. Zo noemt men een' man, die in
deugden uitblinkt, en ieder minnaar der deugd staart hem met begeerige oogen
aan; zo noemt men een' man tevens, wiens bekwaamheden de bewondering zyner
tydgenooten naar zich trekken, en men verlustigt zich in de beschouwing zyner
konstgewrochten, en in de naarpeinzing zyner lessen. Hoe weinige zulke voorbeelden
ter naarvolging, intusschen, levert eene geheele Eeuw op! Welk een gering aantal
maakt den luister eener Natie groot! - Wanneer men, in eenen stikdonkeren avond,
langs de doorgesnedene paden eener ruime landstreek, naar de plaats zyner
bestemming zoekt, en een gids ontbreekt, terwyl men zichzelven mistrouwt; dan
eerst gevoelt men het groot nut, dat een braave en kundige voorganger zou
aanbrengen, indien hy zich voor onze treden bevond: en nu, op den weg des levens,
zulk een' voorganger in deugd en bekwaamheid te ontmoeten; welk een genoegen,
welk een nut, voor ons, wandelaaren op dien vaak somberen weg! Maar tevens,
hoe ongelukkig voor ons, indien wy, op dien eigen' weg, een' man ontmoeten, die
ons, daar hy met een trotsch gelaat het ons onbekend verkeerd pad aanwyst, hy
moge ter goeder trouw, of door roemzucht, onkunde, spotterny of wraakzucht
gedreven, ter kwader trouw handelen; die ons, zeg ik, misleidt! Want dan, dan
bereiken wy voorzeker de plaats onzer bestemming niet, althans niet in den kortsten
tyd; waarop wy, omdat ons leven zo vlugtig henen snelt, wel te letten hebben.
Intusschen, zo groot het is, een voorbeeld ter naarvolging te zyn, niet minder
voordelig is het, zulk een
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voorbeeld te volgen; terwyl de gevaarlyke invloed dier menschen, die zich door
vernuft en snedigheid, ten dekmantel gebruikt voor het snoodst geveinsd gedrag,
trachten te verheffen tot voorbeelden ter naarvolging, ons zorgvuldig en sterk moet
wapenen, tegen hunne vaak zo moeilyk te onderscheidene schitteringen.
Met eenige losse trekken zullen wy de zucht tot naarvolging, in sommige haarer
schadelyke en voordelige invloeden en gevolgen, schetzen; dan vooraf eenige
algemeene aanmerkingen in 't midden brengen:
1. Wanneer men zich een voorbeeld ter naarvolging verkiest, moet ons verstand,
met ons gevoel vereenigd, beslissen, of dit voorbeeld onze naarvolging wel verdiene.
Hoe vaak bedriegt men zich, door te haastig, te onberedeneerd, zich een blinkend
vernuft, een aangezicht, waarop de deugd schynt geteekend te staan, ten voorbeelde
voor te stellen! en hoe dikwyls wordt men hier het slachtoffer van zyn eigen goed
vertrouwen! Wanneer de geestdrift aan het verstand huuwt, baart zy voorzichtigheid.
- 'Er is veel schyn van grootheid en deugd, die het wezenlyke derft. Hoe veele
menschelyke daaden, die in den eersten opslag groot en deugdzaam schynen,
worden, wanneer wy dezelve in haare oorsprongen en dryfveeren beschouwen,
kleener in waarde, ja soms laag, slecht! Hy, die, onbezonnen, dezulken volgt, handelt
onvernuftig; die hunne geveinsdheid aanneemt, en hun masker voordoet, handelt
laag; beiden worden ongelukkig, en storten zichzelven in eenen afgrond, op welks
rand vaak de groote aanspoorer staat, en hen, schamper lagchend, ziet omkoomen.
2. Hoe pryslyk het is, eens anderen deugden en bekwaamheden naar te volgen,
moet men zich wel degelyk eerst afvraagen, of dezelve wel in ons vak vallen, en
voor ons uitvoerlyk zyn. Willen wy het gedrag, spruitende uit het character, by
voorbeeld, eener andere Natie, eens anderen gestels, in gelyke omstandigheden,
naarvolgen, dan bedriegen wy ons niet zelden. Voor het geen wy kunnen naarvolgen,
intusschen, is geene poging te sterk, geene werkzaamheid te zwaar, indien ons
verstand en gevoel ons zeggen, dat het voorbeeld onze naarvolging waardig is.
3. De neiging tot naarvolging is den mensch aangeboren; ziet dit in de jonge
kinderen: van het eerste
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oogenblik dat zy een bezef van speelen krygen, volgen zy het een of ander, dat zy
gezien hebben, naar; hoe dikwyls ziet men dezelve de ernstigste bedryven, op
hunne lieve kinderachtige wyze, spelend naarbootsen! Wy, groote kinderen, kweeken
dezelfde naarvolgzucht aan; hoe dikwyls volgen wy deeze of die gewoonte van
spreeken en handelen, wanneer die ons, in den eersten opslag, in anderen bevallen
heeft! Mag ik hier niet wel byvoegen, dat sommige Natien, boven andere, in die
zucht tot naarvolging uitmunten? ... Hoe onschuldig zouden deeze zyn, indien zy
slechts kinderachtigheden naarbootsten! - hoe gelukkig, zo zy de deugden van
anderen naarvolgden! - hoe voorbeeldig, wanneer zy van de ondeugden van andere
Volken terug traden!
4. Van hem, die de neiging tot naarvolging van een' ander altoos aankweekt en
voldoet, onderstelt men billyk, dat hy zyn eigen voorbeeld niet genoegzaam acht;
om dat hy, uit overmatige volgzucht, of uit mistrouwen in zichzelven, of uit wezenlyk
gebrek aan kunde van den weg, dien hy te bewandelen heeft, nimmer zyne eigene
ontwerpen, uit eigen grondbeginzel, op zelfbedachte wyze, uitvoert, nooit op
zichzelven staat, altoos, tot zelfs in de geringste kleinigheden, een' anderen naarvolgt.
Zou men van zo iemand wel immer iets oorspronglyks te wachten hebben? Neen:
zyne zucht tot naarvolging wordt overdreven; hy veracht alles, wat hy aan geen
vorig toetzen kan - hy is ook niet in staat, over oorspronglyke neigingen of daaden
te oordeelen - hy is gelyk aan een' leerling in de Teekenkonst, die, door het copieeren
van voorbeelden zyns meesters, poogt, zyne portefeuille vol te krygen, maar die
tevens gevoelt, en hier mede wel te vreden is, dat hy nimmer tot oorspronglyke
voortbrengzelen kan geraaken, alzo hy geen enkelen trek op het papier kan zetten,
zonder voorbeeld.... Hy wage het nimmer, een oorspronglyk konststuk te
beoordeelen!
Deeze aanmerkingen achtte ik nodig vooraf te zenden, ten einde de meer
byzondere beschouwing van de zucht tot naarvolging gemaklyker te maaken.
Eerst zullen wy dezelve in hare nadelige invloeden en gevolgen naarspooren, om
het schoonst voor het laatst te bewaaren. Hier komen ons allereerst de dagelyksche
gewoonten voor. Wanneer men, in zyne huishouding en verkeering, dezulken
naarvolgt, die boven
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ons in rang verheven zyn, dan heeft men slechts een genoegzaam inkomen te
derven, om zich ras bedorven te zien. Wie noemt hier de naarvolgzucht niet
schadelyk? Hoe veele bewyzen zyn hiervan niet, ongelukkig, voorhanden! Hoe
veele kostbaare maaltyden worden 'er niet vaak aangeregt, om by lieden, die hooger
in rang zyn, zo als men zegt, zyn fatsoen te houden; terwyl, onder het genot der
kostelykste spyzen en dranken, de angst en verlegenheid op het aangezicht des
huisheers geteekend staan, over zyn niet toereikend inkomen, en op dat der vrouwe
de vrees, dat alles niet in behoorlyke orde is! Ach! men bedenkt niet, dat, welke
pogingen men aanwende, om zyne meerderen op de hielen te volgen, 'er altyd nog
een afstand tusschen beiden blyft, die door een' bedekten maar diepen afgrond
geteekend is!
Het onthaal van zyns gelyken; ô! dit behoort immers in den gemeenzaamen styl
te zyn! dit bevalt ons zo zeer in de dagelyksche verkeering, dat die of die man zo
recht vriendschaplyk is - hy is gelyk met ons in rang; welk geluk! wy behoeven voor
hem niet onder te doen! dit willen wy ook niet. Welk een lief familiair soupétje was
dat gisteren avond! dat was anders dan vóór vier jaaren, toen hy zyne affaire eerst
begon - hy heeft nu meer smaak - zyn servies.... ô! 't was alles schoon! Maar, men
zou toch zeggen: waarvan doet de man het? zyne kostwinning kan, in deezen tyd,
waarin ik byna geen zes guldens in de week win, toch zo groot niet zyn....
Aanstaande week komen zy by my; ik zal hun toonen, dat ik ook deftig burgerlyk
onthaalen kan! - Behoef ik het schadelyke van deeze volgzucht wel aan te toonen?
Wat waagt men niet door zulk een gedrag? Zyne eer, zyne niet toereikende middelen,
en - zyne gewetensrust!
In de behandeling van, en de verkeering met onze minderen, volgen sommige
lieden, ten onrechte, dezulken naar, die deezen met eene soort van verachting, als
of zy mindere wezens waren, behandelen. Doen zy dit, dan toonen zy, geen gevoel
of deernis te hebben met de smart eens medemenschen: (want het gevoel zyner
onderworpene minderheid is ook smart!) En wie verzekert hun, dat zy hierin tot
hunnen dood zullen kunnen voortgaan, zonder door vermindering
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van rykdom en gezag belet te worden? Maar ook de opperste Rechter, die der
menschen daaden in de schaal der zuiverste rechtvaardigheid weegen zal, ziet de
behandeling aan onze minderen, en herinnert ons, door iedere schok, die wy aan
ons lighaam ontvangen, dat de dag dier beoordeeling genaakt! - Mogten zulke
voorbeelden, in plaatse van onbezonnen naarvolging, onze medelydende
verontwaardiging opwekken!
Maar welk eene vreemde gedaante doet zich hier aan myne verbeelding op! Eene
Vrouw, wier innemende, medeslepende oogen my doen besluiten, dat zy veeler
aandacht naar zich trekt; haare houding vol afwisselingen, en, in het algemeen,
wulpsch, ligtzinnig, vol van ydelen waan; haare kleding overlaaden met nuttelooze
vercierselen, van onderscheidene Natien overgenomen en samengeflansd; de tyd
doet haar geduurig van gedaante verwisselen, en ieder dier veranderingen maakt
haar meer belagchlyk; zy heeft by zich eene groote menigte nietsbeteekenende
kleinigheden, om te dienen tot verciering van eenige vrouwen, die haar omringen,
en die, door zich van dezelve te voorzien, allen even veel gedaantewisselingen
ondergaan; aan haare voeten ligt eene menigte los uitgestorte geldzakken, waarvan
eenige met zogenaamde potstukken, de laatste overblyfsels der ledig-geteerde
geldkassen van weleer gegoede burgers.... Maar, wie is zy, die vreemd uitgedoschte
Vrouw? Men noemt haar de Mode! - Ziet daar eene der schoonste meisjes eener
groote waereldstad; hoe nieuwsgierig slaat zy haare optooijingen gade! hoe gretig
grypt zy naar haare daar liggende cieraaden, en volgt zy haare hulsels naar! De
bevalligste eenvoudige kleding, waarover haare losse bruine hairlokken golvend
zwierden, wordt nu in eene monsteragtige opsmukking veranderd; terwyl het vreemde
hoofdhair, welks kleur geheel niet met haare schoone oogen en bruine
wenkbraauwen strookt, haar hoofd ontciert, en den konstigen Schepper der alleszins
bevallige natuur eene grove belediging schynt te willen aandoen. Volgde zy haar
naar, die schoone natuur, wat zou haare schoonheid opgeluisterd worden! - Eene
andere, aan welke de natuur dat lighaamschoon geweigerd heeft, zoekt, door
naarvolging der verlei-
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dende Mode, als 't ware, dit gemis te vergoeden. Zyn het dan niet de deugd en het
verstand, die haar meer vercieren kunnen, dan alle de nietigheden en kwakzalveryen
der zotte Mode? Het is door haar niet, dat men achting, liefde, fortuin verwerft neen; voorbyzien der hoedanigheden van de ziel, wulpsche neiging, vrees voor
verkwisting: ziet daar den ongelukkigen indruk, dien de naarvolging der ydele Mode
op de braave, weldenkende jongelingschap maakt; die zedigheid zonder styfheid,
bevalligheid zonder wulpschheid, schoonheid zonder pronkery, bemint. Eene kleding
naar de mode is geen vergoedend tegenwigt van gebrek aan geld of schoonheid;
getuigt dit, rampzalige slachtoffers der misleiding, waardoor gy, ja, uw fortuin gemaakt
hebt, maar tevens uwe rust en genoegen, door de minagting uwer bevoordeelaars,
vernield ziet, terwyl gy niet terug kunt treden! - En ziet daar zelfs een jongeling, die
de verleidende Mode zoekt naar te volgen.... Wie zou dit verwachten van dat gedeelte
des menschdoms, welks bestemming het is, door deftigheid in houding en gedaante,
door nyvere werkzaamheid, door voorbeeldige nederigheid, het menschlyk geslacht
dien luister by te zetten, welken altyd de sterkte aan de zwakheid byzet! - Ik ga die
bejaarde lieden stilzwygend voorby, die, door de zotte voorbeelden der walgelyke
Mode nog naar te volgen, zich belagchlyk maaken, en hunne naderende bestemming
alleszins verwaarloozen.
Dan, wie volgen de verleidende Mode op de hielen naar? Verkwisting en Armoede,
met haare slachtoffers. Hoe veelen zien zich, door volgzucht der Mode, daar hunne
middelen tot die kostbare naarvolging niet toereikende waren, tot rampzaligen
huistwist, verkwisting van hun tot andere einden nodig geld, ja tot de uiterste armoede
onherstelbaar vervoerd; terwyl hen de verachting, of, op zyn best het medelyden,
hunner verstandiger tydgenooten vervolgt! ... Welk eene les voor ouders, in de
opvoeding hunner lieve kinderen, die niet zelden door de schitteringen der Mode
(op zyn best een kinderspel) worden ingenomen! - Eerbiedwaardige wezens, aan
wier zorge het teder kroost, door den Schepper der natuur, zo ernstig is aanbevolen!
herinnert u altoos, dat de gevolgen der nietige mode-volgzucht niet zelden zyn,
trotschheid, wulpschheid, verleiding,
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verkwisting, bedrog, vooral in het huwelyk, verwaarloozing van waare belangen,
ongodsdienstigheid; welke drangredenen om die ongelukkige naarvolgzucht in de
kinderen tegen te gaan! ô! Gy weigert hun hiermede niets; gy geeft hun veel - gy
wilt immers uw kind het smaaklykst vergif, dat het in zyne gevolgen niet kent, schoon
het 'er u schreiend om smeekt, gaarne onthouden; want gy kent deszelfs gevolgen,
en uw kind zal u naderhand voor die weigering, die hetzelve nu traanen kost, danken
- terwyl de Godheid, in uw geweten, u toejuigcht: braave Ouders! gy hebt uw' pligt
gedaan!
Hoe pryslyk het is, de zeden en het zedelyk gedrag van braave lieden naar te volgen,
even onvernuftig is het, dezelve, zonder te letten op de onderscheidene instincten
en omstandigheden, zich ten voorbeelde te stellen. Hoe blinkend het gedrag van
dezen of geenen ook schyne, wy kennen, zo als wy boven aanmerkten, de redenen
en dryfveeren van hetzelve niet; even min kunnen wy ons altyd het gedrag van
anderen, in gelyke omstandigheden, eigen maaken. Wie bewondert den moed niet
van eenen jongeling, die, om zynen gryzen vader aan het verderf te ontrukken, hem
op zyne schouderen de Stad uit draagt! Hy is wel een voorbeeld ter naarvolging;
dan, wat poogt het zwak meisje? Zy moge even sterk, door ouderliefde en moed,
gloeien; wat poogt zy, die naauwlyks een kind kan draagen! - En is dit zo in enkelde
persoonen, eveneens mag men tot geheele Natiën besluiten. Welke nadeelen,
immers, zouden uit de naarvolging voor ons Vaderland voortspruiten, indien wy van
andere Natiën zeden overnamen, die en voor onzen Koophandel, en voor onze
gestellen, schadelyk waren; by voorbeeld, de verachting van Vreemdelingen, de
Veelwyvery der Turken, enz.
Zedeloosheid, ondertusschen, behoef ik naauwlyks te zeggen, dat schadelyk is,
zo in woorden als in daaden: want wie zal zich laager dan de Dieren stellen, die
zelven niet geheel van zeden vervreemd zyn? Hier zoude een zwart register kunnen
volgen van de rampzalige gevolgen, die uit zedeloosheid spruiten; dan, laat ons dit
daar laaten.... Helaas! wy ontmoeten te dikwyls elendige voorwerpen, wier bittere
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rampen alleen uit naarvolging der zedeloosheid ontstaan zyn: dit getuigen de
Gasthuizen, de Schavotten! - Had slechts de geestige, medeslepende omzwagteling
der zedeloosheid, by de zwakke en losse jeugd, nimmer veld gewonnen! Hoe
ongelukkig is het, dat men veelal kwaade gewoonten het eerst naarvolgt! dit getuigen
zo veele zedelooze gesprekken en uitroepen; men doorsnuffele slechts de
algemeene byeenkomsten!
Even zeer zyn de Godsdienstige dweepzucht, en de redenlooze
Godsdienstverbanning, geheel geene voorbeelden van naarvolging. De eerste maakt
ons, daar zy alle onze genoegens, te gelyk met onzen yver omtrend de waereldsche
bezigheden, tot het waarneemen van welke wy hier door den Schepper geplaatst
zyn, verbant, onbekwaam tot onzen pligt, en neemt de billyke belangstelling weg,
die wy in alles hebben moeten, wat ons omringt; terwyl de naarvolging der
ongodsdienstigheid ons ongelukkig genoeg maakt van Systhema's te omhelzen,
wier fyngesponnene inhoud ons, by eene geduurige overpeinzing, nog soms duister
blyft; hoe zeer ons vooroordeel, en onze yver om alles in zynen oorsprong te kennen,
gepaard met trots, ons het erkennen dier onkunde langs zo moeilyker maakt. Ware
slechts de ongodsdienstigheid niet tot eene geestige scherts by sommigen
overgeslagen, die al te veel lieden inneemt, en te dikwyls wordt naargevolgd! En
waar, waar blyft onze hoop, wanneer wy ongodsdienstig zyn? ... In de daad, wy zyn
alsdan gelyk aan een' Schipper, die op den onafmeetlyken vloed, zonder
bestemming, zonder uitzicht, zonder roer of mast, niets uitvoert, dan slechts zyn
Schip zo lang waterdigt te houden, tot het, eindelyk niet meer te herstellen, geheel
verrot is, en met hem verzinkt.
(Het Vervolg en Slot in onze eerstkomende.)
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Hoofdzaaklyke inhoud eens geschrifts, wegens het betoverend
vermogen, aan de ratelslang, en andere Americaansche slangen,
toegeschreeven.
Door Benjamin Smith Barton, M.D. Hoogleeraar in de Natuurlyke
Historie en Plantkunde op de Universiteit van Philadelphia.
Het Betoverend Vermogen, aan de Ratelslang by uitstek toegeschreeven, is der
opmerkinge van alle Dierkundigen overwaardig. Schryvers van aanzien en naam
in dit vak hebben het erkend; maar, indien men, by de verhaalen deswegen
gegeeven, tot de oorspronglyke bronnen opklimt, zal het gezag van onpartydige en
verlichte Waarneemeren blyken te ontbreeken. Laaten wy bezien, hoe verre de
Naspeuring des Hoogleeraars BARTON gaa, om dit Betoverend Vermogen te
bevestigen of te lochenen.
De wyze, op welke de Ratelslang het verondersteld vermogen uitoefent, wordt
door Dr. BARTON, uit verscheide Schryvers, in deezer voege opgegeeven.
De Slang, van welk eene soort zy ook zyn moge, beneden aan den stam van een
boom of eenig gewas liggende, waarop een Vogel of Eekhoorntje zit, vestigt het
oog op het Dier, 't welk zy wil betoveren. Niet zo dra heeft zy dit gedaan, (ik spreek
hier de taal der zodanigen, die van my in gevoelen over dit onderwerp verschillen,)
of het Diertje is onmagtig te ontkomen. Het begint den treurigsten toon te slaan; een
toon, welbekend by die denzelven hooren, en door hun gehouden voor het
geschreeuw van een betoverd schepzel. Is het een Eekhoorntje, het loopt den boom
tot eene kleine hoogte op, daalt weder na beneden, loopt op nieuw na boven, en
daalt allengskens verder neder. ‘Te zulker gelegenheid,’ zegt een eerlyk, maar al
(*)
te ligtgeloovig Schryver , ‘heeft men waargenomen, dat het Eekhoorntje altoos
meer neder- dan opwaards gaat.’ De Slang blyft steeds aan den wortel

(*)

De Hoogleeraar PETER KALM.
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des booms liggen, met de oogen sterk op het Eekhoorntje gevestigd; de aandagt
van de Slang op dit Beestje is zo sterk, dat iemand, toevallig voorby komende, een
vry sterk geraas kan maaken, zonder dat de Slang zo veel doet als den kop
omkeeren. Het Eekhoorntje, gelyk boven gezegd is, daalt allengskens laager, en
springt eindelyk tot by de Slang neder, wier bek reeds wyd is opengespard om de
prooi te ontvangen. Het arme kleine Dier valt dan, een droevig geluid slaande, zynen
belaager in de kaaken, en wordt eensslags ingezwolgen, indien het niet te dik is;
maar laat de dikte niet toe, het op eenmaal in te zwelgen, dan lekt de Slang het
(*)
verscheide keeren met de tong, en maakt het dus ter inzwelging geschikt .
Het zou my gereed en gemaklyk vallen, uit een groote lyst van verschillende
Schryvers, andere berigtgeevingen by te brengen, over de wyze, waarop die
Betovering toegaat; of, om eigenlyker te spreeken, van het gedrag of de handelwyze
van het betoverend Dier en de betoverd wordende Dieren. Doch tusschen die
verhaalen is naauwlyks eenig weezenlyk onderscheid. Eene groote eenstemmigheid
doet zich op in alle de verhaalen, welke ik des gehoord of geleezen heb. Nogthans
zullen de zodanigen, die lust hebben om dit gedeelte des onderwerps meer in het
breede te beschouwen, ten minsten eenige maate van onderhoud ontvangen, by
het doorleezen van de veelvuldige Schryvers, die geloofd en beweerd hebben, dat
de Slangen het vermogen bezitten om andere Dieren te betoveren.
De Hoogleeraar BARTON laat het tusschen beiden, of men eenige voetstappen
van dit denkbeeld by Grieksche en Romeinsche Schryveren aantreffe.
't Is, zegt hy wyders, waarschynlyk, dat wy in de Mythologie van Asia en van Africa
eenige spooren zullen vinden van dit denkbeeld, zo naauw verknogt met de
verregaande bygeloovigheid des Volks, en even zo natuurlyk ontstaande uit eene
onvolkomene beschouwing der wyze van doen, aan de Slangen eigen.
Indien wy gesloof mogen slaan aan Dr. COTTON,

(*)

Travels in North America, &c. Vol. I. p. 317. Vol. II. p. 207-210. English Translation, London
1770, 1771.
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(*)

(†)

, Mr. DUDLEY , en andere Persoonen, die zich in Noord-America hebben
onthouden, moeten wy den oorsprong van dit belachlyk deukbeeld onder onze
Indiaanen zoeken. In hoe verre dit egter weezenlyk het geval is, denk ik dat in twyfel
mag getrokken worden. Vast gaat het, dat, voor tegenwoordig, dit denkbeeld
geenzins algemeen is onder de Indiaanen. Verscheide verstandige Heeren, die
welbekend zyn met de zeden, met de godsdienstige begrippen, en de ontelbaare
bygeloovige vooroordeelen, onder de Indiaanen heerschende, hebben my berigt,
hoe zy niet denken, dat de Indiaanen gelooven in dit betoverend vermogen, aan de
Ratelslang zo mildlyk toegeschreeven. Myn Vriend, Mr. JOHN HECKEWELDER, van
Bethlehem, schryft my, dat hy zich niet kan herinneren, de Indiaanen te hebben
hooren zeggen, dat de Slangen de Vogels betoveren; schoon hy hun te meermaalen
hoorde spreeken van de list deezer kruipende Dieren, om Vogels, Eekhoorntjes,
enz. te vangen. Mr. WILLIAM BARTRAM zegt, dat hy nimmer vernam, dat de Indische
Volken, onder welke hy reisde, eenig denkbeeld hadden van de betoverende kragt
(‡)
der Slangen .
Van den anderen kant, egter, vertelde my een Mohegan-Indiaan, dat de Indiaanen
gelooven, dat de Ratelslang Vogels en Eekhoorntjes kan betoveren; dat zy het
verrigt met haaren Ratel, welken zy doet hooren, en daardoor de Dieren lokt om
van de boomen af te komen, wanneer zy dezelve op haar gemak binnen slaat.
Volgens deezen Indiaan, denken zyne Landslieden niet, dat de Slang zulks
eenigerwyze door haare oogen verrigt. - Een Chactah-Indiaan verzekerde my, dat
de Ratelslang de Vogels, enz. betovert; maar hy was eerlyk genoeg om te bekennen,
dat hy niet wist, op welk eene wyze zulks toeging. De Tolk, door wien ik met deezen
Indiaan sprak, zeide, dat de Ratelslang het deedt door middel van haaren Ratel.
De eerbied en 't ontzag, door zommige Noord-Americaansche Stammen aan de
Ratelslang beweezen,
MATHER

(*)
(†)
(‡)

Philosophical Transactions, abridged. Vol. V. P. II. No. 339. p. 162.
Ibid. Vol. VI. P. III. No. 376. p. 45.
MS. aan den Schryver door dien Heer gezonden.
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schynt, in den eersten opslage, het denkbeeld te begunstigen, dat deeze Stammen
(*)
aan dit afzigtig kruipend schepzel een verborgen vermogen toeschryven , misschien
dat van de Dieren te betoveren. Mr. WILLIAM BARTRAM onderrigt my, dat de
Zuider-Indiaanen, by welke hy bekend is, de Ratelslangen eene zekere maate van
(†)
eerbied toedraagen . Mr. HECKEWELDER betuigt in 't zekere te weeten, dat dit
kruipend Dier, ten eenigen tyde, by de Inwoonderen van Delaware in byzondere
hoogagting stondt. Meermaalen werd hy door deeze Indiaanen wederhouden van
een Ratelslang te dooden. Zy zeiden dat het hun Grootvader was, en daarom
onbeschadigd moest gelaaten worden. Op eenen anderen tyd voerden zy hem te
gemoete, dat hy die Slang niet moest dooden, dewyl het geheele ras der
Ratelslangen deswegen vergramd zou worden, en last geeven om elken Indiaan,
(‡)
die hun op den weg mogt ontmoeten, te byten . Maar in den laatsten tyd zyn deeze
belachlyke begrippen verdweenen, althans onder de Indiaanen, die met de Blanken
verkeeren; tegenwoordig dooden zy hunnen Raatelenden Grootvader met zo weinig
omslags, als de Exki-

(*)
(†)
(‡)

Vis abdita. LUCRETIUS.
MS. door hem aan den Schryver medegedeeld.
In myne nog onuitgegeevene Historical and Philosophical Inquiry, schryft de Hoogleeraar
BARTON, heb ik veele gevallen verzameld, die onbetwistbaar schynen te bewyzen, dat de
Mythologie of Bygeloovige Godsdienst der Americaanen een stuk is van die Mythologie, welke
in Asia en Africa zo wydstrekkenden opgang gemaakt heeft. Zeer mogelyk is het, dat de
eerbied of het ontzag, aan verscheide soorten van Slangen in America toegedraagen, in dit
Land den oorsprong niet nam; maar dat dezelve te zoeken zy in Asia, uit welk gedeelte des
Aardkloots ik, naa een lang en vlytig naaspeuren van dit onderwerp, niet twyfel, dat meest
alle Volken van America afstammen. Het is onnoodig, te deezer plaatze aan te haalen de
veelvuldige voorbeelden van Godsdienstige eerbiedenisse, in verscheide deelen der Oude
Wereld aan zommige soorten van Slangen voorheen beweezen, en nog heden ten dage
toegebragt. Deeze voorbeelden moeten te binnen schieten aan elk, die gemeenzaam is met
de Geschiedschryvers of met de Dichters der Oudheid, en met de Geschiedenis der
Gentoo-Indiaanen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

113

maux gezegd worden hunne Ouders, die der jaaren zat zyn, om 't leeven te brengen.
Ondanks dit alles heeft men Mannen van naam aangetroffen, die in de kragt der
Betoveringe van de Ratelslang geloofden; anderen, die des twyfelden. De Heer DE
LA CEPEDE, die eenige jaaren geleden een Werk over de Slangen heeft in 't licht
gegeeven, dagt, dat het verdelgend vermogen der Slangen, en inzonderheid van
de Ratelslang, op tweeërlei wyze werd uitgeoefend, terwyl geen van beiden eigenlyk
eene betovering was. Zomtyds, zo stelde hy zich de zaak voor, kon het Dier, 't welk
ten slagtoffer strekte, onbekwaam gemaakt worden om te ontkomen, door den
verstikkenden adem der Ratelslange; op andere tyden in den mond vliegen van den
verdelger, geduurende de doodsangsten, door de beet veroorzaakt.
Tegen de eerst hier bygebragte oplossing voert Dr. BARTON de volgende
bedenkingen aan. Ik weet, dat by zommige der grootste Slangen-soorten, die zich
in Zuid-America onthouden, en ook in andere Landen voorkomen, geduurende de
lange en moeilyke spysverteering by deeze Dieren, een damp of gaz in de maag
gevormd wordt, die allerstinkendst is. Ik heb egter niet gevonden, dat dit het geval
is van de Ratelslang en van andere Noord-Americaansche Slangen, door my
onderzogt. Maar myne eigene waarneemingen op dit stuk niet zeer uitgebreid. Ik
heb onderzoek gedaan by eenige Persoonen, (wier vooroordeelen tegen het
Slangen-geslacht niet zo sterk zyn als de myne,) die niet schroomden, den kop en
hals van de Zwarte Slang, en andere Slangen, die de vergiftige tanden missen, in
hunnen mond te steeken; zy hebben my onderrigt, dat zy nimmer een
onaangenaamen stank uit den adem deezer Dieren vernamen. Ik ben tegenwoordig
geweest by het openen van een doos, waarin zich een aantal leevende Slangen
bevondt; en schoon de doos zo digt geslooten geweest was, dat dezelve maar zeer
weinig versche lugt inliet, ontdekte ik geen den minsten onaangenaamen stank, uit
de lichaamen deezer Dieren opkomende, schoon de opening van de doos
geschiedde in een klein en warm vertrek. Ik ben daarenboven onderrigt door een
(*)
Lid deezer Societeit , die, voor

(*)

Mr. CHARLES WILSON PEALE.
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een geruime wyle, een Ratelslang onder zyne bezorging hadt, dat hy nimmer eenigen
onaangenaamen stank, uit dit Dier voortkomende, vernomen hadt.
Van den anderen kant, nogthans, wordt door eenige zeer geloofwaardige
Persoonen van myne kennis beweerd, dat een allerhinderlykste stank, niet ongelyk
aan dien van vleesch dat in den uitersten staat van verrotting is, steeds uit elk deel
van de Ratelslang en van eenige andere soorten van Slangen voortkomt. Deeze
stank breidt zich, in eenige omstandigheden, uit tot een zeer verren afstand van het
lichaam deezes Diers. Mr. WILLIAM BARTRAM verzekert my, waargenomen te hebben,
‘dat de Paarden 'er zeer gevoelig voor zyn, en grootlyks door aangedaan worden,
op een afstand van honderd - twintig, ja honderd-vyftig voeten.’ - ‘De Paarden,’
voegt hy 'er nevens, ‘betoonden hunnen afschuw door steigeren, zydwaards
uitwyken, en van den weg afspringen, poogende de Ryders af te werpen, om des
(*)
te vaardiger te ontkomen .’ Dit geval, verhaald door een Man van de striktste
waarheidsliefde, is zeer opmerkelyk, en verdient bovenal de aandagt van zodanige
Schryvers, die, gelyk de Heer DE LA CEPEDE, zich verbeelden, dat deeze stinkende
uitvloeizels van de Slangen in staat zyn, om Vogels, op een kleinen afstand, met
(†)
eene soort van beroerte te treffen . Het geeft zelfs eenige kleur aan het geval,
(‡)
verhaald door METRODORUS, en in de Natuurlyke Historie van PLINIUS bewaard .
(Het Vervolg en Slot by de eerste gelegenheid.)

Berigt, wegens een zonderling voorbeeld van straalbreeking in
den dampkring.
Door william latham, Esq. F.R.S.
(Philosophical Transactions of the Royal Society of London, for the Year 1793, Part
II.)
In Hooimaand des Jaars 1797, 's naamiddags omtrent vyf uuren, ontdekte men aan
het strand te Hastings,

(*)
(†)
(‡)

MS. eene aantekening den Schryver medegedeeld.
DE LA CEPEDE, Hist. Naturelle des Serpens, p. 355.
Lib. XXVIII. c. 14.
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in Sussex, de hoogten van de Fransche Kust, schoon de naaste afstand tusschen
de veertig en vyftig mylen is, en dezelve doorgaans, uit hoofde van de laagheid der
ligging, niet zigtbaar zyn met behulp van de beste kykers. De Plaatzen aan de
Fransche Kust, welbekend aan de Zee- en Visscherlieden, werden door hun
beschreeven, als hun zo naby voorkomende, alsof zy zich op een kleinen afstand
bevonden om de Fransche Havens in te zeilen. - Van den Oostlyksten Berg, die vry
hoog is, deedt zich een zeer wyduitgestrekt en schoon tooneel op, in zich bevattende
Dungeness, de Dover-Cliffs; en de Fransche Kust van Calais, Boulogne, enz. tot
St. Vallery toe, vertoonde zich aan het verwonderd oog. - Dit zonderling verschynzel
duurde, in vollen glans, tot over agt uuren, (schoon een dikke wolk de zon voor
eenigen tyd geheel verdonkerde) waarop het allengskens verdween. De dag, waarop
men 't zelve zag, was zeer heet; de Thermometer stond 's naamiddags ten vyf uuren
o

op 76 . Het was een schoone dag, de lugt zeer stil; men voelde naauwlyks eenigen
wind.
‘Wy hebben dit geplaatst, om dat het eene bydraage behelst tot de Geschiedenis
van hetgeen onder ons het Opdoemen der Zee genaamd wordt, en waaromtrent,
ter volledige ophelderinge, nog veel vereischt wordt.’

Beschryving van de zeden en gewoonten der inwoonderen van
de stad Rosetta, in Egypte.
(Ontleend uit C.S. SONNINI's Voyage dans la Haute et Basse Egipte. Paris, 1799.)

Rosetta is, met Alexandrie vergeleeken, eene fraaije Stad, en de ommestreeken
zyn allerbekoorelykst. De gewoonten en zeden der Inwoonderen verdienen onze
aandagt.
Het algemeenst tydverdryf te Rosetta is, even als in geheel Turkyen, het
Tabakrooken en Koffydrinken. De Tabakspyp is nooit uit den mond, van 's morgens
tot
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's avonds. In huis, by anderen, op straat, te paard rydende, is de ontstooken
Tabakspyp nooit uit de hand, en de Tabakszak hangt aan den gordel. Deeze maaken
de twee groote voorwerpen van hunne weelde uit: de Tabakszakken of beurzen
zyn van zyden stoffe, ryklyk geborduurd; en de steelen of buizen hunner Pypen, die
zeer lang zyn, worden vervaardigd van het zeldzaamst, en meerendeel van het
geurigst hout. Ik bragt 'er een mede van Jasmynboomen-hout, meer dan zes voeten
lang; dit kan ons een denkbeeld geeven van de schoonheid der Jasmynen deezer
Gewesten, als die takken uitschieten, zo lang, recht, en van genoegzaame dikte
om het doorbooren toe te laaten. De pypen van gemeener hout zyn met zyde
overtrokken, omwonden met gouddraad. De armen, by welken het Tabakrooken
onder de eerste noodwendigheden behoort, bedienen zich alleen van pypen van
riet. Het einde van de pyp is omzet met een soort van valsch albaster, zo wit als
melk, niet zelden vercierd met kostbaar gesteente. By lieden van minder aanzien
is dit einde alleen met kanten. Het mondstuk is van geel amber; de lieflyke en zagte
geur, welken deeze, even verwarmd en gewreeven zynde, uitgeeft, neemt het
scherpe van den tabak weg. Aan het andere einde deezerpypen zyn fraaije koppen
van gebakken klei: eenige zyn gemarmerd met verscheide kleuren, of met goud
belegd. Deeze pypenkoppen zyn van onderscheide grootte, doch kunnen veelal
een goede hoeveelheid tabak bevatten. Meest alle deeze worden uit Turkyen
aangevoerd, en de roode aarde, van welke zy gemaakt zyn, valt in de ommestreeken
van Constantinopole.
Het valt voor Franschen, inzonderheid de zodanigen, die zich niet gewend hebben
hunnen mond te schroeijen met onze korte pypen en sterken tabak, bezwaarlyk te
begrypen, hoe men een geheelen dag door kan rooken. Dan de Tabak der Turken
is de zagtste en beste ter wereld, en heeft die scherpte niet, welke, in de Landen
van Europa, de rookers aanzet om geduurig te spuwen. Daarenboven brengen de
lengte van de pypen, door welke de rook heen gaat, de geurigheid des houts, van
't welk zy gemaakt zyn, het ambere mondstuk, het aloëhout, waarmede de tabak
geurig gemaakt wordt, veel tot die zagtheid toe, en maaken den rook in de kamers
geheel niet lastig. De Schoone Sexe slyt den tyd met deeze ambere
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mondstukken in haare lieve lippen te neemen, en zagtlyk den tabak van Syrie met
aloëgeur te rooken. Daarenboven is het niet noodig, door sterk zuigen den tabaksrook
op te haalen: deeze klimt als van zelve op. Zy leggen de pyp neder, zy praaten, zy
kyken rond; van tyd tot tyd vatten zy de pyp op, neemen die tusschen de lippen,
hallen den rook op, dien zy ten half geopenden mond uitlaaten. Zomtyds laaten zy
den rook door den neus gaan; op andere tyden neemen zy een mond vol rook,
blaazen dien op de handpalm uit, en vormen aartige rookkolommen. De spogklieren
worden niet geprikkeld, de hals en de borst niet by aanhoudenheid aangezet om
kwyl te loozen, 't welk by ons het rooken zo onzindelyk doet worden. De Turken
voelen geene neiging tot spuwen; dit bedryf, by ons zo algemeen, wordt in het
Oosten aangezien voor eene onbetaamelykheid in tegenwoordigheid van meerderen;
gelyk men ook het neussnuiten, daar de zodanigen by zyn, voor zeer onbeleefd
houdt.
De Oosterlingen, die zich niet in de noodzaaklykheid bevinden om te werken,
blyven meest altoos in eene zittende gestalte, met de beenen kruislings; zy wandelen
nimmer buiten noodzaaklykheid, en vervoegen zich niet van de eene plaats na de
andere, zonder eene byzondere reden te hebben, die hun tot het maaken van
beweeging aanzet. Hebben zy lust om de koelte van het geboomte te smaaken, na
het gemurmel van een beek te luisteren; op het oogenblik dat zy de plaats, welke
die verlustiging aanbiedt, bereikt hebben, gaan zy nederzitten. Zy hebben geen
denkbeeld van het doen eener wandelinge dan te paard, en hierop zyn zy zeer
gesteld. Het is der moeite waardig, op te merken, welk een vreemd gezigt zy zetten,
als zy een Europeaan zien, in zyne kamer op en neer wandelende, of in de open
lugt steeds ter zelfder plaats wederkeerende. Het is voor hun onbegrypelyk, wat
zulk heen en weder gaan betekent, zonder eenig doel; het komt hun voor, eene
gekheid te weezen. De verstandigsten onder hun houden het daar voor, dat het een
voorschrift is van onze Artzen, om door dusdanig wandelen eene beweeging te
maaken, noodig tot het geneezen van eenig ongemak. - De Negers in Africa vormen
zich soortgelyke denkbeelden van dit wandelen, en ik heb 'er de Wilden in Zuid-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

118

America hartlyk over hooren lachen. Hetzelve is byzonder eigen aan denkenden:
deeze lichaamsbeweeging deelt in die der ziele, en verschaft eene verpoozing voor
het ingespannen denkvermogen. Te deezer oorzaake is het, dat alle die Volken,
wier hoofd ledig is, wier denkbeelden zeer bekrompen zyn, wier ziel voor geen
denken geschikt, of daaraan niet gewoon is, dusdanig eene ontspanning niet noodig
hebben, noch zulk eene afwending van denkbeelden: by hun is de onbeweeglykheid
des lichaams een kenmerk van den loggen staat der harssenen.
Menschen, die gedrukt gaan door gebrek aan bezigheid, en dit is hier het deel
der Ryken, gaan na hunne tuinen, en zetten zich, daar gekomen, neder, geneugte
scheppende in het genot van de geurige hun omringende lugt, of in het luisteren na
een jammerhartig muzyk. - Verkiezen zy niet buiten de Stad te gaan, dan vervoegen
zy zich in een der Koffyhuizen; waarvan men zich een zeer verkeerd denkbeeld zou
vormen, als wy dezelve naar de onze afmaten. Het zyn enkel verzamelplaatzen van
tabakrookers, van allen cieraad ontbloot, en waarin men volstrekt niets vindt dan
Koffy, en een kool om de pyp aan te steeken. Matten liggen 'er gespreid voor het
gezelschap. Deeze zamenkomst-plaatzen worden bezogt door Menschen van allerlei
landaart, die zich in Egypte onthouden. Men hoort 'er niets, dat naar een geregeld
gesprek zweemt; nu en dan rolt 'er een woord van de lippen. De Turk is koel en
stilzwygend; hy ziet met versmaading op alle andere Volken neder. De Africaan is
min stilzwygend uit den aart, doch schept vermaak in den Turk na te volgen; en zy,
die niet tot de Musulmannen behooren, geeven zich geenmoeite om den schyn van
eene slaafsche onderwerping aan den smaak hunner Tyrannen te laaten blyken.
Met de pyp in de eene, en een kop koffy in de andere hand, spoelen zy elke vier of
vyf haalen met een dronk koffy door. - Danssende meisjes, potzenmaakers, voor
de vuist spreekers, komen hunnen dienst aanbieden, om eenig klein geld te winnen.
'Er is naauwlyks een deezer verblyfplaatzen, of dezelve heeft een Historieverteller
van zyn beroep, die onophoudelyk voort rammelt, terwyl de menigte even onvermoeid
zit te luisteren. De Vertellingen van deeze nimmer moede Spreekers zyn,
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voor het grootste gedeelte, zeer laf en verveelende. De Arabische Schryvers,
nogthans, van welken zy hunne Vertellingen meestal ontleenen, verschaffen hun
zommige schoone.

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 en Slot van bl. 87.)
Eer ik myn verhaal vervolg van onze Reis door de Eilanden van deezen Archipel,
schryft DE LA PêROUSE, oordeel ik het voeglyk, om het verhaal te geeven van den
Heer DE VAUJUAS, die het bevel voerde, geduurende den aftocht uit de Baay van
Maouna. Schoon hy enkel mede na wal ging als een die aan de beterhand was, en
geen post bekleedde, gaf het dringende der omstandigheden hem, als 't ware, zyne
kragten weder, en hy verliet de Baay niet, eer hy wel verzekerd was, dat geen
Franschman leevend in de handen der Inboorelingen bleef.

Verhaal van den Heer vaujuas.
Op den elfden December, ten elf uuren 's morgens, zondt de Heer DE LA PêROUSE
zyn lange Boot en zyn Bark, met watervaten gelaaden, bemand met eenige
gewapende Soldaaten, om zich te voegen by het gedeelte, 't welk, onder bevel van
den Heer DE LANGLE, mede zou gaan om water te haalen. De Heer BOUTIN hadt
reeds de noodige onderrigtingen ontvangen, wegens het houden van goede orde,
en zorg voor onze veiligheid te draagen, als de Boots aan strand zouden gekomen
weezen. Ten zelfden tyde heiste onze Capitein zyne Boots over boord, deedt 'er de
watervaten in, en liet 'er gewapende Manschap nevens vertrekken. Ten
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half één uur, wanneer de Schepen zich drie vierde van eene myl van 't land
bevonden, met de zeilen aan bakboord gehaald, gingen de Boots van boord, om
water te haalen in de Kreek, door den Heer DE LANGLE aangeweezen. Deeze
Waterplaats lag eenigzins ter zyde van die, waar wy voorheen ons van water
voorzagen. De Heer DE LANGLE hadt aan deeze de voorkeus gegeeven, dewyl ze
hem min bevolkt voorkwam, en even gemaklyk; doch de eerste hadt het voordeel,
dat men 'er gemaklyker invoer, en dat dezelve van genoegzaame diepte was, om
geen gevaar te loopen van aan den grond te geraaken.
De Heer DE LANGLE stelde my voor, hem te vergezellen, schoon ik nog zwak was;
het gaf my gelegenheid om op 't land een lugtje te scheppen. Hy nam het bevel over
de Bark op zich, en droeg dat over de lange Boot op aan den Heer LE GOBIEN. De
Heer BOUTIN voerde het bevel op de lange Boot van de Boussole, en de Heer MOUTON
op de Bark. De Heer COLINET en Vader RECEVEUR, beiden ziek, met de Heeren
LAMANON, LA MARTINIERE en LAVAUX, vergezelden ons, zo wel als een aantal andere
Persoonen, behoorende tot de beide Fregatten. Wy maakten in 't geheel
een-en-zestig Mannen uit, de Matroozen medegerekend.
By ons heenen vaaren na het Eiland zagen wy met eenige bedugtheid, dat veele
van de Canoes, die zich rondsom de Schepen onthouden hadden, ons volgden en
in dezelfde Kreek kwamen. Wy ontdekten ook op de rotzen, die deeze Baay van de
andere scheidden, veele Inboorelingen, die uit de andere Dorpen zich derwaards
vervoegden. By onze komst aan het rif, 't welk de Kreek van de Waterplaats vormt,
en slegts een naauwen en ondiepen doortocht open laat, ontdekten wy, dat het laag
water was, en dat de lange Boots 'er niet in konden vaaren, zonder aan den grond
te raaken. Zy bleeven, derhalven, op den afstand van een halven snaphaanschoot
van den wal; daar konden wy alleen met roeijen komen. Deeze Baay hadt zich aan
den Capitein op een gunstiger wyze voorgedaan, dewyl op dien tyd het water zo
laag niet was.
Wanneer wy aankwamen, wierpen de Wilden, die de kust, ten getale van zevenof agthonderd, bezetten, als een Vredesteken, verscheide takken in zee van den
boom, uit welken de Zuidzee-Eilanders zich een dron-
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ken maakenden drank bereiden. Geland zynde, gaf de Heer DE LANGLE bevel, dat
elke Boot bewaakt zou worden door een Soldaat onder de wapenen en een Matroos,
en dat het volk van de lange Boots, terwyl de watervaten gevuld werden, onder de
bescherming zou weezen van een dubbele ry Soldaaten, zich uitstrekkende van de
Waterplaats tot de Boots. - Zo ras de watervaten gevuld waren, werden dezelve in
rust aan boord gebragt; en de Inboorelingen lieten zich in vry goede orde houden,
door de gewapende Soldaaten. Onder de Eilanderen bevonden zich veele Vrouwen,
en zeer jonge Dogters, die haare gunstbetooningen op de onbeschaamdste wyze
aanbooden, en wier dienst-aanbiedenis niet algemeen versmaad werd. Wy zagen
zeer weinig kinderen.
Onzen arbeid bykans geëindigd hebbende, groeide het getal der Inboorelingen
aan, en werd teffens langs hoe onrustiger. Deeze omstandigheid bewoog den Heer
DE LANGLE, om zyn eerste oogmerk, het inhandelen van eenigen leeftocht, te laaten
vaaren; en hy gaf last, om onverwyld weder aan boord te gaan; doch in dien
tusschentyd, en dit, denk ik, was de eerste oorzaak van ons ongeluk, deedt hy een
geschenk van eenige koraalen aan eene soort van Opperhoofden, die geholpen
hadden in het afweeren der aandringende Inwoonderen. Wy hielden ons egter
verzekerd, dat dit afweeren enkel bedrog was, en dat, indien deeze vermeende
Opperhoofden weezenlyk eenig gezag hadden, 't zelve zich tot zeer weinigen
uitstrekte. De Geschenken, door den Capitein aan vyf of zes Persoonen uitgereikt,
veroorzaakten misnoegen by de overigen. Zints dat oogenblik rees 'er een algemeen
geschreeuw, en wy waren buiten staat, hun langer in rust te houden. Zy lieten ons
nogthans toe, in onze Boots te gaan; maar een gedeelte hunner ging te water om
ons te vervolgen, terwyl anderen steenen raapten.
Naardemaal de lange Booten aan den grond zaten, op een kleinen afstand van
het strand, moesten wy, om 'er by te komen, tot den middel door 't water gaan; dit
doende, werden de snaphaanen van eenigen onzer Soldaaten nat. In deezen
hachlyken toestand begon het schriklyk tooneel, 't welk ik nu moet openzetten. Naauwlyks waren wy in de lange Boots, of de Heer
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gaf bevel om af te vaaren, en de dreg te ligten; dan hiertegen verzetten
zich veelen der Eilanderen, door het touw vast te houden. De Capitein, ooggetuige
van deezen tegenstand, ziende dat de oproerigheid toenam, zogt de Wilden vreeze
aan te jaagen, door een snaphaan in de lugt af te schieten; dan, wel verre van zich
hier door te laaten afschrikken, gaven zy het teken van een algemeenen aanval.
Onmiddelyk viel op ons een hagelbui van steenen, met zo veel kragts als snelheids
geworpen. Het gevegt begon van wederzyden, en was welhaast algemeen. De
zodanigen, wier snaphaanen in een bruikbaaren staat waren, schooten verscheide
deezer woedende Indiaanen overhoop; maar de overigen scheenen hierdoor met
geene vrees altoos bevangen, maar veeleer met verdubbelde woede te vegten.
Een gedeelte hunner kwam digt by de lange Boots, terwyl de rest, ten getale van
zes- of zevenhonderd, voortvoer met ons te steenigen, op de schriklykste en
moorddaadigste wyze.
By de eerste daad van vyandlykheid sprong ik in 't water, om na de Bark van de
Astrolabe te zwemmen, waarin zich geene Officiers bevonden. De nood gaf my
kragt, om den kleinen weg, dien ik had af te leggen, te volbrengen; en, ondanks
myne zwakheid, ondanks my verscheide steenen op 't lyf kwamen, bereikte ik,
zonder bystand, de Boot. Ik zag met het grievendst leedweezen, dat 'er bykans
geen snaphaan was, of dezelve was nat, en dat 'er niets overschoot, dan om, zo
ras mogelyk, buiten het rif in vlot water te geraaken. Intusschen hieldt het gevegt
aan; en de verbaazend groote steenen, door de Wilden geworpen, bragten elk
oogenblik den een of ander van ons Volk wonden toe; en wanneer een gewonde
in het water viel, aan den kant, waar zich de Wilden bevonden, werd hy onmiddelyk
afgemaakt door knods- of riemslagen.
De Heer DE LANGLE was het eerste slagtoffer van de woede deezer Barbaaren.
By het begin des aanvals werd hy getroffen van den steeven van de lange Boot, by
welken hy stondt; hy viel in zee, met den Opziender der wapenen en den
Timmerman, die aan zyne zyden stonden. De woede, waarmede de Eilanders op
den Capitein aanvielen, behieldt de twee laatstgemelden, die middel vonden om
aan boord van de Bark te komen. Zy, die zich in de lange Boot bevonden, deelDE LANGLE
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den welhaast in het lot van onzen ongelukkigen Bevelhebber, uitgenomen eenige
weinigen, die op het rif de wyk namen, en na de Barken zwommen.
In minder dan vier minuuten maakten zich de Eilanders meester van de beide
lange Boots. Ik zag met smert en woede de slachting van onze ongelukkige
Medegenooten, zonder in staat te zyn om hun den minsten bystand toe te brengen.
De Bark van de Astrolabe bevondt zich nog binnen het rif, en ik verwagtte elk
oogenblik dezelve ingewikkeld te zien in het zelfde lot als de lange Boots wedervoer;
doch dezelve bleef behouden door de roofzugt der Wilden, die, voor verre het
grootste gedeelte, zich na de lange Boots begaven, terwyl de rest niets deedt dan
steenen werpen. Eenige weinigen kwamen nogthans tot ons af, en wagtten op ons
by de doorvaart en de rifs. Schoon de branding zwaar was, en de wind vlak tegen,
vonden wy middel, om, niettegenstaande hunne steenen, en de veelvuldige
gevaarlyke wonden, welke deeze aan veelen onzer toebragten, ons uit deeze
heillooze plaats te redden, en ons te voegen by de Bark van de Boussole, onder
bevel van den Heer MOUTON, die, door zyne watervaten in zee te werpen, zich vlot
gemaakt hadt, en plaats gemaakt voor allen, die, na dezelve toezwemmende,
lyfberging zogten. Ik had in die van de Astrolabe ingenomen de Heeren BOUTIN en
COLINET, nevens verscheide anderen. Allen, die de wyk na de Barken genomen
hadden, waren meer of min gewond. De Boots waren derhalven onverdeedigbaar,
en het was niet mogelyk te denken om weder te keeren na eene Baay, uit welke wy
zo gelukkig ontkomen waren, om ons te verzetten tegen een duizend woedende
Barbaaren. Wy hadden ons vrugtloos aan een gewissen dood blootgesteld.
Wy zetten derhalven den koers na onze twee Fregatten, die, ten drie uuren, de
tyd der slachtinge, van het strand waren afgewend. Aan derzelver boord was geen
het minste vermoeden, dat wy ons in eenig gevaar bevonden; en de wind fris
opkoelende, waren zy verre afgeloefd: eene ongelukkige omstandigheid voor ons,
en in 't byzonder voor de Gewonden, die een spoedig verband vorderden. Ten vier
uuren wendden de Fregatten en hielden na land. Zo ras wy ons buiten het gevaar
der riffen bevonden, deed ik de zeilen byzetten en hield scherp by den wind, om
dus ons van de kust
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te verwyderen, alles over boord werpende, 't welk hinder kon toebrengen aan de
vaart van een Boot zo vol volks. - Gelukkig dagten de Eilanders, bezig met het
plunderen van onze lange Boots, niet om ons te vervolgen. Onze éénige middelen
van verdeediging bestonden in vier of vyf houwers, en eene laading voor twee of
drie snaphaanen: een armhartige voorraad tegen twee- of driehonderd Barbaaren,
voorzien van steenen, gewapend met knodsen, en meester van ligte Canoes,
waarmede zy ons op een afstand naar hunne begeerte konden naderen. Verscheide
van deeze Canoes kwamen uit de Baay, korten tyd naa dat wy dezelve verlieten;
doch zy voeren het strand langs; één stak in zee, om berigt te geeven aan hunne
Landlieden, die met hunne Canoes op de hoogte der Fregatten gebleeven waren.
De Indiaanen, aan boord van deeze Canoe, hadden de onbeschoftheid om dreigende
gebaarden te vertoonen, toen zy ons voorby voeren; dan onze omstandigheid
noodzaakte ons, onze wraakneeming op te schorten, en onze zwakke middelen tot
zelfverdeediging te bespaaren.
Zo ras wy in volle zee waren, hielden wy na de Fregatten toe, heissende een
rooden zakdoek aan den mast op; en nader komende, schooten wy onze drie
snaphaanen af. - De Heer MOUTON gaf desgelyks een sein om bystand, met twee
zakdoeken op te haalen; doch wy bevonden ons bykans op de zyde van het Fregat,
eer men ons bemerkte.
De Astrolabe, het naaste van de twee Fregatten, hieldt toen op ons aan; en ten
half vyf uuren zette ik de zwaarst gewonden aan boord van dat Schip over. De Heer
MOUTON 't zelfde gedaan hebbende, zetten wy, zonder uitstel, koers na de Boussole,
waar ik den Scheepsbevelhebber berigt gaf van het droevig lot, ons wedervaaren.
- Naa de voorzorgen genomen te hebben, welke zyne voorzigtigheid hem
inboezemde, naa het regtmaatig vertrouwen, 't welk hy in die van den Heer DE
LANGLE geplaatst hadt, was zyne verwondering over deezen uitslag allersterkst; en
ik kan 's Mans smert alleen vergelyken by die ik zelf voelde. - Ons tegenwoordig
ongeluk herinnerde ons op het leevendigst, 't geen ons den 13 July des Jaars 1786
overkwam, en diende om een nog onaangenaamer wolk van bekommering over
onze geheele Keis te verspreiden; schoon wy in dit
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laatste ongeluk nog gelukkig genoeg waren om het grootste gedeelte van die aan
land gegaan waren te behouden. Indien de begeerte om te plunderen niet voor een
tyd de woede der Barbaaren gestild of op een ander voorwerp gevestigd hadt, geen
één der gelanden zou dit onheil ontkomen weezen.
Onbeschryfbaar groot was de ontsteltenis, welke uit dit droevig voorval aan boord
van beide de Schepen ontstondt. De dood van den Heer DE LANGLE, die de
hoogagting en het vertrouwen van al het Scheepsvolk bezat, vervulde elk met de
diepgaandste droefenisse. De Eilanders, die met hunne Canoes niet verre van het
Schip waren, toen wy aankwamen, liepen groot gevaar van opgeofferd te worden
aan de wraak onzer Scheepslieden, wier woede wy zeer bezwaarlyk konden
bedwingen. - De algemeene droefheid, welke aan boord heerschte, is de beste
lofrede, welke over onzen Capitein kon worden uitgesprooken. Wat my betreft, ik
verloor in hem veeleer een Vriend dan een Bevelhebber, De vriendlykheid, waarmede
hy my behandelde, zal my hem doen betreuren tot het laatste oogenblik myns
leevens; gelukkig zou ik geweest zyn, indien ik myne verknogtheid aan hem had
kunnen betoonen, door my te zyner verdeediging op te offeren. Maar deeze braave
Officier, meer dan iemand anders, was de eerste, die een prooi werd van de wilde
beesten, die op ons aanvielen. In den zwakken staat myner gezondheid was ik
ongewapend aan land gegaan, vertrouwende op de bescherming van anderen; en
wanneer ik de Bark bereikte, was al de krygsvoorraad voort of doornat. Alles, wat
ik toen kon uitvoeren, was, bevelen te geeven, die ongelukkig van te weinig
beduidenis waren.
Ik zou onregt doen aan de geenen, die nevens my het geluk hadden om hun
leeven te bergen, indien ik niet verklaarde, dat zy zich allen met grooten moed en
bedaardheid gedroegen. De Heeren BOUTIN en COLINET, die, niettegenstaande de
zwaare wonden, hun toegebragt, eene groote tegenwoordigheid van geest
betoonden, hadden de goedheid om my met hunnen raad te dienen; ik werd
desgelyks zeer te passe geholpen door den Heer LE GOBIEN, die de laatste de lange
Boot verliet, en wiens voorbeeld, onverschrok-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

126
kenheid en aanspraaken niet weinig dienden, om de zodanigen onder de Matroozen,
die kleinmoedig begonnen te worden, op te beuren. De Onder-officiers, de Soldaaten,
de Scheepslieden volvoerden de bevelen, hun gegeeven, met zo veel stiptheids als
yvers. De Heer MOUTON hadt geen minder reden om wel voldaan te weezen over
het Volk in de Bark van de Boussole.
Elk, die aan wal was, kan, nevens my, getuigen, dat niets gewelddaadigs, niets
onvoorzigtigs van onzen kant de Wilden tergde tot den aanval. Onze Capitein hadt
de striktste bevelen ten dien opzigte gegeeven, en zy werden algemeen
gehoorzaamd.
VAUJUAS.

Van deeze heillooze plaats gaat de Reis voort na de Vriendlyke Eilanden, waar de
Heer DE LA PêROUSE zommige misstellingen in de gewoone Kaarten te regt bragt.
Zy dreeven eenigen handel met de Inwoonderen van Tongataboo en anderen, reeds
genoegzaam bekend uit de Reizen van Capitein COOK. Het vermelden van de
aankomst der Schepen in Botany - Baay sluit het Reisverhaal. Zints dien tyd heeft
men nimmer eenige kundschap bekomen van hun lot; en 'er valt bykans geen twyfel
aan, of zy kwamen om in eenen Storm.
Hier sluiten wy onze Uittrekzels van deeze gedenkwaardige Reize; en het is ons
oogmerk, om eerlang in ons Mengelwerk een Leevensberigt van den Bevelhebber
DE LA PêROUSE te plaatzen.
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Overzicht van de letterkundige geschiedenis der agttiende eeuw.
Door Jacobus Scheltema.
Stelden wy, by het overzicht der Staatkundige Geschiedenis der laatstverlopene
(*)
Eeuwe , de hoogere vlucht van 's menschen geest, in alle vakken van
wetenschappen en kunsten, tot eenen niet verwerpelyken waarborg voor onze hoop
op de veredeling van den Mensch; met reden kan men dan van ons verwachten,
dat wy deezen voortgang der menschelyke kennis naspeuren, openleggen, en alzo
het bestaan van deeze hoogere vlucht bewyzen.
Billyk vestigen wy het eerst onze aandacht op de verbeteringen in de
Godgeleerdheid, op de vordering van Godsdienstige verlichting. Door het gemis
der laatste heeft zeker het menschdom, geduurende Eeuwen, het meeste geleeden;
van haare toeneeming mogen wy het meeste heil verwachten.
Vergelyken wy den staat deezer Wetenschap in het begin deezer Eeuwe, met
dien op het einde derzelve; welk een verbaazend onderscheid zullen wy dan
ontdekken? Toen was byna alles nog donker. In de meeste Roomsch-Catholieke
Staaten woedde de Gewetensdwang in volle kracht. In de meeste Protestantsche
wierd geyverd voor eene liefdelooze rechtzinnigheid. Overal waren de Burgerlyke
voordeelen aan Kerkelyke Geloofsleuzen gehecht. De zaaden der Godsdienstige
Vryheid wierden alleen by de verdrukte Kerken aangekweekt.
Het toeneemend licht der Wysbegeerte verwekte het eerst in Engeland, by het
begin der Eeuwe, bestryders van het toenmaalig leerstelzel. Hunne te ver gaande
yver maakte de verdeediging van gemaatigde Godgeleerden noodzaakelyk. LOCKE,
CLARKE, LARDNER en an-

(*)

Zie hier boven, bl. 38.
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deren vestigden hunnen roem, en baanden verder den weg voor anderen.
Zedert was licht en duisternis in gestadige worsteling. Intusschen vorderde de
Uitlegkunde, voorgelicht door eene verbeterde taalkennis, met reuzenschreden.
WETSTEIN, MICHAëLIS, ERNESTI, EICHHORN, noem ik in deezen uit veelen.
Hier door konde aan de vermetelste aarvallen van de voorstanders des Ongeloofs
het hoofd worden gebooden; hier door strekte elke aanval tot wezenlyk nut; de
bestreeden deelen wierden van alle kanten beschouwd; de stoutste tegenschriften
veroorzaakten de heilykste werken ter verdeediging. De aanschenning van VOLTAIRE
gaf aanleiding tot de uitmuntende Joodsche Brieven van den Abt GUENéE, - de
Wolfenbuttelsche Fragmenten tot de voortreflyke Verhandelingen van den Abt
JERUSALEM. Elke nadeelige inrichting wierd bovendien spoedig door nuttige
opgewoogen; die van ILIVE en WILLIAMS tegen het Christendom, door die van BOYLE,
STOLP, TEYLER en anderen voor hetzelve gevolgd. Zo herrees telkens de Zon der
Waarheid met te meerder luister, naar maate 'er zwaarer wolken ter haarer
verdonkering waren zaamgetrokken.
Waar zoude ik beginnen, waar eindigen, indien ik de meest verdienstelyke
Godgeleerden wilde gedenken? Ik moet hun met stilzwygen voorbygaan. Ik kan ook
elke vordering geenzins gedenken; die vorderingen, welke in Duitschland, zedert
den Vreede van Hubertsburg, zyn gemaakt, en ook in ons Vaderland nut en voordeel
hebben te wege gebragt, zouden alleen stoffe genoeg leveren tot myn beperkt
bestek.
De Kerkelyke Geschiedenis deezer Eeuwe is, wel is waar, nog bevlekt met de
gruwelyke vervolging der Protestanten in de Cevennes, en der Dallieden in Savoijen,
- met het bloed van CALAS, - met uitbanningen en Religions-edicten, - ja zelfs met
het oprichten van een nieuw Hof van Inquisitie te Parma; doch op het einde der
Eeuwe is de zucht tot vervolging verminderd, zyn de meeste Gerechtshoven van
Gewetensdwang afgeschaft, - overal de brandstapels gebluscht; in zommige Staaten
de volledigste Godsdienstige Vryheid gehandhaafd.
Ik erken gaarne, dat deeze voordeelen alsnog by alle menschen geenzins naar
waarde gekend worden; dat
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by zeer veelen, aan den eenen kant, domheid, dweepery en bygeloof, - dat
achtelooze onverschilligheid, ja ongeloof, aan den anderen kant, plaats vinden; dat
het onverstand van zommigen, om het nieuwe met drift op te dringen, den voortgang
der waarheid tegenhoudt; doch ik houd my verzekerd, dat in alle Landen, by alle
Gezindheden, straalen van haar weldaadig licht zyn doorgedrongen. Alle
Gezindheden zyn elkander reeds eenigzins genaderd; de meest harde leerstukken
uit de oude Geloofsbelydenissen zyn verzacht, hier door redelyker begrippen van
God en deszelfs dienst by veelen gevormd. Het onderscheid tusschen Godsdienst
en Godgeleerdheid is bemerkt. Veele Geestelyken van alle Secten yveren meer
voor den eersten dan voor de laatste. Wy zagen zelfs GANGANELLI dit onderscheid
van den Pausselyken Zetel aanwyzen. Ach! wilden alle Geestelyken tot deeze
Verlichting medewerken! Dat zy nimmer van geschilpunten spraken voor het Volk!
Dat zy de waarheid inzagen van het uitmuntend gezegde van HOOFT: ‘Dit is de aart
der Kerkelyke tweedracht: rust ze, zo roest ze. Hy wet haar, die haar wryft.’
De Zedekunde is in deeze Eeuw geheel van gedaante veranderd. Weleer was
zy met een donker kleed bedekt, en wierd door veelen als strydig met den Godsdienst
beschouwd. VERNET, GELLERT, HERMES, MARTINET en anderen hebben deezen sluier
door leer en leven weggenomen, haar met den Godsdienst vereenigd, en haare
voorschriften in het beminnelykst licht gesteld. Hoe veel heeft dit alles medegewerkt
tot de zichtbaare beschaaving en vermindering van ruwheid in zeden; tot die
vordering van algemeene Menschenliefde, die in het afneemen van den haat tegen
de Jooden zichtbaar is!
Zoude men aan de toeneeming van licht, in deezen, ook niet mogen, ja moeten
toeschryven, dat menschlievende inrichtingen met zulk eene geestdrift en
opofferingen worden ondersteund? Zo ja, van hier dan de gelukkige gevolgen der
uitvindingen van den Abt L'EPéE, door den verdienstlyken GUIJOT hier te lande met
zo veel vrucht verbreid, waardoor Doofstommen uit den diep elendigen staat van
wezenloosheid zyn gered, hunne verstandelyke vermogens ontwikkeld, tot nuttige
menschen voor zich zelf en de zamenleving gevormd, en tot verheerlyking van den
Schepper worden
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opgeleid. Van hier de pooging van VAN ENGELEN gelukt, en door de Maatschappy,
tot redding der Drenkelingen, veele Burgers aan hun Vaderland en hunne
huisgezinnen te rug gegeeven. Van hier het zegenryk gevolg der gedachten van
NIEUWENHUIZEN; en door de Maatschappy, tot Nut van 't Algemeen, kunde en deugd
onder de laagere volkstanden verspreid.
Veele gezegende inrichtingen in andere Landen moet ik voorbygaan. Zyn uwe
poogingen, ô FROSSARD en WILBERFORGE! tot afschaffing des Slaavenhandels, minder
gelukt, uwe naamen moet ik echter by deeze Menschenvrienden vermelden. Ontvang
ook hier onze hulde, edele HOWARD! die, om het leed der Gevangenen te verzachten,
byna alle Gevangenissen van Europa bezocht, alle menschelyk leed u getroostede,
en in deeze uwe verrichtingen omkwam. Geen sterveling had zeker menschlievender
plan, en volvoerde het grootscher!
Dat de Wysbegeerte thans volge. NEWTON heeft wel, op het laatst der voorige
Eeuwe, de kennis der Natuur en haare wetten aan het licht gebragt; doch deeze
Eeuw mag echter dit Orakel der menschelyke Wysheid zich nog ten deele
toeëigenen; ten minsten zyn de overgebleevene twyfelingen in zyne Leer, door 's
GRAVEZANDE en anderen, geduurende den loop derzelve, weggenomen. Wy kennen
nu de Wysbegeerte, als de Leer van het gezond verstand, verbeterd door
ondervinding en waarneeming, en tot stelregels gebragt door overdenken en
gevolgtrekken, tot betere bestuuring van dit leven.
Waar zoude ik mynen tred bepaalen, wilde ik stilstaan by de beschouwing der
Leere van de voornaamste Heirvoerers onder de Wysgeeren, LEIBNITS, WOLFF,
ROUSSEAU en KANT. Wy mogen van veele hunner begrippen verschillen, - andere te
hoog vinden voor ons verstand; wy moeten hun echter vereeren, als de wegbaaners
tot veele nieuwe gedachten, die, vooral door de toepassing der Wysbegeerte op
alle andere wetenschappen en kunsten, een onbegrensd nut hebben veroorzaakt.
Het gezag der Rede is gevestigd; de vooroordeelen zyn in veele opzichten
merkelyk verminderd. In geen vak is dit meer zichtbaar, dan in de leer van den
Duivel, Tovery en Spooken. De Duivel, in het laatst der voorige Eeuwe, door onzen
grooten Landgenoot BALTHAZAR
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BEKKER,

het eerst aangevallen, is thans, door de laatere poogingen van SEMLER,
verbannen; de Hexen-processen
worden uit toeval verklaard, of als
bedriegeryen ten toon gesteld. Ten bewyze, echter, dat het deezer wondervolle
Eeuwe niet aan tegenstreevers van licht en waarheid, niet aan zeldzaame
tegenstrydigheden ontbreekt, meld ik, dat zeer naby het einde van dezelve, te
midden van het afleggen deezer vooroordeelen, een volledig Hexen-proces gevoerd
wierd, in het Protestantsch gedeelte van het Canton Glarus; de voornaamste bedryver
van hetzelve was een Protestantsch Priester.
De Menschkunde, volgens POPE ‘de waare studie voor den mensch,’ vinden wy
door SHAFTESBURY, STEELE, VAN EFFEN, D'ARGENS, verrykt; de oorzaaken der
verschillende Characters nagespeurd; de diepste plooijen van dezelve ontwikkeld;
door ernst of scherts, den weg tot erlanging van tydelyk geluk, en ter vermyding van
ramp, gewezen. Uwe voortreflyke tafereelen, schrandere RICHARDSON en FIELDING!
verdienen onze dankbaarheid zo wel als onze verwondering.
Hoe veel heeft de Rechtsgeleerdheid gewonnen! MONTESQUIEU heeft de
Wysbegeerte, - BECCARIA de Menschlievendheid met haar vereenigd. De
schranderste Mannen hebben hunnen tyd en kunde ter verbetering van alle derzelver
vakken aangewend. Behalven de vorderingen in de kennis van het Natuurlyk Recht,
door BARBEYRAC, BURLAMACQUI, VAN DER MARCK en FICHTE, - in het Burgerlyk door
BYNKERSHOEK, D'AGUESSEAU en POTHIER, - in het Lyfstraflyk door FILANGIERI,
PASTORET, KLEIN, SODEN en GROLMAN; mogen en moeten wy ons verwonderen over
de verbaazende vordering in de kennis van het Staatsrecht. Veele Geleerden hebben
hier toe het hunne bygedraagen. De leer der lydelyke gehoorzaamheid is geheel
ontzenuwd; de rechten en plichten van Regenten en Volk aangeweezen, en alzo
de weg gebaand tot het kennen van de waare gronden van het maatschappelyk
verdrag. Of het Menschdom reeds geschikt is voor het genot van alle rechten, hier
uit voortvloeiende, is hier de plaats niet om te onderzoeken; liever vestigen wy onze
aandacht op het goede, het welk reeds in deezen is tot
LINDINGE, HENNING, TIMMERMAN, byna geheel
houden, naa THOMASIUS, op; de Spookeryen
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stand gebragt. Veele harde Wetten zyn geleenigd; de Pynbank is in verscheidene
Staaten afgeschaft; de wreedheid der Straffen verminderd; zommige Misdaaden
zyn voorgekomen; Vondelinghuizen aangelegd; in America reeds de Gevangenissen
ingericht naar het voorschrift van HOWARD. Hoe veel goeds mogen wy verwachten
van het nieuw algemeen Wetboek voor ons Gemeenebest, welks zamenstelling
aan voor het onderwerp berekende Geleerden is toevertrouwd!
In de Geneeskunde in het algemeen zien wy de spreuk van haaren grooten
Herschepper, BOERHAAVE: ‘het eenvoudige heeft het kenmerk der waarheid,’ door
VAN ZWIETEN, ANT. DE HAEN, STOLL, CULLEN, STORK, GAUBIUS, en zeer veele andere,
hunnen Voorganger waardige, Mannen ingevoerd. De Heelkunde is door LOUIS, LE
CAT, PETIT, VAN DER HAAR, DESSEAULT, VAN GESSCHER, geheel herschapen. De
Verloskunde is door MAURICEAU, LEVRET, SMELLIE, bovenal door den onsterflyken
BAUDELOOQUE, tot eenen hoogen graad van volmaaktheid gebragt. Door HUNTER,
MONRO, CHESELDEN, MASCAGNE en CAMPER zyn in de Ontleedkunde de diepste
geheimen der Natuur ontdekt en aangeweezen. TISSOT en HUFELAND gaven de
voortreflykste werken ter voorkooming van ziekten. FRANK, VAN GEUNS en BIKKER
leverden de beste bouwstoffen voor de Geneeskundige Staatsregeling, die wy in
andere Landen reeds door het oprichten van Lykhuizen, verleggen der
Begraafplaatzen, toezicht op de kunde der Geneesmeesters en bereiding der
middelen zien in werking gebragt, en op welker invoering wy nu ook mogen hoopen.
- Veele menschen zyn door dit alles behouden. Door het gezegend middel der
Inenting is aan de weleer alles vernielende pest der Kinderziekte het vergif benomen;
op het slot der Eeuwe hooten wy van eene geheel nieuwe uitvinding, om dierlyk
smetstof in het menschelyk lighaam over te brengen, welke misschien de
heilzaamheid der inenting van de gewoone Kinderziekte zal overtreffen.
Groote vorderingen ontmoeten wy by de beschouwing der Wiskunde. Het noemen
van BERNOUILLE, MAUPERTUIS, EULER, zal genoegzaam zyn, om een ieder, die maar
eenigzins met deeze hoogstnuttige Wetenschap bekend is, hier van te overtuigen.
Een onbegrensd voordeel is veroorzaakt door derzelver meerdere toepassing
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op de Zeevaart- en Sterrekunde. DOUWES heeft door zyne uitvindingen, waar door
mogelyk in het vervolg het vinden der Lengte op Zee gemakkelyker wordt gemaakt,
de eerste aan zich verplicht. De laatste is in deeze Eeuw geheel van gedaante
veranderd. HERSCHELL heeft eene nieuwe Hoofd-planeet ontdekt. De afstand, grootte,
onderlinge aantrekkingskracht, afzonderlyke helling, en de verschynzelen van alle
andere Hemelsche Lighaamen zyn berekend en aangeweezen. LA LANDE, BODE,
VON ZACH en anderen hebben zich in deezen verdienstelyk gemaakt. Welke
verbaazende onderneemingen zagen wy, geduurende den loop deezer Eeuwe, ter
bevordering deezer wetenschap! onder anderen, Reizen naar de verst afgelegene
streeken der Aarde, om waarneemingen te doen by zeldzaame verschynzels. Tot
welke verheevene bespiegeling worden wy opgeleid, wanneer wy de hoogst
waarschynlyke gissing van den grooten MERIAN, by de beschouwing van het
onbezeflyk aantal van Vaste Sterren, nagaan, die hy veronderstelt dat alle Zonnen
zyn, welke om Waerelden ronddraijen; en dat dit Stelzel van Stelzelen zich beweegt
om een middenpunt, waar de Majesteit van God zich op het luisterrykst vertoont! Onvergelyklyke NIEUWLAND! wat had het Vaderland, het Menschdom, van u niet
mogen verwachten, die in den jeugdigen leeftyd zo veel voor deeze wetenschappen
hebt gedaan! Wy betreuren in uwen vroegen dood het onherstelbaar verlies voor
de Geleerde Waereld, voor het Menschdom. Wy brengen tevens zo wel aan uwe
deugd onze hulde, als aan uwe kunde.
De nauwkeurige opgaaf van den voortgang in de Natuurkunde zou de ruimte van
myn bestek geheel vereischen. Ik moet derhalven alleen aanstippen. Nadat NEWTON
de wetten der zwaarte en der beweeging van de grootste lighaamen had ontdekt,
Gods Grootheid en Almacht aangetoond; nadat LEEUWENHOEK en ZWAMMERDAM
Gods Wysheid en Goedheid in de kleinste deelen der kleinste schepzelen hadden
aangeweezen, - wierd de zucht, om alle deelen der Schepping te onderzoeken, by
veelen opgewekt; de menigvuldige proeven gaven aanleiding tot de gewichtigste
ontdekkingen. De aart der, te vooren meest geduchte, luchtverschynzels wierd
nagevorscht; en het gelukte FRANKLIN, dezelve uit en door de Electriciteit te
verklaaren. Dezelf-
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de Man, die de dwinglandy bedwong, die door zyne deugden waardig was de Vriend
van WASHINGTON te zyn, leidde het eerst den Blixem naar welgevallen, en lag verders
den grond tot de verdere gewichtige vorderingen der menschelyke kennis in deezen.
EULER ontdekte veele wetten der Gezichtkunde en van het Licht, - PRIESTLEY de
verschillende zoorten der Lucht. LAVOISIER veroorzaakte eene omwenteling in de
Scheikunde, vond de bestanddeelen van het Water, en overtuigde een ieder, dat
het geen Element is. MONTGOLFIER verhief zich met den Luchtbol naar de Wolken,
- BLANCHARD waagde het, om de Zee met dezelve over te steeken.
Vroeger zagen wy LINNAEUS en BUFFON de voortbrengzels der drie Ryken der
Natuur in rangen schikken, orde en duidelykheid voor de laatere beoeffenaars
verschaffen. Hoe zeer is de natuurlyke historie van dit alles ontwikkeld! Hoe veele
zoorten van Dieren, Planten en Delfstoffen zyn door hun en anderen, geduurende
deeze Eeuw, ontdekt, die te vooren onopgemerkt waren gebleven! Het Ryk der
Delfstoffen zien wy met een nieuw Hoofd-metaal vermeerderd.
De Grenzen der Aardrykskunde zyn uitgezet; veele onbekende deelen der Aarde
en Zee zyn doorkruisd; nieuwe Landen gevonden; in de dorste Woestenyen
doorgedrongen; Bergen beklommen en gemeeten. Wie denkt hier niet aan COOK,
LA PEIROUZE, BOUGAINVILLE, VAILLANT, PALLAS, LE LUC, DE SAUSSURE? De Brandende
Bergen zyn door HAMILTON en anderen onderzocht; de veranderingen der Aardbol
zyn insgelyks nagespeurd, haare waare gedaante is ontdekt. In bekende Landen
zyn de Zeden en Gewoonten, door MOORE, COXE en zeer veele anderen, wysgeerig
onderzocht.
HEMSTERHUIS, de SCHULTENSEN en SCHROEDER bragten de kennis der oude taalen
uit eenen Chaos tot orde, en lagen den grond, waarop zedert het gebouw der
verbeterde Taal-, Uitleg- en Oordeelkunde zo heerlyk is opgetrokken. Ik kan de
verdienstelyke Mannen in deezen onmogelyk naar waarde gedenken. VALCKENAAR,
MUSGRAVE, HEYSE, SCHRADER, RUHNKENIUS, WYTTENBACH, noem ik alleen uit zo veele
anderen. - Zedert dat het werktuiglyke der oude taalen is aan het licht gebragt, zien
wy ook tot verbetering en het kennen der nieuwe veel bygedraagen. Hoe zeer wy
Nederlanders
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in deezen mogelyk minder gevorderd zyn, dan de Franschen en Duitschers, zal
echter niemand ontkennen, dat 'er, behalven door TEN CATE en HUIDECOPER, nog
zeer veel licht over de onze is verspreid.
Aan de Oudheidkundigen wierd een nieuw veld geopend, door het opgraaven
van de verzonkene Steden, Herculaneum en Pompeji. Veele Geleerden hebben
hunnen tyd besteed, om deeze en andere voortbrengzelen der oudheid te
onderzoeken, en hunne bevindingen voor andere wetenschappen dienstbaar te
maaken. Zo hebben CAYLUS en BARTHELEMY de oude Penningkunde ontwikkeld.
Deeze Eeuw mag ook op de beste Historieschryvers roemen, die oude zo wel
als nieuwe Geschiedenissen hebben nagespoord, en den grooten schat van leerryke
voorbeelden, welken dezelve bevatten, voor ons hebben ontslooten. RAPIN, HUME,
WAGENAAR, RAYNAL, ROBERTSON, GIBBON, noem ik, uit veelen, voor de Staatkundige,
- VENEMA, MOSHEIM, voor de Kerkelyke, - en hoe veelen zoude ik kunnen noemen
voor de Letterkundige Geschiedenis! BARTHELEMY was de eerste, die, in zyn
onsterflyk Werk: Reize van den jongen Anacharsis, de Geschiedkundige waarheid
en de diepste Geleerdheid met alle cieraaden van Vernuft en Smaak heeft gekleed.
Myn bestek laat niet toe, om de vorderingen, door den gezuiverden Smaak op
de Dicht-, Schilder- en Toonkunst, op de Welspreekendheid en andere Fraaije
Kunsten te wege gebragt, na te gaan; even min als die, welke in de Krygs-,
Landbouw- en Huishoudkunde plaats hebben. De beschouwing van deeze laatsten,
als Kunsten des Vreedes, zoude anders aangenaamer tafereelen opleveren, dan
die des Oorlogs. Wy gedenken kortelyk, by die des Landbouws, aan DU HAMEL en
veele anderen, die, door nuttige verbeteringen en uitvindingen, dezelve bevorderden;
- by de Huishoudkunde mogen wy u niet vergeeten, edele VAN RUMFORD! die zo
veele bespaaringsmiddelen hebt aan de hand gegeeven, door wien vooral de
onderstand aan noodlydenden gemakkelyker is gemaakt. In de Staats-Oeconomie
vinden wy niet minder nieuws en goeds door veelen aangeweezen, inzonderheid
door SMITH, in zyn onschatbaar Werk: de Rykdom der Volken. Verscheidene reeds
plaats hebbende inrichtingen in deezen, onder anderen die van gelyke Maaten en
Gewichten, geeven
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hoop op een verder in werking brengen van door hun bedoelde verbeteringen.
Deeze Eeuw mag tevens nog op andere nuttige uitvindingen roemen. Het leed
der Blinden wierd, zo wel als dat der Doofstommen, door het schrander uitdenken
van een naar hunne behoeften geschikt onderwys in de School te Parys, verzacht.
Het gevaar by Brand wierd verminderd door de Spuit en Perspomp door VAN DER
HEIDEN. De Werktuigkunde wierd, om van veele andere te zwygen, verrykt met de
nieuwe Sluizen van REDELYKHEID, - met de Telegraaph van CHAPPE. MUSSCHENBROEK,
RAMSDEN, HERSCHELL, VAN MARUM, gaven veele nieuwe Natuur-en Sterrekundige
Gereedschappen, - HARRISON Zee-Horologien, - EISINGA het voortreflykst Planetarium.
De Tekenkunst is verplicht aan PLOOS VAN AMSTEL, voor het afdrukken der
teekeningen en het vermenigvuldigen van de schoonste kunstgewrochten der beste
meesters; - de Drukkunst (welker Geschiedenis door MEERMAN is ontwikkeld) aan
DIDOT, voor de vaste Letterplaaten, (Stereotypen.)
De meeste verandering, echter, mogen wy zien in het onderwys der Jeugd,
waarmede voornaame Geleerden zich in onzen leeftyd hebben willen bemoeien.
Hoe byzonder veel is voor het aankoomend geslacht geschreeven! En waarlyk,
onze kinderen hebben eenen ryken zegen, indien ouders en meesters voor hun
eene verstandige keus doen. Wenschlyk ware het, dat een ieder zynen plicht in
deezen inzag; welk een heil konde het menschdom zich alsdan voor het vervolg
belooven!
Ik zoude tegen mynen plicht en tegen de wellevendheid handelen, indien ik niet
met weinige woorden gedacht, dat de beminnelyke Sexe insgelyks heeft bygedragen
ter vermeerdering van den roem deezer Eeuwe in het Ryk der Letteren. Voor LAURA
BASSI was de eer bewaard, om het eerst van alle Vrouwen den Leerstoel aan eene
Hoogeschool te beklimmen. Zy was met roem Hoogleeraares der Natuurkunde te
Bologne. Zo verheft zich met recht Engeland op de uitmuntende Schilderes ANGELICA
KAUFFMAN. LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN en JULIANA CORNELIA DE LANOY hebben
door haare geleerdheid en smaak als Dichteressen, - ELIZABETH BEKKER en AGATHA
DEKEN door haare vernuftige Romans, haare Sexe zo wel als ons Vaderland tot
roem verstrekt.
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De Letterkundige Geschiedenis deezer Eeuwe heeft boven dit alles het voordeel,
dat de Wetenschappen meer verspreid en algemeener zyn geworden. By den
aanvang waren zy alleen in zommige Staaten bloeiende; thans zien wy dezelve in
alle Landen gevestigd. Rusland zelve levert thans groote Geleerden op. Duitschland,
het welk in den dageraad deezer Eeuwe nauwelyks in de Geleerde Waereld bekend
was, geeft in derzelver avondstond, in veele opzichten, den toon aan Europa. Te
vooren was ook de beoeffening der Wetenschappen aan zommige Standen bepaald;
thans is de lust byna by allen opgewekt; van welke veranderingen wy vermoedelyk
de oorzaak moeten zoeken in de stichting van zo veele Maatschappyen, die elkander
de hand bieden; in het meer en gemeenzaamer behandelen der Wetenschappen
in de levende Taalen; en in het oprichten van openbaare Boekeryen en
Leesgenootschappen, waardoor het voldoen aan den leerlust gemakkelyker is
gemaakt.
Ziet hier, Lezers! het einde onzer voorgestelde loopbaane. Zeer veele andere
groote Mannen hadden wy nog kunnen noemen; verscheidene meerdere vorderingen
in nuttige kunsten en handwerken aanwyzen: dan wy vermeenen de aanwinst der
menschelyke kennis, in de opgegeevene Schets, eenigzins, en voor ons oogmerk
toereikende, beweezen te hebben.
Dit vluchtig overzicht wierd voor my eene bron van genoegen. De mededeeling
van hetzelve heeft eenvoudig ten doel, soortgelyke gewaarwordingen by u te
verlevendigen. En zouden wy ons allen niet verheugen in deeze vorderingen?
Zouden wy onze oogen niet met vermaak vestigen op de blyde verschieten, welke
die vorderingen nog in onderscheiden opzichten opleveren? Ja, terwyl wy in het
goede en nuttige, reeds tot stand gebragt, eenen gepasten aandrang moeten vinden,
om onze eigen vermogens op woeker te zetten tot heil der maatschappye, betaamt
het ons, nimmer den eerbied en de dankbaarheid jegens Hem te vergeeten, onder
wiens aanbidlyk bestuur de straalen der verlichting zich reeds wyd en zyd verbreid
hebben, en door wiens alvermogenden zegen de duisternis der onkunde en de
beneveling der vooroordeelen eerlang geheel, gelyk wy mogen vertrouwen, van
den aardbodem zullen verdreven worden.
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Julia.
Eene Russische Geschiedenis.
(Vervolg en Slot van bl. 100.)
Het gedrag van BORIS, ten opzigte van JULIA, bleef volmaakt het zelfde als
voorheen; doch in haar bespeurde hy welhaast eenige verandering. Zy zat dikwyls
opgetoogen in gepeinzen; nu eens was zy rood, dan bleek. Zy zogt de onrust haars
harten te verbergen: zomtyds wilde zy met drift BORIS omarmen; het scheen alsof
zy hem iets wilde zeggen; nogthans kwam 'er geen woord uit. De voorzigtige BORIS
bewaarde, van zynen kant, een diep stilzwygen. Alleen wanneer hy in de
scheemering zyne geliefde wandeling deedt, sprongen de traanen hem uit de oogen.
Tegen den avond zyne gewoone wandeling doende, was het eerste voorwerp, 't
geen hy zag, Prins KARIN met JULIA op eene hoogte zittende. Haar hoofd rustte tegen
's Prinsen schouder; haar oog was na den grond geslaagen. De Prins, haare hand
kusschende, zeide: ‘Gy bemint my, JULIA! Oordeelt gy het regtmaatig, u naar de
vooroordeelen te schikken? Volg de inspraaken van uw hart; - volg -’ JULIA hoorde
eenig gedruis, keek rond; zy beefde - want zy zag BORIS!
Maar wie kan de aandoeningen van den ongelukkigen Egtgenoot beschryven? Wat zou hy doen? - Het trouwloos weezen overhoop stooten? - Zyne wraak in 't
bloed van de verraaderesse koelen, - en dan het zwaard in eigen boezem steeken?
- Neen. - Zeker hadt hy een stryd met zyne ontstooke drift; doch het was slegts voor
een oogenblik. Hy overwon de ingeevingen van ziedende drift: met een doodbleek
gelaat, met ten hemel geslaagene oogen, verliet hy de wandelplaats. - Dien eigen
avond ontving JULIA van haaren Egtgenoot deezen Brief:
‘Ik heb myn woord niet gebroken. Geen verwyt, geene klagt hebben myne lippen
geuit. Ik vertrouwde op de kragt myner genegenheid - Ik heb myzelven bedroogen
- en ik lyde.
Naa het geen ik gezien en gehoord heb, kunnen wy niet langer te zamen leeven.
- Myne tegenwoordigheid zal u verder niet hinderlyk weezen. De Regten van een
Egtgenoot zyn een Juk, indien zulks niet verligt wordt door Liefde!
Vaarwel, JULIA! - Gy zyt vry, Mevrouw! -

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

139
Eenmaal hebt gy een Egtgenoot gehad. Misschien zult gy nooit weder van hem
hooren. - De Oceaan zal ons scheiden - Ik verzaak myn Geboorteland - Ik verlaat
myne Vrienden. De bittere herinnering alleen van myne elende zal my vergezellen.
In het hier in geslooten paket vindt gy een Geschrift, 't welk u in 't bezit stelt van
myne goederen. - Hierby is ook ingeslooten het Pourtrait van myne geweezene
Vrouw. - Nogthans - neen! Hiervan kan ik niet afscheiden - Ik wil 'er mede verkeeren
als met het schaduwbeeld van eene weggegaane Vriendin - als met het eenig geliefd
voorwerp van myn gebrooken hart.’
Toen JULIA, op de wandelplaats, BORIS in 't oog kreeg, zat zy eenige oogenblikken
spraakloos - hierop volgde zy hem met spoed - riep hem herhaalde keeren by zynen
naam. Haare stem haperde; en leunende op den arm van den Prins, waggelde zy
na huis. - BORIS daar niet vindende, bedekte zy haar aangezigt met beide haare
handen, en wierp zich schreiende op een sopha. - De Prins zogt haar door minzaame
taal te troosten. Zy gaf hem geen antwoord in 't geheel. - Zy opende den Brief van
BORIS met eene beevende hand, en dien doorleezen hebbende, vloeide een
traanenstroom haar ten ooge uit. De Prins poogde haar den Brief afhandig te maaken
- Zy sprak, op den beslissendsten toon: ‘Neen, gy verdient denzelven niet te leezen.
Een Man van Eer heeft dien geschreeven. - De nevel is opgeklaard. - Ik veragt u
en myzelve. Gy ziet my thans voor de laatste keer. - Verlei andere, en lach dan over
der verleiden dwaasheid. Alleen vergeet en verlaat my voor altoos. - Ik wil u niet
verder beschuldigen. Myne bedagtloosheid alleen verdient veroordeeling. - Vermaak
in de wereld kan u niet ontbreeken - Maar, van dit oogenblik af, zult gy - en allen
uws gelyken altoos my een walg weezen. Ik doe, op dit oogenblik, eene gelofte, dat
ik nooit de stoute ondeugd zal toelaaten my in 't aangezigt te zien. Gy moogt versteld
staan over deeze schielyke verandering - aan dezelve geloof slaan of niet, naar het
u behaage; - dit is my onverschillig.’ Deeze woorden geuit hebbende, ging zy schielyk
in de naaste kamer. De Prins stondt eenige oogenblikken als van den donder
getroffen. Eindelyk borst hy in een lach uit - 't zy eene gemaakte of natuurlyke vertrok, en reedt naar den Schouwburg.
Wanneer JULIA vernam, dat BORIS met de daad vertrokken was, zonder te zeggen
waar heen, verliet zy onmiddelyk de Stad, en begaf zich naar 't Land. - ‘Hier,’ sprak
zy zugtende, ‘hier zal ik myne dagen in treurige eenzaamheid
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slyten - hier, waar ik eenmaal gelukkig zou hebben kunnen weezen! Met den besten
en tederlievendsten aller Egtgenooten verliet ik u, dierbaar Landverblyf - en alleen,
als eene bedrukte Weduwe, keer ik weder; maar nog met een hart, 't geen de Deugd
pryst. Helaas! Dit alleen vertroost - dit alleen ondersteunt my! Heilige Deugd! nooit
zal ik u ongetrouw worden; altoos zult gy myne Vriendin blyven. Ik zal uw afbeeldzel
zien en omhelzen in het Pourtrait van mynen nimmer te vergeeten' BORIS!’ - Haare
traanen biggelden op een Miniatuur van haaren Egtgenoot, 't welk zy in haare hand
hieldt.
JULIA, die op het punt stondt om eene LAÏS van deezen tyd te worden, was nu een
voorbeeld van Deugd. In haaren boezem was elke ydele wensch uitgedoofd, en
haar geheele Leeven geheiligd aan de naagedagtenis van haaren tedergeliefden
Egtgenoot. Zy verbeeldde zich, hem by zich te hebben - zy boezemde haare ziel
voor hem uit; zy sprak by zichzelve: ‘Gy hebt my verzaakt, en gy hadt 'er regt toe.
Ik durf niet wenschen, u weder te zien. Ik wensch alleen vrede toe aan uw hart.
Indien de herinnering aan uwe Egtgenoote u pynigt, vergeet haar. - Wees, waar gy
u ook moogt bevinden, gelukkig - Ik vind my omringd door de herinnering uwer
Liefde - Ik zal niet van hartzeer sterven. Neen! ik wil leeven, ten einde gy een u nog
getrouw hart bezit. - Mogelyk zyt gy, door middel eener geheime medegevoeligheid,
zelfs op eenen grooten afstand, gevoelig voor myne Liefde, en geeft dezelve aan
uw hart nieuw leeven, nieuwe warmte. Misschien fluistert een medelydende Genius
u, als gy slaapt, in: BORIS is niet alleen in de wereld! Gy doet uwe lieve oogen open;
en verre, zeer verre af ziet gy de droefgeestige JULIA, wier geest, wier hart, u overal
volgt. - Misschien - nogthans wensch ik wat ik niet durf - Ik wil u beminnen, schoon
hoopeloos’ ....
'Er heerschte thans in de ziel van JULIA eene zagte droefgeestigheid; elke
deugdzaame aandoening schenkt genoegen, en zelfs de heetste traanen des
berouws zyn niet bitter: want Bekeering is de dageraad der Deugd.
JULIA bevondt zich in eenen toestand, dat zy welhaast Moeder zou worden. Een
nieuwe en zeer veel vermogende bedenking vervulde haar geheelenal. Zou zy zich
deswegen verheugen of bedroeven? Langen tyd kon zy zich daarover niet bepaalen.
‘Ik zal,’ dus was de loop haarer overleggingen, ‘ik zal Moeder worden! maar de
vrolyke lach van den Vader zal den Zuigeling niet ontvangen; Vaderlyke traanen
van blydschap zullen het Kind niet besproeijen! Arm, ongelukkig Wicht! Als een
Wees treedt gy ter we-
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reld in; en het eerste voorwerp, 't welk uwe oogen zien, is een schildery van
droefenisse! - Maar, wen het den Hemel behaage, een nieuwe band verbindt my
om te leeven en te lyden. Welkom dan, dierbaar Kind! myn hart zal u met eene
dubbele tederheid beminnen. Uwenthalven, en door u, zal ik tragten vergenoegen
te vinden; uw teder hart zal de indrukken van klagten, den oogslag van kommer niet
ontvangen. Liefde alleen wagt u in myne armen; en het uur van uwe geboorte zal
my een nieuw leeven schenken.’
Zy rustte zich met allen ernst en yver toe, om eerlang de pligten eener Moeder
te volbrengen. Emile - dat Boek, zonderling in zyne soort - was nooit uit haare
handen. ‘Was ik,’ sprak zy by zichzelve, ‘geene goede Egtgenoote, ik zal ten minsten
tragten eene goede Moeder te weezen. Ik zal, door eene strikte waarneeming van
den eenen pligt, het verzuim van den anderen tragten te boeten.’
JULIA beviel van eenen Zoon, een allerschoonst Kind, het beeld van Vader en
Moeder tevens. Haar Kraambedde was gezegend. Verrukking van vreugde verdoofde
alle andere aandoeningen. Een nieuwe bron van de zuiverste, heiligste en
onbeschryfbaarste aandoeningen ontsprong in haar harte. Haare oogen werden
nooit moede, het Kind te aanschouwen; haare tong herhaalde duizendwerf de
streelendste bynaamen. Zy boezemde het Kind, van vroeg af, de warmte haarer
aandoeningen in, en de tederheid van haar zo gevoelig harte. Is het noodig hier by
te voegen, dat zy dien Zoon zelve zoogde?
De vermaaken der groote wereld, van welke zy ten eenigen tyde zo hoog dagt,
kwamen haar thans voor, eene ydele begocheling te weezen, in vergelyking met
de weezenlyke verrukkingen van moederlyke liefde. Helaas! Zy zou volmaakt gelukkig
geweest zyn, hadt niet het denkbeeld van den zwervenden BORIS haar zwaar op 't
hart gedrukt.
Intusschen groeide de jonge BORIS op als een ontluikende roos. Hy huppelde
reeds rondsom haar in het veld; hy kon zeggen: Mama! ik heb u lief! Reeds wist hy
haar teder te streelen, en de traanen, die uit haare oogen leekten, met zyne handjes
af te droogen.
Op eenen schoonen dag in Bloeimaand wandelde JULIA met haaren kleinen BORIS.
Zy zette zich neder op een grasheuvel, by den weg; en terwyl haar Kind rondsom
haar liep speelen, haalde zy de miniatuur-afbeelding van BORIS uit haaren boezem,
en ving een gesprek tot die afbeelding aan. - ‘Zyt gy nog dezelfde? Helaas! neen,
zeker neen! Toen gy voor den Schilder zat, zaagt gy op my vol tederheids, waart
gelukkig en vergenoegd - en nu -!’ Haar oog bezweek,
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- zy zat eenigen tyd in diep gepeins; een zagte slaap overviel haar.
JULIA droomde, dat een wyde Zee met schuimende baaren rondsom haar
bruischte. Donder en Blixem vermeerderden de schriklykheid van het tooneel. Een
mastloos Schip werd op de golven heen en weer geslingerd. Nu steeg het ten hemel,
dan daalde het ten afgrond. Ongelukkige Scheeplingen! JULIA's gevoelig hart bloedde,
als zy bemerkte dat een zwaare golf een Mensch op 't strand spoelde. Zy haastte
zich om den ongelukkigen bystand te bieden; zy poogde hem ten leeven weder te
brengen, en te midden van deeze bemoeijingen herkende zy BORIS - koud - dood!
- zy hieldt het lyk in haare armen geklemd.
Beevende en ademloos ontwaakte zy - en BORIS stondt voor haar, geheel gezond,
vol liefde; hy omhelsde haar teder, om haar nooit weder te verlaaten.
BORIS hadt al dien tyd reizende doorgebragt. Een vertrouwd Vriend hadt hem
intusschen alles overgeschreeven, wat JULIA betrof. Wanneer hem eindelyk geene
schaduw van twyfel overbleef, of JULIA beminde de Deugd en Hem, haastte hy zich
naar zyn Geboorteland, om de hem getrouw gebleevene Egtgenoote te verzekeren,
dat hy haar voor altoos bleef beminnen.
Zints dien tyd hebben zy op 't Land geleefd als de gelukkigste Gelieven. De rest
der wereld is voor hun van geene betekenis. BORIS is steeds dezelfde, die hy altoos
was; en JULIA bewyst, door haar voorbeeld, hoe zomwylen, onder den schyn van
jeugdige losheid, de verheevenste deugden, die immer eene Vrouwe vercieren,
kunnen verborgen liggen.

Onregtvaardigheid ontdekt en gestraft.
Eene Algerynsche Geschiedenis.
MAHOMETH EFFENDI, Dey van Algiers, omtrent het midden der voorige Eeuwe, werd
voor den bekwaamsten en tevens regtvaardigsten der Prinsen gehouden, die zints
veele jaaren de Algerynen beheerscht hadden. Diens verheffing tot die hooge
waardigheid was tegen zyn dank geschied: want hy vreesde, buiten twyfel, voor het
lot veeler Deys, die in eenen geweldigen dood hun leevenseinde vonden. Hy werd
egter door de Janitsaaren gedwongen, eene waardigheid te aanvaarden, die,
ondanks zyne schranderheid en regtvaardigheid, voor hem zo heilloos was als voor
veele bekleeders dier
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zelfde waardigheid: want korten tyd naa zyne verheffing werd hy vermoord.
Van deezen Dey wordt het volgend voorbeeld zyner strenge Regtvaardigheid
verhaald, 't welk tevens een blyk oplevert van zyne schranderheid.
De Slaaven onder de Algerynen hebben vryheid, om, mits het betaalen van eene
zekere som aan hunne Meesters, geld te winnen door winkeldoen of op eenige
andere wyze: dit stelt hun in staat om voor zichzelven iets over te gaaren. Niet
zelden gebruiken zy dit geld om 'er hunne Vryheid voor te koopen.
Een Slaaf, ALMOULAH genaamd, verkogt Olie. Hy slaagde zo gelukkig, dat hy
welhaast zeventig Zequmen overwon; nog vyftig gewonnen hebbende, hadt hy gelds
genoeg om de lang gewenschte Vryheid te koopen. Doch vreezende dat hy, als
een welvaarende Slaaf bekend staande, mogt bestoolen, en dus agteruit gezet, zo
niet geheel buiten staat gesteld worden om zyne Vryheid te koopen, gaf hy zyn Geld
aan een Moor ter bewaaring; deeze woonde niet verre van hem af, was zyn Vriend,
en op diens eerlykheid stelde hy een vast vertrouwen.
ALMOULAH's winsten gingen op den voorigen voet, en hy verkreeg, binnen korten
tyd, de zo lang en vuurig gewenschte vyftig Zequinen. Vol blydschap, zich streelende
met het denkbeeld zyner nabyzynde verlossinge uit de Slaaverny, en het
wederkeeren tot de zynen, vervoegde hy zich by zynen Moorschen Vriend. Hy
boezemde zyne verrukking uit, zeggende: ‘Hoe zeer, waardige HADGI! ben ik verpligt
aan uwe goedheid, daar gy myne geringe overwinsten wel hebt willen bewaaren!
Ik heb thans ten oogmerke, om, 'er nog by gewonnen hebbende, met myn Meester
over myne Vrykooping te handelen en tot myne Vrienden te rug te keeren. Ik ontslaa
u, met dankzegging, van de moeite der bewaaringe myner Geldsomme, welke gy
zo vriendlyk op u genomen hebt.’ - HADGI zag hem aan, of geliet zich hem aan te
zien, met een oog van verbaasdheid: hy hieldt hem voor gek, en ontkende iets te
weeten van de zaak, waarvan ALMOULAH sprak. Deeze bleef egter op de wedergave
des Gelds aandringen. Naa veel woordenstryds besloot de Moor, vreezende dat hy
op geene andere wyze meester zou kunnen blyven van het Geld, zo onregtvaardig
onder zich gehouden, na het Paleis van MAHOMETH te gaan, die bezig was met
regtzaaken uit te spreeken. Zyne stem verheffende, verzogt hy dat de Dey een Slaaf
wilde straffen, ‘die een vlek wilde leggen op zyn onbezoedeld eerlyk Character.’
Maar ALMOULAH, zyner braafheid bewust, volgde hem
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onbevreesd op de hielen; en verlof van den Dey verzogt hebbende om te mogen
spreeken, deedt hy, onbeteuterd, een verhaal van het voorgevallene, bekleed met
veele omstandigheden, die ten zynen voordeele spraken, en wierp zich, dit gedaan
hebbende, in de ootmoedigste gestalte neder.
MAHOMETH, den Slaaf gehoord hebbende, riep den Chiaoux of Geregtsdienaar,
zeggende: ‘Gaa na het huis van HADGI, doorzoek het naauwkeurig, en breng hier
al het Geld, 't welk gy daar moogt vinden.’ Deeze vertrok, volvoerde den last, en
kwam, binnen korten tyd, weder. - De Dey beval daarop, dat 'er een nieuwe aarden
pot, met schoon water gevuld, voor hem zou gebragt en op 't vuur gezet worden.
Dit geschiedde. Toen het water kookte, wierp hy het medegebragte Geld 'er in.
Onmiddelyk nam hy 't zelve daar weder uit, en liet het water stil staan om te bekoelen.
't Zelve beziende vondt hy op de oppervlakte een dik olieagtig schuim. Deeze Proeve
hem overtuigd hebbende, dat het Geld afkomstig was van den Olie-verkoopenden
Slaaf, gaf hy het dien onverwyld te rugge, en ten zelfden tyde een teken aan den
Geregtsdienaar, om den van valschheid overtuigden Moor weg te voeren en te
onthoofden; en het leedt niet lange, of diens Hoofd hing ten toon aan den Stadsmuur.

Zeldzaame les.
ACCOLTUS D'AREZZO, een beroemd Rechtsgeleerde in de Vyftiende Eeuwe, wist,
met behulp van zyn Knegt, verscheide stukken vleesch weg te neemen van de
vensterbank eens Slachters in zyne buurt. Twee zyner Leerlingen, van een
twyfelagtig Character, werden op vermoeden, als de pleegers van dien Diefstal, in
de gevangenis gezet. ACCOLTUS betuigde te vergeefsch, dat hy zelve het vleesch
hadt weggenomen: men dagt dat hy dit deedt om de twee beschuldigde Knaapen
in vryheid te stellen. Wanneer de zaak was afgeloopen, en de Leerlingen, naa het
betaalen van zekere Geldboete, in vryheid gesteld waren, bragt ACCOLTUS de
voldingendste bewyzen by, dat niemand anders dan hy de Dief geweest ware. Op
de vraage, waarom hy eene daad gepleegd hadt, zo onvoegelyk voor hem, en die
niemand kon vermoeden dat hy immer zou pleegen, gaf hy ten antwoord: Dit heb
ik gedaan om de voordeelen van een welgevestigd goed Character in het sterkste
licht te zetten.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Iets over de zucht tot naarvolging.
(Vervolg en Slot van bl. 108.)
Onder de voorwerpen, te dikwyls ter onberedeneerde naarvolging gesteld, bekleedt
de Regeringsform der onderscheidene Volken geene geringe plaats. Ieder Volk
byna heeft eene verschillende bestiering nodig. 'Er zyn Natiën, die enkel door harde
wetten en hevige straffen moeten in toom gehouden worden; andere, wier zagte
aart, uit het levendig gestel natuurlyk ontstaande, zeer zagte wetten nodig heeft, en
door beloningen beter wordt. Ieder gevoelt hier het onmooglyke, om een eenig plan
van regering te volgen by alle Volken, zo lang de menschen zyn zo als zy zyn: dit
is even onmooglyk als op dezelfde wyze een enkel plan te volgen om alle kinderen
op te voeden. Hy dwaalt, die, omdat dit of dat Volk geschikt is voor eene eenhoofdige
regeringsform, een ander Volk op dezelfde wyze wil bestierd hebben. Geeft den
vryen Amerikaan een' Koning, en ziet, wat van zyne nyverheid en bloei worden zal!
- Hy ook dwaalt, die, omdat deeze of geene Natie door eene Gemeenebestregering
gelukkig is geworden, besluit, dat alle andere Natiën door zulk een bestier even
veel geluk zouden genieten. Geeft den Neger een volksbestier, en ziet wat van zyne
onontbeerlyke werkzaamheid, zyne noodzaaklyke gehoorzaamheid, en zyne
vergiftige kruiden en pylen worden zal! - De verstandige ontwerper van een nationaal
regeringsplan vormt hetzelve naar den aart en de neiging der Natie, die hy bestierd
wil hebben, in plaatse van dit plan alleen na te schryven naar een reeds bestaan
hebbend ontwerp, waarmede men slaafsch ingenomen
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is, omdat het oud is, terwyl men van geene verbetering wil hooren; of naar dat van
eenige andere Natie, wier geluk nog niet bewezen is, door zyn modél gevestigd te
zyn. Zulk eene naarvolging kan schadelyk zyn, dewyl zy niet zelden muitzucht, op
zyn minst genomen te onvredenheid, in de harten der Burgeren wekt, en soms, door
blinden partyhaat, den geheelen ondergang van den bloei en het geluk van een Ryk
of Gemeenebest na zich sleept.
Wy gaan voort, met de beschouwing der naarvolgzucht in de Kunsten en
Wetenschappen.
Van welk een uitgebreid nut de gewrochten van groote Kunstenaaren zyn, tot vorming
van den smaak en de manier van den jongen beoeffenaar, wordt echter derzelver
naarvolging schadelyk, wanneer de leerling eene of andere byzondere wyze van
behandeling slaafsch volgt, en door eene te groote vooringenomenheid met den
een' of anderen grooten man, met voorbyzien der alléén naarvolging waardige
natuur, zich aan zyne wyze van behandeling geheel overgeeft: deeze jonge
Kunstenaar loopt gevaar, de schitterende bekwaamheden van den grooten man
niet kiesch genoeg volgende, dezelve te zullen overdryven, en dus verder te gaan
dan hy, die het eindperk der schoonheid zo juist geplaatst had. Hoe veele jonge
Schilders, b.v. zien wy, ingenomen met de spreekende toetsen, die de bevallige DE
WIT zo juist op hunne plaats nederzette, terwyl zy minder kiesch, minder bekwaam
zyn, hunne beelden zodanig toetsen, dat de zagte holligheden in diepe gaten
veranderen! Hoe veele bekwaame Toonkunstenaars hoort men, daar zy by groote
mannen eene vlugheid, die aller verwondering verdient, ontdekken, die vlugheid
naarvolgen, ofschoon zy in de juiste uitdrukking der onderscheidene klanken zo
dikwyls missen! Even zo gaat het met jonge Dichters, die, met deezen of dien grooten
man ingenomen, alleen hem naarvolgen, al naderen zy hem niet; welke neiging
zelfs wel eens zo ver gaat, dat zy alles, wat niet op de leest van hun voorbeeld
geschoeid is, verachten, en daar tegen uitvaaren, als hadden zy alléén het waare
voorbeeld ter naarvolging uitgekozen. Niet min schadelyk wordt de zucht tot
naarvolging, wanneer de Dichter, door al-
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toos, vooral aan het tooneel, niet dan naschriften uit andere taalen te leveren, het
zy in proza of poëzy, schitteren wil. (Ik spreek van bloote naschryvers, niet van
kiesche Dichters, die schoone Tooneelstukken in heerlyke Vaerzen zo gelukkig
overzetten.) Door deeze naschryvers worden de oorspronglyke Dichters aanmerkelyk
gefnuikt in hunnen roem en yver, en het naar nieuwigheden haakend Volk in den
waan gebragt, dat het oorspronglyke minder waarde heeft; hierdoor wordt mettertyd
de Charactertrek der Natie blinde naarvolgzucht. Nu eens volgt zy den
sentimenteelen Duitscher, en ziet haare doodbleeke meisjes van vertedering
verkwynen; dan weder den gevoelloozen Engelschman, en ziet haare jongelingen
zich in koelen bloede, om eene kleinigheid, doodschieten. - Wanneer een Volk, in
de Kunsten, altoos vreemden voor zyne Landgenooten voortrekt, en niets goedkeurt
dan het geen in den smaak van, of door deezen of geenen vreemdeling, is
samengesteld, dan geeft zulk een Volk den langzaamen, maar zekeren doodsteek
aan alle oorspronglyke grootheid, die op deszelfs vrugtbaaren grond anderzins zo
welig tieren zoude.
Maar niet minder nadelig kan de zucht tot naarvolging voor byzondere persoonen
en geheele Volken zyn, wanneer dezelve zich, met opzicht tot de onderscheidene
Wetenschappen, altoos tot vreemde ontwerpen en opstellen bepaalt, en hunne
eigene denkwyze aan dezelve, altoos gedwee, onderwerpt. Het is hiermede als met
een' geneesheer, die, zonder op onderscheidene gestellen en omstandigheden te
letten, aan eene algemeene wyze van behandeling, die hy zich werktuiglyk
aanmatigde, zyne lyders onderwerpt, en één plan immer volgt, waardoor hy vaak
ongelukkig slaagen moet. Wanneer een vreemd Stelsel, dat de aandacht des
oppervlakkigen beschouwers, door eene bevallige voorstelling, naar zich trekt, blind
wordt opgevolgd, met verwerping van een ander, dat te vooren ons eigen, of wel
nationaal was, geraakt soms eene geheele Natie op den dwaalweg, en wordt in een
draaikolk gevoerd, welks grondelooze diepte vaak het graf haarer grootheid is. Dan,
gelukkig de Natie, de persoon, die geestdrift genoeg bezit, en verstand genoeg
heeft, om altoos dat geen naar te volgen, wat haar beter, wat haar gelukkiger maakt!
En dit noodigt my tot eene
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beschouwing van de nuttige en voordeelige gevolgen der zucht tot naarvolging; die
echter zeer beknopt zyn zal, wyl het bygebragte omtrent het nadeelige der
naarvolging reeds veele dier nuttige invloeden en gevolgen, ingewikkeld, bevatte.
Hier komt ons eerst voor, eene verstandige naarvolging der Natuur. Ja, edele,
bevallige Natuur! wier aandoenlyk schoon en mild verspreide nuttigheden den
onderzoeker en aanschouwer verbaasd doen staan; u verstandig naar te volgen,
maakt ons, in alle onze ondernemingen, gelukkig. Gy leert ons, in de dagelyksche
verkeering, laffe pligtplegingen vergeeten, deftige gemeenzaamheid aankweeken.
Gy leert ons alle pronk en weelde vaarwel zeggen, en de eenvoudige tooisels des
schoonen lighaams beminnen, boven de ontelbaare wanstaltige overladingen der
onstandvastige mode. Gy wyst ons de eenvoudigste middelen aan, om, door een
matig gebruik uwer gaven, onze gezondheid te bewaaren; terwyl gy ons de gebreken,
en de middelen tot herstel derzelve, als met den vinger aantoont. Gy geeft den
Kunstenaar de eenige modellen op, die hy als de schoonste gewrochten yverig kan
volgen: uwe verhevene bergen, vruchtbaare valeien, vloeiende beeken, ruisschende
watervallen, sombere bosschen, wykende verschieten; uwe levende schepselen,
en levenlooze schoonheden, alles wordt voorbeeld ter naarvolging voor den
geestigen Schilder, den waaren Dichter. Ook de Toonkunstenaar kan uit de zuivere,
lieflyke toonen van uw gevleugeld choor lessen haalen.
Maar, welk een schitterend licht straalt hier in onze starende oogen? Het is de
zuivere straal der glinsterende Zon, die op de borst van het Beeld der Deugd praalt.
Zy vormt, door haare weldaadige warmte, de voorbeeldigste bedryven in de harten,
gelyk de natuurlyke Zon de verkleumde aarde, in de schoone Lente, ontsluit, en de
nuttige kruiden en vruchten bevallig doet opschieten. Dat wy nog eenige
oogenblikken, in de beschouwing van eenige, uit het groot aantal, naarvolging
waardige voorbeelden van Deugd, ons verlustigen.
Belangloozen yver mag men billyk deugd noemen, vooral wanneer deeze verkeert
omtrent den Godsdienst en de Wetenschappen. Of is Godsdienstyver, die uit
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het hart, naar eene eenvoudige leerwyze, voortvloeit, zonder zich aan byzondere
systhematische partyschappen onverstandig te binden, geen deugd? Die yver zelf
is de groote bron der deugdzaamste bedryven. Eerbied voor het Opperwezen,
vertrouwen op zyn bestuur, en het uitzicht in de Eeuwigheid, vuuren dien yver aan;
en is dezelve regt werkzaam, dan verschynen de Mosessen met de Wetboeken in
de hand, de Davids op den Throon; dan juigchen de Daniëls in den kuil, en de
Stefanussen verheugen zich op hunne strafplaats; dan zyn de Jozefs tegen de
verleidendste verzoekingen bestand, en de Jobs in de grootste rampen rustig. Welke
voorbeelden van naarvolging, voor den Yveraar in den Godsdienst!
Niet minder naarvolging waardig is die yver in Kunsten en Wetenschappen. De
Jongeling, door denzelven bezield, wordt groot in zyn vak, en kan zelfs de gebreken
van zyn genie vergoeden door zyne naarstigheid; en wordt die yver in geheele
Volken aangewakkerd, dan ryst uit de drieste onkunde een School van
Wetenschappen op. Griekenland levert hier eene proeve, die in alle opzichten
naarvolging waardig is; - het aloude Griekenland, waar de Kunsten en
Wetenschappen tot zulk eene verbazende hoogte gestegen waren, door den
nationaalen yver, dat wy nog, in veele opzichten, ver, zeer ver beneden hetzelve
zyn, in deeze zo hoog geroemde verlichte dagen; - Griekenland, wiens verstrooide
inwoners, na het verlies hunner vryheid, nog zo lang de Kunsten en Wetenschappen
aan andere Natiën leerden.
Onder de deugden, die het character van den mensch vereeren, blinkt de
Vaderlandsliefde helder uit, wanneer deeze niet door vooroordeelen of partyschappen
bestierd wordt, maar op waare vryheidsmin rust, en alleen de welvaart des dierbaaren
Vaderlands ten doel heeft, met verzaking van alle ongeoorloofd eigenbelang. Burgers
van Nederland! zoude ik u hier van den Bataafschen grond afleiden, om by vreemde
Volken voorbeelden van eene deugd te zoeken, die uwe Voorvaderen zo
onderscheidend kenmerkte? Of kennen wy dan onze groote voorbeelden van
Vaderlandsliefde niet? Vergeeten wy het verbond der drie Edelen tegen de
overheersching van den trotschen PHILIPS? Verzaken wy
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onze Helden der Vryheid, VAN DER WERFF, DOUZA, OLDENBARNEVELD, GROTIUS, DE
RUYTER? Hebben wy meer nodig dan deeze Naamen te hooren, om ons op hetzelfde
oogenblik hunne Vaderlandsliefde met blyde aandoening dankbaar te herinneren?
behalven zo veele anderen, tot wier nagedachtenis in de harten aller braaven en in
de tempels van den Godsdienst schitterende gedenktekenen gesticht zyn. Deeze
allen hebben ons Land groot gemaakt, onze vyanden verplet, onzen voorspoed ten
top gevoerd, en onzen Koophandel uitgebreid van het eene waerelddeel tot het
andere; - onzen Koophandel, de steun van ons Vaderland, de bron van onze
welvaart, het uitvloeisel van den yver onzer Natie, die van eenige weinige
Visschers-hutten eene schitterende Waereldstad wist te vormen, in welke de nuttigste
gestichten uit den moerassigen grond prachtig opryzen, getuigende van den
werkzaamen volksgeest.
De Menschlievendheid, eindelyk, mag wel eene plaats bekleeden onder de
vereerende deugden van het menschlyk hart, en door een ieder yverig opgevolgd
worden; - zy, die uit de onuitputlyke bron van Godlyke liefde ontspringt, en de ziel
met een zuiver medegevoel doorstroomt, terwyl zy tevens het vuur der
hulpvaardigheid helder gloeien doet; - zy, wier gevoelens en daaden aan onze Natie
geheel niet vreemd zyn: getuigen daarvan zo veele voorbeelden, in welker aantal
men zich verliest. Dikwyls is het verschil in Staatkundige of Godsdienstige gevoelens,
hoe hevig werkende anders, niet in staat, de trekken der Menschlievendheid onzer
Natie te verdonkeren. Maar welk een schitterend Voorbeeld wordt ons ook hier ter
naarvolging voorgesteld! De Groote Insteller van onzen Christelyken Godsdienst,
wiens Menschlievendheid voor het heelal een zoo waardig voorbeeld van
naarvolginge is, staat hier voor het oog van den gevoeligen Vaderlander. Welk eene
reeks van belanglooze weldaaden vercieren zyn werkzaam leven! Waar Hy kwam,
de groote Menschenvriend, weeken lyden en dood, veranderden de treurtoonen in
lofzangen. Hoe medelydend zag Hy, met oogen vol traanen, zyn ondankbaar
Vaderland aan! Hebt uwe vyanden lief! deeze les stond op alle zyne daaden, met
blinkende letteren, ten voorbeelde,
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geschreven. Zyn geheele levensloop geeft ons het verhevenst, het volmaaktst
Voorbeeld ter naarvolging. Dat wy dus naar zyne Lessen, naar zyn Voorbeeld, ons
tragten te vormen, en wy zullen, ook te midden van de onvermydbaare
tegenspoeden, aan deezen staat der onvolmaaktheid verknogt, gelukkig zyn.

Bedenkingen over het weinige, het welk wy van het jeugdig leven
van Jesus door de euangelisten opgetekend vinden.
Ik heb dikwerf deezen en geenen met verwondering hooren vraagen, - Zou JESUS,
wiens geboorte met zoo veele byzondere kenmerken gepaard ging, dat men iet
groots van Hem verwagten mogt, byna dertig jaaren zoo geheel onbekend geleefd,
en zich zoo weinig hebben laaten zien, dat van zyne jeugd niet meer merkwaardigs
kon worden opgetekend, dan de Euangelisten ons verhaalen? Ik heb dit hooren
vraagen, en ook meermaalen zelf gevraagd, maar nimmer een antwoord, dat my
voldoende, dat my beslissend voorkwam, op deeze vraag hooren geeven, of
ontvangen. Denkt evenwel niet, waarde Leezers! dat ik, het geen ik vervolgens aan
uw oordeel, en ter uwer nadere overweeging, daaromtrend zal opgeeven, als
voldoende of beslissend beschouwd wil hebben: - verre van daar! - ik zelf hegt
daaraan geene meerdere waarde, dan men aan een gevolg, uit de vergelyking van
deeze en geene omstandigheden opgemaakt, mag toekennen, - en ik zal my
verheugen, zo ik eene betere en meer voldoende beantwoording van de vraag,
boven opgegeeven, in 't vervolg onder 't oog mag krygen.
Het oogmerk der Euangelisten (zoo heette het meestal, wanneer de geopperde
zwaarigheid ter baane kwam) bepaalde zich geheel en alleen, om het gebeurde
met JESUS, van het oogenblik af aan, dat Hy zich aan het oogmerk, waartoe Hy op
aarde kwam, geheel toewydde, te beschryven; daarby hadden de toenmaalige
Christenen, daarby hebben wy nog heden ten dage het meeste belang; en zy
maakten, om deeze reden, van zyne ge-
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boorte, en van de omstandigheden daarby voorgevallen, alleen in zoo verre gewag,
als ook daarin kenmerken, dat JESUS CHRISTUS de waare Messias was, konden
worden gevonden; terwyl zy hun verhaal met de beschryving van eenige voorvallen
uit het jongelings leven van JESUS, als niet zoo algemeen belangryk, niet hebben
willen doen uitdyen.
Oppervlakkig laat zich dit hooren; maar heet dit evenwel niet meer den knoop
doorhakken dan losmaaken? daar 'er by eene nadere overweeging zoo veel
gaapingen in te vinden zyn, en zoo veel stoffe tot vraagen overig blyft; als, b.v.
waarom dan zoo omslagtig van den Kindermoord te Bethlehem, en de daardoor
veroorzaakte vlucht van JOSEPH en MARIA met den jongen JESUS naar AEgypten,
gewag gemaakt? Waarom dan het gebeurde met JESUS in den Jerusalemschen
Tempel, toen Hy twaalf jaaren oud was, uitgekipt, en het overige merkwaardige, 't
welk JESUS in zyn jeugdig leven verricht heeft, verzweegen? Zou een LUCAS, die
zelf aan het begin van zyn Euangelium betuigt, dat hy alles, van vooren aan, ἄνωϑεν,
a principio, van het begin van JESUS geboorte af, naarstiglyk onderzocht had, eer
hy zynen THEOPHILUS de levensgeschiedenis van JESUS toezond, ook al het overige
van JESUS jeugdige verrichtingen zyne geschiedenis onwaardig gekeurd of over het
hoofd gezien hebben - het byzonder geval met JESUS in den Tempel alleen
uitgezonderd? Mogt men van hem, die, door het mededeelen van die kleene proeve
van het alreede zoo vroeg ontwikkeld denkvermogen van JESUS, de nieuwsgierigheid
van zynen THEOPHILUS, en van anderen, wien zyne levensgeschiedenis van JESUS
onder 't oog mogt komen, had opgewekt, niet verwagt hebben, dat hy meer van
JESUS jeugd zou hebben opgetekend, had JESUS zich van zulk eene byzondere zyde
in dien leeftyd reeds meermaalen laaten zien? Kan men vermoeden, dat hy de hoop
zyner Leezers daarop dan wel zoo plotsling zou hebben afgesneeden, door
(*)
aanstonds hier op te laaten volgen - En JESUS nam toe in wysheid en in grootte
en in genade by GOD en by de menschen? Ik stem gereedelyk toe, dat de
geschiedenis van JESUS, van dien tyd af,

(*)

LUC. II:52.
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toen Hy zyne bediening als openbaar Volksleeraar aanvaardde, voor de Christenen
in 't algemeen boven alles belangryk is, - en ik dank de Voorzienigheid, dat wy haar
zoo geheel, zoo volkomen bezitten; maar dat de Euangelisten ons geene andere
byzondere preuven van JESUS jeugdige verrichtingen zouden geleverd hebben,
waren zy voorhanden geweest, daarvan kan ik my niet zoo gemakkelyk overtuigen;
en daarom heb ik altyd het denkbeeld gekoesterd: 'er is met JESUS, voor dat Hy in
't openbaar verscheen, niets meer byzonders, of dat eene buitengewoone opmerking
verdiende, en de aandacht van anderen kon tot zich trekken, voorgevallen, behalven
(*)
het gebeurde in Judea's Hoofdstad, 't welk LUCAS ons ook mededeelt ; en ik heb
my door de volgende bedenkingen in myn gevoelen versterkt gevonden.
Men heeft 'er nimmer aan getwyfeld, of de Voorspelling, die wy by den Propheet
(†)
ESAIAS vinden , De stemme des roependen in de woestyne bereidt den weg des
Heeren, en maakt zyne paden regt, moet toepasselyk gemaakt worden op de komst
en prediking van JOHANNES den Dooper, die als vooruit gezonden wierd, om de
Jooden op den Messias opmerkzaam te maaken; gelyk dan ook alle Euangelisten
eenpaarig hem voor den Voorlooper van den Messias erkennen: nu kan men uit
het geschiedverhaal van LUCAS, die hier het meest breedvoerig is, ligtelyk opmaaken,
dat JOHANNES maar korten tyd vóór JESUS is gebooren; ook schynt hy niet lang vóór
de openbaare verschyning van JESUS in de woestynen van Judea zyne prediking
(‡)
begonnen te hebben. LUCAS stelt dit in het vyftiende jaar van Keizer TIBERIUS,
onder het Hoogepriesterschap van ANNAS en CAJAPHAS; en al in het begin van zyne
prediking wees hy op den Christus, die in hun midden was, maar dien zy nog niet
(§)
kenden: omtrend dien tyd nu, zegt LUCAS , begon ook JESUS dertig jaaren oud te
worden; begeeft zich naar JOHANNES, om van hem gedoopt te worden; zondert zich
daarop nog veertig dagen in de woestyne tot zyn ambt af; laat zich aan-

(*)
(†)
(‡)
(§)

LUC. II:41, seq.
ESAIAS XL:3.
LUC. III:1-3.
LUC. III:23.
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stonds daarop in Nazareth, daar Hy was opgevoed, op eene buitengewoone wyze
zien, en trekt door zyne leer en opgeklaarde denkwyze de aandacht en verwondering
zyner Stadgenooten tot zich: uit al het welk genoegzaam blykt, dat JOHANNES maar
een zeer korten tyd vóór JESUS zyne openbaare prediking begonnen heeft. En moest
hy evenwel, in gevolge der door ons aangehaalde Voorspelling, de Voorlooper van
den Messias weezen, en den weg des Heeren bereiden, dan kunnen wy alreede
daarin een bewys tot staaving van ons vermoeden vinden, dat JESUS, tot aan den
tyd toe, dat Hy in 't openbaar verscheen, niets verricht heeft, het welk de aandacht
en opmerkzaamheid der menigte kon tot zich trekken: want had JESUS alreede
vroeger van zyn buitengewoon vermogen en ongemeene wysheid preuven gegeeven,
zo moest ook natuurlyk dat geen eerder gebeurd weezen, het welk in 't vervolg van
tyd geschiedde; men zou Hem, naamelyk, lang voorheen, als een wonder van zynen
tyd toegejuicht en gevolgd hebben, en Hy kon onmogelyk zoo lang onbekend
gebleeven zyn. Maar hoe zou dan JOHANNES Hem het eerst als de Christus hebben
kunnen aankondigen? en hoe zou de Godspraak, die wy by ESAIAS vinden, vervuld
zyn geworden, wanneer JESUS zich al eerder vertoond had als een Persoon, die
verre boven het gros des menschdoms uitmuntte, en van wien men iet groots
verwagten mogt? Nu integendeel, nu JESUS tot op dit oogenblik geheel onbekend
t

gebleeven was, gebeurde het geen gebeuren moest: - JOHANNES was de eetste ,
die op JESUS wees, en de hem omringende menigte op den Messias oplettend
maakte, door zyne betuiging: Ziet het Lam Gods, het welk de zonden der wereld
(*)
wegneemt .
Maar ik ga nog een stap verder. Het geen by JESUS geboorte plaats had, en de
gevolgen daarvan, maakten het voor Hem nog al meer noodzaakelyk, om zich
zorgvuldig te wagten voor al wat opzien baaren kon. Wy moeten, om hiervan
overtuigd te worden, het toenmaalig heerschend nationaal denkbeeld aangaande
den Messias te hulp neemen. De Jood in 't algemeen, zoo wel de geringe als de
aanzienelyke, verwagtte in zynen

(*)

JOH. I:29.
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Messias geen anderen dan een aardschen Koning, die het zoo diep gezonken
Joodsch Gemeenebest uit de laagte verheffen, en tot een trap van grootheid brengen
zou, dat het voor geen der aardsche Koningryken in luister behoefde te zwigten. Dit
denkbeeld maakte, toen JESUS nog maar pas gebooren, en het gerucht daarvan
ook in Judea's Hoofdstad gekomen was, al aanstonds de jaloesie van een HERODES
gaande; die ook terstond daarop 't besluit nam, deezen zoo gevaarlyken mededinger
van zyn kroon en scepter uit den weg te ruimen, en diensvolgens het onmenschelyk
bevel gaf, om Bethlehem's pas ontlooken jeugd door de scherpte des zwaards te
doen sneuvelen, in de hoop dat ook de jonggebooren Koning der Jooden daarby
zyn graf zou vinden. Wy weeten uit de Euangelien, dat JESUS, door eene byzondere
bestelling der Godheid, het gevaar, dat Hem dreigde, ontkomen is; maar zou die
zelfde Voorzienigheid niet telken reize hebben moeten tusschen beide komen,
wanneer JESUS, nu door deeze dan door geene preuven van zyn buitengewoon
verstand en meer dan menschelyk vermogen, in zyne jeugd opzien verwekt had?
Nu - nu JESUS zoo stil, zoo onbekend en verborgen leefde, hielden ook alle aanslagen
tegen zyn leven op, en men scheen het gebeurde te Bethlehem als geheel vergeeten
te hebben. Maar zou dit ook gebeurd zyn, had JESUS van zich doen spreeken, was
men door het gerucht oplettend gemaakt op een Jongeling, die eenmaal gevaarlyk
voor den Staat kon worden? Zou men dan ook niet spoedig ontdekt hebben, dat Hy
dezelfde was, over wiens geboorte de Hemel zich geopend had? Niet alleen van
den kant der Jooden, maar ook van dien der Romeinen, zouden JESUS gewisselyk
laagen zyn gelegd geworden; men zou het noodzaakelyk geoordeeld hebben, Hem
eerder om te brengen, dan Hy gelegenheid had, om zich een grooten aanhang by
het volk te maaken; wanneer zulks meer bezwaarlyk worden moest.
Ook van deezen kant was het alzo noodzaakelyk, dat JESUS in zyne jeugd geene
openlyke preuven van buitengewoone grootheid gaf, maar stil en onbekend in het
ouderlyk huis opgroeide, tot aan het oogenblik, het welk de Voorzienigheid meest
geschikt oordeelde ter bereiking van haare oogmerken met JESUS. En zou
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men ook daarin niet ten minsten eenigermaate de reden mogen zoeken, waarom
die zelfde Voorzienigheid, die altoos, zo lang mogelyk, stil en ongemerkt op den
gewoonen weg der Natuur voortgaat, eene geringe Maagd met de eer verwaardigde,
de Moeder van den Verlosser des Menschdoms te worden? daar het hoogst
onwaarschynelyk is, dat JESUS, wanneer Hy in meer luisterryke omstandigheden
was opgevoed geworden, zoo lang voor het scherpziend en argwaanend oog van
Israël's grooten en aanzienelyken kon zyn verborgen gebleeven. Dit een en ander
zamengenomen maakt het, myns inziens, zeer natuurlyk, dat wy in de Gewyde
Geschiedenissen zoo weinig van het jeugdig leven van 's werelds Heiland vinden,
en kan ons ten minsten eenigermaate overtuigen, dat wy zulks aan de
onnauwkeurigheid der Euangelisten niet moeten wyten, maar de reden daarvan
veeleer hebben te zoeken in de omstandigheden der toenmaalige tyden, welke
JESUS verplichteden, om zich voor alles, wat opzien baaren kon, zorgvuldig te wagten,
- wilde Hy zyn leven, dat eens zoo nuttig voor de zaak der menschheid worden
moest, niet vroeg noodeloos in de waagschaal stellen, - wilde Hy de Voorzienigheid
niet tot een aantal van wonderbaare uitreddingen en bewaaringen verplichten, die
het voordeel zoo weinig konden opweegen, het welk 'er in eene vroegere
bekendwording van zyn Persoon en komst misschien lag opgeslooten; terwyl nog
daarteboven, gelyk wy reeds vroeger aanmerkten, het geen 'er met JOHANNES den
Dooper moest voorafgaan, zulks even zoo weinig scheen toe te laaten.

Waarneeming wegens de geneezing van eene afschuwelyke
zemel-lazary, (Lepra Graecorum.)
Door E. Relotius, Med. Doctor op 's Heerenveen.
De Zemel-Lazary, in Europa zeer algemeen in de 15de, doch merkelyk verminderd
in de 16de Eeuwe, wordt in onze dagen maar zeer zelden in eenen hoogen graad
waargenomen; doch is alsdan, by gebrek aan genoegzaame kunde van den waaren
aart dezer
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Ziekte, allermoeilykst om te geneezen. Het volgend Geval, door my waargenomen,
waarin de geneezing, door zeer eenvoudige middelen, zo gelukkig is bewerkt, dagt
my daarom mededeelenswaardig.
Een Boeren-knegt, omtrent 30 jaaren oud, van een welgemaakt statuur, op de
deerniswaardigste wyze door deze Ziekte aangetast, verzogt myne hulp. De Lyder
vertoonde eene afschuwelyke gedaante; het aangezigt zeer gezwollen, en met witte
schubagtige korsten bedekt, die zich voorts over het geheele lichaam, tot de
voetzoolen toe, uitstrekten; de beenen waren ook sterk gezwollen, en op
verschillende plaatzen des lichaams ontlastte zich een scherp en bytend vogt. Het
vel vertoonde zich, naa het afvallen der korsten, rood, en was zeer gevoelig; en de
schilfers, die ras tot korsten overgingen, verscheenen wederom naa weinige dagen.
De geneesmiddelen, door andere Geneeskundigen voorgeschreeven, waren geheel
vrugteloos aangewend.
Getroffen door den toestand van dezen elendigen Lyder, die, bykans aan zyne
geneezing wanhoopende, zynen troost en hoope in den dood stelde, raadde ik hem,
als een gemaklyk en onkostbaar, doch teffens onzeker geneesmiddel, aan, om
dagelyks, 's morgens en 's avonds, twee groote handen vol Herba Taraxaci (Kruid
van Paardebloemen) met de wortels, als salade, met wat azyn en een weinig boter,
te eeten; het kruid of de bladen, met de wortels, alvoorens fyn gesneeden zynde.
Voor het overige raadde ik den Lyder aan, om 's morgens en 's avonds het geheele
lichaam te wasschen met het water uit een Smids koelvat; het welk, nadien het in
den zomer was, gemaklyk konde geschieden.
De Lyder volgde stiptelyk mynen raad, met de gewenschte uitwerking, dat hy,
naa verloop van ruim agt dagen, merkelyke beterschap bespeurde, en in drie
maanden volkomen was geneezen. In gevolge mynen raad, hield hy den geheelen
zomer, tot aan den winter, aan met het gebruik van gemelde geneesmiddelen; en
de Lyder geniet nu reeds zedert twee jaaren eene goede gezondheid, zonder de
minste vertooning van de geneezene Huidziekte.
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Verslag van een werk, over de verschillende zoorten van
viervoetige dieren, welkers beenderen onder de oppervlakte der
aarde gevonden worden.
Aan alle Geleerden en Liefhebbers der Wetenschappen
voorgesteld, door G. Cuvier, Lid van het Institut National, Professor
by het College de France, en by de Centraale School van het
Pantheon, enz. te Parys.
(Gedrukt op bevel van de Classe der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen van
het Nationaale Instituut, den 26 Brumaire van het 9de Jaar (17 Nov. 1800.)
[Medegedeeld door eenen Liefhebber der Natuurlyke Historie.]
Het is thans algemeen bekend, dat de Aardbol, welken wy bewoonen, byna overal
de onwraakbaarste bewyzen der grootste omkeeringen opleevert. De verschillende
voortbrengselen der thans leevende Natuur, die zyne oppervlakte verzieren,
bedekken niet dan overblyfselen van weezens, getuigen der verwoesting eener
vroegere schepping. Het zy men in de vlakten delve, het zy men tot in de ingewanden
der aarde doordringe, of langs haare gescheurde zyden opklimme, overal ontmoet
men het overschot van werktuiglyke ligchaamen, in meer of min dikke laagen, welke
den uitwendigen korst des aardbols vormen, bedolven; onmeetlyke schulphoopen
liggen op groote afstanden van de Zee-en, en op hoogten, waartoe zich thans het
zeewater by geene mogelykheid kan verheffen; Leisteenbanken bevatten visschen;
steenkoolbedden vertoonen indruksels van plantgewassen op hoogten en in diepten,
even verbaazend. Dan het geene het meest verwondert, is de heerschende wanorde
in de opeenstapeling deezer voorwerpen. Hier stoot men op beddingen van schul-
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pen, bedekt met laagen van plantgewassen - daar vindt men visschen op landdieren
liggende, en deeze weder op hunne beurt met planten of schulpen overdekt.
Stroomen van Lava, van puimsteen, het uitwerksel van onderaardsche vuuren, zyn
gints met de voortbrengselen des Oceaans vermengd. Byna overal zyn de
overblyfselen dier werktuiglyke ligchaamen volstrekt vreemd aan de luchtstreek,
waar dezelve bedolven liggen; het is onder den Evenaar, dat men schulpen en
visschen leevend vindt, gelykzoortig aan die, welke in het Noorden begraaven liggen,
en wederkeerig. In één woord, zo zeer de Natuur het tegenwoordig verblyf der
leevende weezens verzierd, zo zeer zy gezorgd heeft, om derzelver geluk en
voortduuring te verzekeren; niet minder schynt zy behaagen geschept te hebben,
om ook tevens aan hun de gedenkteekenen haarer almagt na te laaten in die
wanorde en in die schynbaare verwarring, welke de spreekende bewyzen zyn der
omwentelingen, welke de tegenwoordige gesteldheid des Heel-als moeten vooraf
gegaan zyn. Deeze spooren van verwoesting hebben het verstand der menschen
in alle tyden getroffen. De overleveringen van watervloeden, genoegzaam by alle
Volken te vinden, zyn haaren oorsprong verschuldigd aan deeze ligchaamen van
Zeedieren, over de geheele aarde verspreid. De berichten van reuzen, niet minder
algemeen, zyn afkomstig van de beschouwing dier beenderen, welke in grootte die
van alle dieren der luchtstreeken, waar dezelve van tyd tot tyd ontdekt zyn, verre
te boven gaan.
Dan dit waren slechts volksbegrippen. Mannen van geoeffender verstand hebben
dit verschynsel in alle zyne uitgestrektheid zoeken te bevatten, om tot de oorzaaken
van hetzelve op te klimmen. Zy hebben de puinhoopen van den aardbol doorwoeld,
om de gedenkteekenen zyner natuurkundige geschiedenis op te spooren; gelyk de
kenners der oudheid de puinhoopen der steden doorzoeken, om de gedenkteekenen
der kunsten en gebruiken dier volken te ontdekken, welke dezelve weleer
bewoonden. De Woodwards, de Whistons, de Leibnitzen, de Buffons konden deeze
voorwerpen niet beschouwen, zonder die nimmer rustende weetgierigheid, welke
het vernuft kenschetst. Hunne verbeelding, door dit groot toneel ontvlamd, vloog in
het voorledene terug. Zy geloofde deeze opeenvolgende
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omwentelingen, deeze overstroomingen, deeze verzakkingen, deeze ontbrandingen
te zien. Zy meende de geschiedenis daarvan te schetzen, terwyl zy niets anders
deed, dan de geschiedenis van haare eigene verdichtsels daar te stellen.
Doch de wetenschappen hebben, gelyk de menschen, haare tydperken.
Overgegeeven in haare jeugd aan de schitterende teleurstellingen der verbeelding,
worden zy kouder in rypere jaaren, en meer door de reden bestierd. De scheppende
vernuften, die ze doen gebooren worden, begeeven zich op de loopbaan met een
zoort van geestdrift. Zy doorloopen dezelve niet zonder vermeetelheid - zo en niet
anders kan het zyn! Beschroomde geesten beginnen met de hinderpaalen daarvan
te ontwaaren. Stoutmoedige koppen loopen 'er over heen, zonder ze te zien. Maar
hun voorbeeld moedigt de eersten aan. Zy voegen zich in het gevolg der laatsten.
Hun tred is langzaamer. Zy doen geenen stap, zonder de zwaarigheden te hebben
gekend, zonder dezelve te hebben weggeruimd. Geene hebben de werken der
Natuur meer gegist dan nagespoord. Deeze, alleen bedacht, de waarheid der
stelsels, door hun bewonderd, te staaven, spoorden dezelve in de daad na. En zo
ziet men de wetenschappen, gelyk de volken, door de dichtkunst tot de geschiedenis
overgaan!
De Natuurkundige geschiedenis van den aardbol heeft dan, zedert twintig jaaren,
eene nieuwe baan betreeden. De Saussures, de Pallassen, de Dolomieus waren
minder begeerig, de bewondering hunner tydgenooten door schitterende, doch
verganglyke gestichten tot zich te trekken, dan wel vaste grondslagen te leggen,
waarop de nakomelingschap te eeniger tyd een duurzaamer gedenkteeken zoude
kunnen oprichten.
Zy verwierpen alle leerstelsels. Zy erkenden, dat de eerste stap, om tot de kennis
van het voorledene te geraaken, moest worden voorafgegaan door het tegenwoordige
wel te bestemmen. Zedert dien tyd heeft men, in plaats van oorzaaken uit te denken,
daadzaaken verzameld. De bergen, derzelver gangen en verschillende laagen, zyn
in alle richtingen doorzocht. Men heeft alle hunne grondstoffen byeengebragt; men
heeft dezelve onderling vergeleeken; en reeds zyn wy in het bezit van eene menigte
van kundigheden, welke alle
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verwagting, die men zich in den beginne, toen deeze leerwyze eerst in gunst
geraakte, belooven konde, verre overtreft.
Ondertusschen is 'er een gedeelte van het Dierenryk, welks gegraavene (fossile)
overblyfsels minder zyn nagespoord. Het is dat der viervoetige dieren. Langen tyd
heeft men zyne aandacht alleen gevestigd op die opgedolvene beenderen, welke
door hunne buitengewoone grootte, of door hunne byzondere gedaante, verbaasden.
Dus hebben SLOANE, MESSERSCHMIDT, DAUBENTON en PALLAS ons de beenderen der
Elephanten en Rhinocerossen, die in de Noordlyke landen verstrooid liggen, doen
kennen, en het genoegzaam algemeen verspreid denkbeeld doen gebooren worden,
dat de Dieren van het Zuiden weleer het Noorden bewoond hadden, of dat zy door
eene of andere overstrooming, die deeze richting nam, daarheen verplaatst waren.
CAMPER, BLUMENBACH, HUNTER, ROSENMULLER, FAUJAS, deeze navorschingen
voortzettende, ontdekten al ras, dat eene zodanige oorzaak onvoldoende ware, alle
verschynselen uit te leggen, en dat de gegraavene beenderen op verre na zo
geregeld niet verspreid liggen, als men zich wel verbeeldde. Zy hebben echter de
zaak niet afgedaan. Wanneer men het getal der zoorten, door hun onderzocht, met
de overigen, die het nog niet zyn, vergelykt, kan men bykans verzekeren, dat deeze
stoffe naauwlyks is aangeroerd.
Ondertusschen zyn de gedolvene overblyfselen, welke ik bedoele, van geen
minder belang voor de Natuurkunde des aardryks, dan wel de andere. Men kan
zelfs beweeren, dat het gemaklyker zy, beslissende gevolgtrekkingen uit het
onderzoek der beenderen van viervoetige dieren op te maaken, dan uit de
beschouwing der fossile overblyfselen der overige schepselen. Het groote vraagstuk
is hier, te weeten, hoe verre zich de omwenteling heeft uitgestrekt, die de vorming
onzer vaste werelddeelen heeft voorafgegaan. Men dient hier voornaamlyk te
onderzoeken, of de zoorten, welke toen aanweezig waren, ten eenemaal zyn
verdelgd, of zy slechts zekere beperkingen in haare gedaante ondergaan hebben,
dan of zy alleen uit de eene luchtstreek naar de andere zyn overgebragt. Nu is het
klaar, dat zulk een onderzoek gemaklyker moet zyn ten opzichte
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van de classe der Zoogdieren, dan van eenige andere afdeeling. Zy is de minst
talryke. Genoegzaam alle zoorten van dezelve zyn bekend - en indien 'er nog al
eene of andere zoort te ontdekken ware, is het voorzeker klein en van weinig belang.
Het is bykans onmogelyk, dat eene der groote zoorten zich aan de oplettendheid
der reizigers, of aan de navorschingen der Natuurkenners, zoude onttrokken hebben.
Ja het geen nog meer is, wy bezitten thans reeds de geraamten van bykans alle
bekende zoorten. Wy kunnen dus vergelyken, en met genoegzaame zekerheid
beslissen, of een of ander gedolven been al of niet gelyk zy aan een evenredig been
der thans leevende zoorten. Geheel anders is het met schulpen en visschen gelegen.
De Natuurkundigen zyn nog verre af, dezelve in hunne gansche uitgebreidheid te
kennen; ja zo dikwerf een onbekende visch of schulp in de aarde gevonden wordt,
kunnen wy vooronderstellen, dat derzelver zoort in afgelegene zee-en, of
ontoeganglyke diepten, nog in leeven zy.
Onaangezien deeze redenen, om de gegraavene (fossile) beenderen der
viervoetige dieren by voorkeus te onderzoeken, zyn de beroemde mannen, door
my aangehaald, in hunne navorschingen door twee zwarigheden opgehouden.
Eensdeels is het veel bezwaarlyker, zulke beenderen te verzamelen, dan alle
andere delfstoffen. Zelden worden zy onbeschadigd gevonden. De werklieden, die
dezelve ontmoeten, letten 'er weinig op, om dat zy dezelve voor beenderen van
menschen, of van zeer gewoone dieren, aanzien. Zelfs geleerden hebben veeltyds
de fyne verschillen, welke dezelve van bekende zoorten onderscheiden, niet
opgemerkt.
Anderendeels is het niet gemaklyk, overal de noodige vergelykingen aan te stellen.
Naauwlyks immers is in onze dagen de vergelykende ontleedkunde haarer kindsheid
ontwassen, en in geheel Europa zyn slechts twee of drie plaatzen, waar men
verzamelingen aantreft, ryk genoeg aan voorwerpen, die tot eene naauwkeurige
vergelyking vereischt worden.
Aan deeze twee oorzaaken moet men de onvolmaaktheid onzer kennis, omtrent
het voorwerp, waarmede wy bezig zyn, en de dwaalingen, die zich in de meest
geachte werken opdoen, toeschryven.
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Reeds boven heb ik een deezer dwaalingen, als of alleen in het Noorden de
beenderen der Dieren van het Zuiden te vinden waren, aangemerkt. Zommige
Schryvers zyn nog van gedachten, dat deeze beenderen volmaakt gelyk zyn aan
die der thans leevende zoorten; dat men dezelve alleen in opgeslykte gronden
aantreft, waar heen zy door middel der rivieren hebben kunnen worden overgebragt;
dat de beenderen der dieren uit de verzengde luchtstreek der oude wereld nimmer
in het Zuiden van America gevonden worden, schoon dezelve in Noord-America
zyn, en dat geene beenderen van Dieren, eigen aan de nieuwe wereld, op het oude
vaste Land bedolven liggen. Terwyl men dus het verschynsel in een valsch daglicht
plaatste, meende men de oplossing daarvan te kunnen vinden in de
vooronderstellingen eener altoosduurende lente, der schuinsche helling van het
aspunt des aardbols, der verplaatzing des zeebodems, der trapswyze toeneemende
verkoeling der aarde, en andere, die even onvoldoende waren.
Ik heb de oorzaaken deezer onnaauwkeurigheden ontdekt, en geloofd, my te
moeten bezig houden met dezelve weg te ruimen. Ik heb begonnen, al het geene
door myne voorgangers over dit onderwerp gedaan is, te herzien; ik heb de
beenderen, waarover zy geschreeven hebben, en die ik heb kunnen magtig worden,
met gelykvormige beenderen van leevende dieren op nieuw vergeleeken; ik heb
werklieden gebruikt, om my beenderen uit de steengroeven onzer nabuurschap te
bezorgen; ik heb de verzamelingen, waar men zodanige voorwerpen bewaart,
bezogt; ik heb briefwisselingen naar verschillende landen geopend, en de geleerden
in dezelve hebben my beschryvingen en teekeningen van gegraavene beenderen,
aldaar ontdekt, medegedeeld. Ik moet bekennen, dat niet alleen myne vrienden,
maar zelfs alle Franschen en vreemdelingen, die wetenschappen beoeffenen of
beminnen, en die ik heb kunnen raadplegen, my met den grootsten yver en de
edelmoedigste belangloosheid hebben bygestaan. Door deeze vereenigde poogingen
is eene der volledigste aanteekeningen der verschillende beenderen, die tot heden
uit den schoot der aarde zyn opgedolven, byeengebragt, welke men ooit gezien
heeft. Doch dit alles was geenzins toereikende: ieder been moest tot zyn

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

164
geslacht en zoort worden terug gebragt, zelfs ieder gedeelte van hetzelve, dat eenige
opmerking verdiende; de beenderen van eene en dezelfde zoort moesten
zaamgevoegd, zo veel mogelyk de geraamten der dieren weder opgemaakt worden;
vervolgens moesten deeze aldus herboorene weezens met die geene, welke thans
leevende op de oppervlakte van onzen tegenwoordigen aardbol door de
Natuurkundigen ontdekt zyn, vergeleeken, derzelver overeenkomsten en
verschillendheden bepaald worden. Ik zeg meer; men moest uit deeze bouwstoffen
zelfs de geaartheid en de levenswys der dieren, waarvan dezelve afkomstig waren,
opmaaken. Deeze stelling is geenzins zo vreemd, als zy wel mag toeschynen aan
lieden, die zich geen denkbeeld kunnen vormen van die wyze, waarop deeze
navorschingen worden aangesteld.
Alle beenderen zyn in den staat des levens zamengehecht, en maaken een geheel,
welks deelen ondergeschikt zyn. De plaats, die ieder van hun te vooren eigen was,
is door haare algemeene vorm gemaklyk te herkennen, en men kan uit het getal en
de plaatzing hunner gewrichtsvlakten (facettes articulaires) het getal en de richting
der geenen, welke met deeze vereenigd zyn geweest, beoordeelen. Want het getal,
de richting en de gedaante der beenderen, waaruit ieder gedeelte van het ligchaam
zaamgesteld is, bepaalen tevens de beweegingen, waartoe hetzelve geschikt is,
en by gevolg de verrichtingen, welke hetzelve vervullen kan. Elk gedeelte staat
weder op zyne beurt in onmiddelyke betrekking met alle overigen, zo dat men, in
een zeker opzicht, uit de beschouwing van één derzelve het geheel kan opmaaken,
en wederkeerig. By voorbeeld, wanneer de tanden van een dier zodanig zyn
gevormd, als noodig is om vleesch te eeten, kan men, zonder verder onderzoek,
beweeren, dat het geheele stelsel zyner verteeringswerktuigen voor zulk zoort van
voedsel geschikt is, en dat zyn geheel maaksel, en zyne werktuigen van beweeging,
en zelfs die der zinnen, zodanig zyn ingericht, als vereischt wordt, om hetzelve in
staat te stellen, zyne prooi te kunnen opdoen, te vervolgen, en dezelve te
bemeesteren: in de daad, deeze met elkander in verband staande eigenschappen
zyn de noodzaaklyke voorwaarden van het bestaan des diers, en het is klaarblyklyk,
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dat, byaldien het anders gelegen ware, dit dier by geene mogelykheid leeven konde.
Ik heb dit voorbeeld, als het meest treffende, en het meest geschikte, uitgekoozen,
om een denkbeeld te geeven van de wyze van redeneeren, welke zulk een onderzoek
vereischt. Men begrypt echter ligtlyk, dat alle betrekkingen der deelen tot elkander
niet zo klaar beweezen kunnen worden, als deeze, en men zich dikwerf tot gissingen
van meerdere ingewikkeldheid, en tot minder zekere besluiten, bepaald ziet; nogthans
blyft het altyd gemaklyk, aan ieder deezer gevolgtrekkingen den graad van
waarschynlykheid toe te kennen, welke haar toekoomt. Bovendien is men niet altyd
bepaald tot de beschouwing van afzonderlyke beenderen; het gebeurt zeer dikwils,
dat men byna geheele ledemaaten ontdekt; zomwylen is ook geen deel van het
geraamte van de overigen verwyderd: in deeze gelukkige gevallen heeft de ontleeder
genoegzaam niets te doen; want, ik herhaale het, de gedaante der weeke deelen
wordt door het geraamte bepaald; en, wanneer men zich dezelve verbeeldt, met
eene huid bekleed, zo heeft men het dier zo, als het zich in het leven vertoonde,
uitgezonderd eenige verziersels van weinig beteekenis, als kammen, maanen, en
andere geheel uitwendige deelen, die niet den minsten invloed op deszelfs inwendige
gesteldheid hebben.
Terwyl ik de fossile beenderen der viervoetige dieren, volgens deeze
grondbeginselen, onderzogt, heb ik 'er gevolgtrekkingen uit afgeleid, die ik in het
algemeen zal opgeeven, en waarvan ik de bewyzen in het Werk, waarvan dit Bericht
in zeker opzicht de aankondiging is, zal daarstellen, met alle die ontwikkelingen,
waarvoor zy vatbaar zyn.
Immers vindt men in alle landen, onder den grond, en wel in overvloed, beenderen,
verschillende van het gebeente der dieren, welke thans de oppervlakte der aarde
bewoonen.
Ik zeg in overvloed; want men heeft overal, waar men dezelve met eenige
oplettendheid gezogt heeft, een groot aantal van dezelve gevonden. 'Er gaat, by
voorbeeld, geen dag voorby, dat de werklieden, die in de Gypsgroeven by Parys
arbeiden, niet eenige beenderen ontdekken; en het is alleen aan het weinig belang,
dat de Liefhebbers daarin gesteld hebben, zo
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wel als aan de onkunde der werklieden, die ze wegwierpen, te wyten, dat 'er geen
grooter aantal in de Cabinetten voorhanden is.
Ik zeg in alle landen; want alleen de zulke, die uit gebrek aan tyd niet behoorlyk
hebben kunnen onderzogt worden, hebben geene opgeleverd. Het bebouwde
gedeelte van Siberien is 'er vol van. Daar is bykans geen landstreek in Duitschland,
in Italien, in Frankryk, in Engeland, in Irland, in Spanjen, die niet haare byzondere
zoorten heeft. Zedert dat America door kundige mannen, die op de plaats zelve zyn,
is doorzogt, heeft ook zy de haare gegeeven. Die van de boorden der Ohio zyn lang
bekend. DOMBEY vond 'er in Peru. De Spanjaarden hebben een geheel geraamte
uit Paraguay aangebragt. Het wysgeerig Genootschap te Philadelphia heeft zedert
kort nieuwe, die uit de vereenigde Staaten afkomstig zyn, bekend gemaakt. Tartaryen
(*)
is niet in gebreke gebleeven; en hoewel wy nog heden geene uit Africa , noch van
het uitgestrekte vaste land van Nieuw-Holland bezitten, is 'er alle reden te gelooven,
dat alleen gebrek aan naspooring hiervan de oorzaak zy.
Ik heb eindelyk nog beweerd, dat deeze fossile beenderen bykans altoos
verschillen van het gebeente der dieren, welke op den grond leeven, waaronder zy
verborgen zyn, zelfs wanneer zy voor het overige eene meer of min volmaakte
gelykenis hebben met die van dieren uit andere landen. De reden hiervan is, dat
zich op ons vaste land geene steen- of aardagtige laagen meer vormen, zedert het
zyne tegenwoordige luchtgesteldheid geniet. Derhalven worden de beenderen der
dieren, die thans sterven, blootgesteld aan alle nadeelige uitwerkingen der lucht,
en ras ontbonden. De ontbinding geschiedt wel langzaamer, doch niet minder
wezenlyk, wanneer deeze beenderen in eenen vetten grond begraaven zyn, gelyk
zulks op onze kerkhoven en in onze vilkuilen gebeurt. Steenagtige bedruipingen
(Stalactiten) kunnen ze nog alleen, wanneer zy dezelve met een korst omgeeven,
voor de verrotting behoeden; buitendien is 't thans byna onmogelyk, dat zich fos-

(*)

Men zegt, dat te Ceuta beenderen gevonden worden, die volmaakt aan die van Gibraltar
gelyk zyn.
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sile beenderen kunnen vormen; en in de daad, men vindt geene van laatere vorming.
Nergens zyn fossile menschenbeenderen voorhanden; en al wat men tegen deeze
stelling heeft zoeken in te brengen, is valsch bevonden, zo dra men de beenderen,
die voor zodanige wierden uitgegeeven, ter goeder trouwe heeft kunnen
onderzoeken.
Zommige Schryvers, en nog laatst DELUC, hebben gemeend, dat de fossile
beenderen der viervoetige dieren altyd in slykbeddingen (couches meubles), de
nieuwsten, die de kern des aardbodems insluiten, gevonden worden.
Dit is echter niet algemeen. Dikwerf zyn zy met wezenlyken steen omringd, het
zy kalk, gyps, of keizelagtig; en zulks niet alleen in de holen of klooven der rotzen,
daar, gelyk ik gezegd heb, dezelve door steenagtige bedruipingen (Stalactiten)
zedert kort hadden kunnen ingeslooten zyn, maar ook in de natuurlyke beddingen
van dezelve, en zomwylen van zeer oude rotzen. Zodanig worden de beenderen,
in den omtrek van Parys, te midden van verbaazend dikke gypsbeddingen gevonden,
die weer op haare beurt met laagen van oesters en andere zeeschulpen bedekt
zyn. Ik meene zelfs eene daadzaak te hebben waargenomen, die zo veel te
gewichtiger is, omdat men gelykvormige aanmerkingen, ten opzichte van andere
fossile zaaken, gemaakt heeft: dat is, hoe ouder de beddingen zyn, waar men deeze
beenderen vindt, hoe meer zy verschillen van die der thans leevende dieren.
Maar in de algemeenheid van dit verschil is de merkwaardigste en verbaazendste
gevolgtrekking gelegen, die ik door myne naspooringen verkreegen heb.
Ik kan thans genoegzaam verzekeren, dat geen der viervoetige dieren, die
wezenlyk fossil zyn, en die ik naauwkeurig heb kunnen vergelyken, overeenkomst
heeft met een eenige der thans leevende zoorten.
Het is my niet onbekend, dat, indien het op getuigenissen, zelfs van zeer
achtingwaardige Schryvers, aankwam, men my zeer veel zoude kunnen
tegenwerpen. Zonder van oude Natuurkundigen te spreeken, die overal gegraavene
menschenbeenderen ontdekten, - zelfs GOUAN en SPALLANZANI verhaalen, dat
dergelyke in onze dagen nog zyn gevonden; ESPER wil, dat de beenderen uit de
holen der rotzen van Frankenland
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waare beenderen van witte Beeren zyn; PALLAS zegt, dat de Siberische Mammouth
in alles den Elephant gelyk zy, en zo vervolgens.
Dan deeze getuigenissen verdwynen ras by een oplettend onderzoek, en, zo 'er
al eenige twyfeling overblyft, het is, dat de beenderen, welke men onderzoekt, van
dien aart zyn, dat zy niet meer van elkander verschillen zouden, als de leevende
zoorten van hetzelfde geslacht. Alle herkaauwende dieren, by voorbeeld, hebben
zulke gelyke tanden, dat men ze alleen aan de grootte onderscheidt; dus hebben
twee zoorten van dezelfde grootte volmaakt gelykvormige tanden. Men kan,
derhalven, uit de gelykheid (identité) eens tands van een gegraaven herkaauwend
dier, met den tand van eene aanweezige zoort, niet besluiten, dat beide ontleend
zyn van volstrekt gelykzoortige dieren. Dit geval alleen uitgezonderd, waren alle
onbeschadigde gegraavene beenderen, die ik gezien heb, verschillende van de
beenderen der viervoetige dieren, die thans leven.
(Het Slot in het volgende Stuk.)

Hoofdzaaklyke inhoud eens geschrifts, wegens het betoverend
vermogen, aan de ratelslang, en andere americaansche slangen,
toegeschreeven.
Door benjamin Smith Barton, M.D. Hoogleeraar in de Natuurlyke
Historie en Plantkunde op de Universiteit van Philadelphia.
(Vervolg en Slot van bl. 114.)
Eenige Proeven, hier ter Stede genomen, stemmen niet overeen met die van den
Heer VOSMAER. De Vogels, gedaan in een kouw, waarin een Ratelslang was
opgeslooten, vloogen of liepen van de Slang af, alsof zy bezef hadden van het
gevaar, waaraan zy zich blootgesteld vonden. De Slang deedt veele poogingen om
de Vogels te vangen; doch het gelukte haar zeldzaam. Wierp men een dooden
Vogel by de Slang, oogenblik-
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lyk werd dezelve verslonden. Onmiddelyk ving zy een Mol, een veel traager Dier
dan de Vogel, en sloeg denzelven binnen.
Weinige dagen geleden had ik gelegenheid om het volgende waar te neemen.
(*)
Een kleine Vogel, onze Sneeuw-vogel , was gedaan in een kouw, waarin een groote
Ratelslang lag. Het kleine Vogeltje was reeds verscheide uuren opgeslooten geweest,
toen ik het zag. Het toonde geene tekens van vreeze, maar vloog van den vloer tot
het bovenste der kouw, en ging herhaalde keeren op den rug van de Slang zitten.
Zyn kuif was in geen beevenden, maar alzins natuurlyken staat, en uit alle
beweegingen moest ik opmaaken, dat deeze Vogel zich in geen ongemaklyken
toestand bevondt.
Om te bewyzen dat de verschynzels van Betovering niet ontstaan kunnen uit de
schielyk werkende kragt van een Dierlyk Vergift, merkt Dr. BARTON op, hoe men,
naa veelvuldig onderzoek, bevonden heeft, dat de gave, van verscheide Dieren te
betoveren, niet by uitsluiting toebehoort aan die Slangen-soorten, welke de Natuur
vergiftige tanden geschonken heeft; dat het eene gave is, welke even zeer behoort
tot dat veelvuldiger soort van Slangen, wier beet onschadelyk is, en wier kruipende
(†)
beweeging alleen haar vergift uitmaakt .

(*)
(†)

De Emberiza hyemalis van LINNAEUS.
Indien 'er iets oneigens is in deeze wyze van uitdrukken, heeft die oneigenheid haaren grond
in myne aandoeningen ten opzigte van de Slangen. Misschien ondervindt geen Mensch de
kragt van dit vooroordeel in eene grooter maate dan ik. 't Is het éénig vooroordeel, 't geen ik
denk, dat ik niet in staat geweest ben te onder te brengen. Naardemaal de Natuurlyke Historie
der Slangen een zeer belangryk gedeelte uitmaakt van de Dierkunde, daar de Vereenigde
Staaten van America eene schoone gelegenheid verschaffen tot grooter vorderingen in de
Natuurgeschiedenis deezer Dieren, en ik een gedeelte van myn' overschietenden tyd geschikt
heb om dezelve byzonder na te gaan, kan ik niet nalaaten myne zwakheid en beschroomdheid
in dit stuk te bejammeren. Ik had gedagt eene menigte van proeven te doen op de
ademhaaling, de spysverteering, en de voortteeling der Slangen in Pennsylvanie. Maar my
ontbreekt de sterkte van geest, noodig tot het volbrengen van die taak. In stede van langzaam
en omzigtig het maakzel en de werkzaamheden der Slangen na te speuren, met dien geest
van opmerking, welke het onderwerp vordert en verdient, ben ik thans meer genegen om de
les te volgen van den Mantuaanschen Dichter, in de volgende schoone dichtregelen begreepen:

- Cape saxa manu: cape rohora, pastor,
Tollentemque minas et sibila colla tumentem
Dijice: jamque fuga tumidum caput abdidit alte,
Cum medii nexus, extremaeque agmina caudae
Solvuntur, tardosque trahit sinus ultimus orbes.

Georg. Lib. III. 420-424.
ô Huisman, wapen u: gryp steenen op; gryp stokken:
Verplet ze, die, den hals opsteekende, onder 't wrokken
Vast zwigt, en piept, en dreigt. Uit blooheid steektze alree
Haar hoofd diep in de aarde, uit angst voor 't naakend wee,
Terwyl ze 't middellyf, den langen staart, vol krollen,
Ontknoopt, de ringen van het agterlyf laat rollen
En langzaam na zich sleept VONDEL.
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Dr. BLUMENBACH heeft verondersteld, dat het kletteren des ratels veroorzaakt, dat
de Dieren (aangedreeven door eene soort van nieuwsgierigheid, misverstand, of
vreeze,) 't zelve volgen, als 't ware uit eigen beweeging. Dit kinderagtig denkbeeld
wordt gereed ter zyde geschooven.
Wanneer de Hoogleeraar BARTON deezerwyze zich uitgelaaten heeft, over 't geen
zommige vroegere Schryvers, dit onderwerp betreffende, vermeld hebben, gaat hy
voort: De uitslag van niet weinig aandagts op dit onderwerp heeft my getoond, dat
'er in de geheele zaak maar één Wonder steekt - het Wonder naamlyk, dat dit
Betoveren der Ratelslange ooit geloof gevonden heeft by Mannen van verstand en
liefhebbers van waarneemen.
De zogenaamde Betovering der Vogelen bepaalt zich bykans geheel tot die hunne
Nesten laag maaken; en ik heb bevonden, dat meest alle voorbeelden, van dit
betoverend vermogen bygebragt, plaats hadden op de Vogelen, in dat bepaald
jaargetyde, dat zy eijeren lagen, broedden, of hunne nog tedere en weerlooze jongen
kweekten. Ik begon, dit waarneemende, te den-
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ken, dat het geschreeuw en de vrees der veronderstelde betoverde Vogelen
ontstonden uit eene pooging om hun nest of hunne jongen te beschermen. Myne
naspeuringen hebben my overtuigd, dat dit het geval is.
De Hoogleeraar BARTON geeft het in deezer voege op. Ik heb reeds aangemerkt,
dat de Ratelslang niet op de boomen klimt; maar de Zwarte Slang en eenige andere
soorten van het geslacht der Colubers doen zulks. Door honger aangedreeven, en
niet in staat om dien te verzadigen met diertjes, welke zy op den grond vinden,
beginnen zy zich om de boomen en het kreupelhout te slingeren, waar de Vogels
hunne nesten hebben. De Vogel is niet onkundig van het oogmerk der Slange. Hy
verlaat het nest, 't zy het eijeren of jongen bevatte, en tragt zich te weer te stellen
tegen den voortgang van het opkruipend Dier. Dit doende vindt zich de Vogel
gedreeven door de sterkte van de natuurlyke aandrift, welke of eijeren of jongen
aan hem dierbaar maakt. Het geschreeuw des Vogels is een jammertoon; zyne
beweegingen zyn beevende door vrees. Hy stelt zich aan het naakende gevaar
bloot. Zomtyds nadert hy zo digt by de Slang, dat hy deeze ter prooije wordt. Maar
dit is verre af van altoos het geval te weezen. Dikwyls gelukt het den Vogel, dat hy
(*)
de Slang van den boom doet verhuizen, waarop hy na zyn nest wederkeert .
Het is eene te over bekende zaak, dat, onder eenige

(*)

HORATIUS, schoon hy, gelyk zyn Tydgenoot VIRGILIUS, geene proeven gegeeven heeft van
groote vorderingen gemaakt te hebben in de Natuurlyke Historie, wist zeer wel, welk eene
angstvalligheid de Vogels betoonen wegens het behoud der Jongen; immers hy zingt:

Ut assidens implumibus pullis avis
Serpentium allapsus timet.
Epod. I.
Gelyk een Vogel vreest voor 't naderen der Slange
En de ongepluimde Kieken dekt Hadt HORATIUS in America, het Land der Betoveringe, geleefd, hy zou, zo 't my voorkomt, aan
de geheele geschiedenis geen geloof geslaagen hebben.
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soorten van Vogelen, de Wyfjes, op een zeker tydperk, de jongen noodzaaken uit
het nest te gaan; naamlyk dan, wanneer de jongen zo veel kragts gekreegen hebben,
dat zy niet langer alle ouderlyke zorge behoeven. De vlugt der jongen is gebrekkig:
zy zyn ras vermoeid. Zy vallen op den grond neder, waar zy zich veelmaalen
blootgesteld vinden aan de aanvallen der Slangen, die hun dreigen te verslinden.
In deezen toedragt der zaake plaatst zich de moeder op een tak van kreupelhout,
in de nabyheid van het verslindend schepzel. De Vogel wil aanvallen, om de
verdelging van zyne jongen te voorkomen; maar vrees, gebooren uit het Instinct
van zelfbehoud, dringt hem te rug te wyken. De Vogel verlaat de Slang nogthans
maar voor eene korte poos, en keert daarop weder. Niet zelden gelukt het hem, de
verdelging der jongen te voorkomen; de Slang slaande met de vleugels, met den
bek pikkende, of met de klauwen verzeerende. Gelukt het de Slang, de jongen te
bemagtigen, dan vindt zich de moeder aan te minder gevaars blootgesteld: want,
terwyl de Slang bezig is met dezelve te verslinden, heeft zy noch lust, noch kragt,
om op den ouden aan te vallen. Maar de honger van het Slangengeslacht is groot,
en de ruimte der maage niet minder. 't Gevaar voor de Moeder is op handen, wanneer
de jongen zyn binnen geslaagen. De Slang valt op de Moeder aan; en dit is de
Ontknooping, welke de Fabel der Begocheling doet eindigen!
Nog een en ander geval, in dit Geschrift vervat, dienen te zeer tot ophelderinge,
om ze hier niet te laaten volgen. Eenige jaaren geleden werd de kundige Heer
(*)
RITTENHOUSE, door het zeer naare geschreeuw van een Roodwiekte Maïzdief , in
het denkbeeld gebragt, dat 'er zich een Slang op geen verren afstand bevondt, en
het Vogeltje in die doodlyke verlegenheid bragt. Hy wierp een steen na de plaats,
van welke dit geschreeuw kwam; dit deedt den Vogel wegvliegen. Het arme Dier
kwam egter welhaast te zelfder plaatze weder nederstryken. De Heer RITTENHOUSE
vervoegde zich nu na de plaats, van welke hy den Vogel hadt zien opvliegen,

(*)

In Pennsylvanie bekend onder den naam van Swamp-Black-bird. Het is de Oriolus phaeniceus
van LINNAEUS.
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en zag, tot zyne groote verwondering, dien Vogel zitten op den rug van eene groote
Zwarte Slang, dezelve met zyn bek pikkende. Op dit oogenblik was de Slang bezig
met het doorzwelgen van een jongen vogel; en uit de dikte van den buik deezes
Diers viel het op te maaken, dat de Slang reeds twee of drie andere jongen hadt
verslonden. Naa dat de Slang gedood was, vloog de oude Vogel weg.
De Heer RITTENHOUSE zegt, dat het geschreeuw en de houding van den Vogel,
in het opgemelde geval, volkomen gelyk geweest waren aan die van een Vogel,
welken men beschreef als onder den betoverenden invloed eener Slange. En ik
twyfel niet, of dit eigenste voorbeeld zou door veele ligtgeloovige Lieden bygebragt
zyn als een bewys voor dat betoverend vermogen. Maar wat kan blykbaarder
weezen, dan de algemeene oplossing van dit verschynzel? De Roodwiekte Maïzdief
vervaardigt zyn nest in laag kreupelbosch; de grond daarvan strekt ten doorgaanden
verblyve van de Zwarte Slang. Het kruipend Dier vondt geen moeite om tot het nest
te komen, waaruit het, waarschynlyk by afweezen der moeder, de jongen genomen
hadt; of het hadt de jongen aangegreepen, naa dat ze door de Moeder uit het nest
gebragt waren: in allen gevalle, de Moeder kwam om het opslokken te beletten.
Een Zwarte Slang vindt zomtyds veel moeite om zyne prooy op een boom magtig
te worden. Veele gevallen, ten bewyze hiervan, zou ik kunnen aanvoeren; maar ik
zal 'er, om niet langwylig te weezen, slegts één, doch 't geen myne stelling volkomen
bevestigt, byvoegen. - Een Zwarte Slang zag ik op een boom klimmen, blykbaar
met oogmerk om de jongen uit het nest van een Baltimore Bird te haalen. Deeze
Vogel heeft de zonderlinge gewoonte om zyn nest te hangen aan het uiterste van
een boomtak. De tak, door den Vogel, van welken ik thans spreek, uitgekoozen,
was zeer dun. De Slang vondt het onmogelyk, by het nest te komen door 'er langs
neder te daalen; zy nam derhalven een anderen tak te hulp, die boven het nest hing;
en een klein gedeelte van haar staart 'er rondsom flaande, was zy in staat om het
overige haars lyfs tot het nest uit te rekken, waarin zy den kop stak, en haar lust
verzadigde met de jongen op te eeten.
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Verhaal van eene gedenkwaardige onderhandeling tusschen Karel
den II, koning van Engeland, gedurende zyne ballingschap, en
George Downing, ambassadeur van Olivier Cromwel by de
Vereenigde Provincien.
(Beschreven door den Heer LOCKHART, den Schryver der Gedenkschriften van
Schotland, en gedrukt in het Antiquarian Repository.)
[Uit het Engelsch vertaald en medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG, te
Rotterdam.
Het is zeer vreemd, dat, onder zoo veel gevaren, aan welken Koning KAREL de II is
blootgesteld geweest, en uit welken hy op eene zonderlinge en wonderbaarlyke
wyze is gered geworden, noch Lord CLARENDON, noch eenig ander Schryver, het
minste gewag maakt van de volgende zeer zeldzame gebeurtenis, welke hem in
(*)
Holland bejegende .

(*)

Het is bekend, dat Koning KAREL de II, na dat zyn Vader onthalsd was, en eer hy tot den
Engelschen Throon geroepen werd, als een Balling, in verscheiden Landen omzwierf. De
Heer WAGENAAR schryft daar van het volgende: ‘KAREL de II had zich, na het uitbarsten van
den Oorlog tusschen Spanje en den Protector, en na het sluiten van een heimlyk Verdrag
met den Aartshertog LEOPOLD, gemeenlyk onthouden in Brabant en Vlaanderen, van waar
hy op de gelegenheid wagtte, om zyne herstelling te bevorderen, door bedekte en openbare
wegen. Hy handelde, onder anderen, met de Prinsesse van ORANJE, zyne Zuster, die hem,
zelfs al te voren, te Keulen, was komen zien, en daarna in Parys volgde; doch het geen
tusschen hen voorviel bleef een diep geheim. Ik vind wel in Schriften van dezen tyd, dat de
Prinses voorgehad zou hebben, oorlog te verwekken tusschen Engeland en Holland; doch
hier op is geen staat te maken. Zy bleef weinig minder dan een jaar in Frankryk, en begaf
zich toen naar Breda. Koning KAREL sprak haar dikwils, en verzuimde ook niet, naar gelang
dat de zaken in Engeland ten zynen voordeele veranderden, onder de hand, te raadplegen
met de Prinsesse Weduwe en met eenige Leden der Regeringe dezer Landen, die zyner
zake gunst toedroegen; doch het voornaamste van het geen hy verrigtte bleef bedekt, alzoo
hy het niemand dan zich zelven toebetrouwde. Hy kwam zelf nu en dan, onbekend, in Holland.
In den herfst des jaars 1658 was hy te Amsterdam geweest en ook te Enkhuisen, van waar
hy voorhad een keer te doen naar Friesland, om een mondgesprek te houden met Prinse
WILLEM VAN NASSAU; doch de President DOWNING had 'er de Staten kennis van gegeven; waar
op de reis naar Friesland gestaakt werd; nogtans sprak Koning KAREL Prins WILLEM en de
Prinses Weduwe in den Haag.’
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De Koning, zich te Brussel bevindende, was zeer verlangende om zyne Zuster, de
Prinses van ORANJE, te zien en te spreken, en besloot ten dien einde zich naar den
Haag te begeven; doch in de noodzaaklykheid zynde, om deze reis met het grootste
geheim te doen, openbaarde hy zyn voornemen aan niemand hoegenaamd, maar
beval aan FLEMING, een knegt van den Grave van WIGHTON, die in zyn dienst was,
en aan wiens getrouwheid hy, noch voor noch na deze gebeurtenis, immer getwyffeld
heeft, dat hy zich in stilte van twee paarden moest voorzien, en met dezelven, op
den volgenden avond, op eene zekere plaats, die zyne Majesteit hem beduidde,
moest wagten. Op den gestelden tyd kwam de Koning, (die zich dien avond vroeg
te bedde had begeven, doch kort daar na weder was opgestaan, zich had
aangekleed, en, door een agterdeur, was uitgegaan, latende een brief voor zyne
bedienden liggen, waarin hy hen bekend maakte, dat hy, voor eenige dagen, moest
afwezig zyn, doch dat zy, onder voorwendsel van zyne onpaslykheid, deze
afwezigheid zoo geheim moesten houden als maar immer mooglyk was;) en met
FLEMING te paard gestegen zynde, deelde hy hem het geheim mede, dat hy
voornemens was, zich naar den Haag te begeven, om zyne Zuster te spreken; en
vervolgens met hem langs verscheiden bywegen gereden zynde, kwam hy op een
morgen, ten 6 uren, in den Haag, en nam zyn intrek in eene gemeene herberg, in
een afgelegen hoek der Plaatse, in welken hy vertrouwde dat niemand hem zoude
kennen.
Terstond na zyne aankomst zond hy FLEMING af,
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om zyne Zuster daarvan kennis te geven, en tevens te vernemen, op wat tyd en
plaats hy haar, zonder gevaar te loopen van ontdekt te zullen worden, zoude kunnen
spreken. FLEMING voerde dezen last uit in minder dan een uur tyds, en was zoo dra
niet by den Koning terug gekomen, dien hy in dezelfde kamer vond, waarin hy hem
gelaten had, of 'er kwam een onbekend persoon vragen, of dien morgen niet twee
Fransche Heeren hun intrek aldaar genomen hadden? De hospes gaf hier op ten
antwoord, dat 'er wel twee Heeren by hem gekomen waren, maar dat hy nog niet
wist, van wat landaart zy waren. De vreemdeling verzogt daar op, dat hy die Heeren
zoude gaan zeggen, dat 'er iemand was, die hen verlangde te spreken. De Koning
ontzette op dat verzoek, maar was egter nieuwsgierig om te weten wie die man
was, en wat hy te zeggen had; dan FLEMING ried het den Koning af; doch zyner
Majesteits nieuwsgierigheid was onverzetlyk; weshalven hy bevel gaf, hem binnen
te laten komen. Oogenbliklyk trad 'er een oud, statig man in het vertrek, hebbende
een langen gryzen baard, en in een groenen overrok gekleed, die, zich tot den
Koning keerende, verzogt, dat hy hem alleen mogt spreken, dewyl hy hem zaken
van gewigt te zeggen had. De Koning, denkende dat hy mooglyk met eene
boodschap van zyne Zuster kwam, en uitermate nieuwsgierig zynde, zo het dat niet
was, wat toch de reden van dit bezoek mogt wezen, beval FLEMING te vertrekken;
doch deze 'er zwarigheid in makende, trok de Koning hem ter zyde, en luisterde
hem in, dat hy geen vrees moest hebben; dat het een oud man was, dien hy, des
noods, wel aan kon; waar op FLEMING heenging.
Zoo dra die man zich by den Koning alleen bevond, sloot hy de deur digt toe, het
welk den Vorst eenigen argwaan deed opvatten; doch oogenbliklyk op zyne knieën
gevallen zynde, deed hy zyne vermomming af, wanneer het bleek, dat hy de Heer
DOWNING was, naderhand zoo bekend by den naam van ST. GEORGE, en, na des
Konings herstelling op den Engelschen Throon, zyn Ambassadeur by de Staten
(*)
Generaal, doch op dien tyd Ambassadeur van CROMWEL by gemelde Staten .

(*)

Hy was de Zoon van een Predikant, welke met de Parlements-Leden naar Schotland gezonden
was, om de Schotten tegen den Koning op te zetten, en die, volgens Lord CLARENDON's
Historie, een bittere vyand was van het Koninglyk Huis.
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Men kan ligt begrypen, hoe versteld de Koning stond op dat gezigt; doch DOWNING
liet hem geen tyd om iets te zeggen, maar sprak hem in dezer voege aan: ‘dat hy
hoopte, dat zyne Majesteit hem zoude vergeven het geen hy tegen zyn koninglyk
belang gedaan had, gedurende de rebellie; en verzekerde hem, dat, schoon hy nu
in dienst was van den Usurpateur, hy zyne Majesteit zulk een goed hart toedroeg
als een eenige van zyne onderdanen, en dat hy, zoo dra 'er zich de gelegenheid
toe opdeed, alles voor zyn dienst zoude opzetten; hopende dat zyne Majesteit van
zyne opregtheid overtuigd zoude wezen. Dan dat hy, voor en aleer hy de reden van
zyne komst bekend maakte, van zyne Majesteit moest vorderen, hem plegtig te
beloven, dat hy van deze gebeurtenis noch tegen FLEMING, noch tegen iemand
anders hoegenaamd, zoude spreken, tot den tyd dat het God zoude behagen om
zyne Majesteit op den Throon te herstellen, wanneer hy wel mogt lyden, dat het
bekend werd: tevens verzogt hy den Koning, hem nooit te zullen vergen, om te
zeggen, hoe hy ontdekt had, dat hy in den Haag was.’
De Koning hem het een en ander plegtig beloofd hebbende, vervolgde DOWNING:
‘dat zyn Meester, de Usurpateur, nu in vrede met de Hollanders en de Staten, zoo
onderworpen en afhanglyk aan hem zynde dat zy niets weigerden van het geen hy
begeerde, in het grootste geheim, met hen een verdrag ontworpen had, waar van
het voornaamste artykel was, dat zy zich verbonden om den persoon van zyne
Majesteit op te ligten en aan den Usurpateur over te leveren, indien hy immer op
hun grondgebied ontdekt wierd; - dat dit Tractaat, door de Staten geteekend zynde,
naar Londen was gezonden, van waar het, des morgens van den vorigen dag, was
terug gekomen, en dien eigen avond door hem en een geheim Committé der Staten
was bekragtigd geworden.’
Hy vertoonde vervolgens aan den Koning; ‘dat zyn Meester zulk eene goede
verstandhouding had, dat hy ras aan hem (DOWNING) berigt zoude geven, dat
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zyne Majesteit in den Haag was, en dat, indien hy verzuimd had hem te doen vatten,
zyn Meester deswegens zoo gevoelig zoude wezen, dat het hem zeker zyn hoofd
zoude kosten; dan dat hy, om den Koning te waarschouwen van het gevaar, waar
in hy zich bevond, zich dus vermomd had, dewyl hy het geheim aan niemand had
durven vertrouwen.’
Hy stelde daar op aan den Koning voor, dat hy terstond te paard zoude stygen,
en met allen mooglyken spoed het Staatsche grondgebied verlaten; terwyl hy zich
inmiddels naar zyn huis zoude begeven, en, onder voorwendsel van onpaslykheid,
langer dan naar gewoonte te bed blyven, tot dat hy konde rekenen, dat zyne Majesteit
buiten gevaar zoude wezen, en zich dan naar de Staten zoude begeven, om hun
kennis te geven van 's Konings komst, en, uit hoofde van het gesloten Tractaat,
vorderen, dat zy hem lieten gevangen nemen; en wanneer zy zyne Majesteit niet
vonden, hy als dan zoude verzoeken, deze zaak, noch het gesloten Tractaat, rugtbaar
te maken, om daar door de gelegenheid niet te missen, van zyn persoon in het
vervolg in handen te krygen.
De Koning volgde oogenbliklyk dien raad, en alles gebeurde zoo als DOWNING de
zaak belegd had; men zogt, op zyn aanbrengen, na den persoon des Konings; doch
hy was niet te vinden. Zyne Majesteit, dit groot gevaar zoo gelukkig ontkomen zynde,
hield heilig zyn woord, en sprak nooit van dit geval dan na zyne herstelling: ook
heeft DOWNING nooit aan den Koning willen zeggen, hoe hy zyne komst in den Haag
ontdekt had, zeggende dat dit altyd een geheim moest blyven.
Zonderling was ondertusschen de ontdekking van dit geheim. FLEMING had 'er
niets van geweten voor dat hy met den Koning te paard zat; ook kon hy het aan
DOWNING niet ontdekt hebben, dewyl hy zoo schielyk van de Prinses van ORANJE
terug kwam, en DOWNING genoegzaam gelyktydig met FLEMING aan de herberg
kwam.
Deze historie werd naderhand dikwils verteld onder de hovelingen van Koning
KAREL, en byzonder door den Graaf van CROMARTIE, welke daar by verhaalde, dat
hy, omtrent een jaar na 's Konings herstelling, met den Hertog van ROTHES en
verscheiden andere Schotsche Grooten, op zekeren avond, met den Koning zittende
te drinken, het gesprek viel over eene onbeschei-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

179
den aanspraak, die DOWNING in het Parlement, betrelyk de Schotsche Natie, gedaan
had; zynde die Heeren alle van begrip, dat de Koning zich deswegens gevoelig
behoorde te toonen, en hem van het hof moest verwyderen, in plaats van hem te
begunstigen. De Koning hernam hier op, dat hy het gezegde van DOWNING gansch
niet goedkeurde, en hem 'er over zoude onderhouden, doch 'er niets verder aan
doen konde, uit hoofde van het geen tusschen het beiden gebeurd was; verhaalende
daarop de historie, zoo als dezelve hier voor gemeld is; het welk eene groote
verwondering en indruk by die Heeren verwekte, en ROTHES bewoog, den Koning
te verzoeken, om op de gezondheid van DOWNING een bokaal te laten rondgaan.

Verslag, wegens de strafwetten en de gevangenhuizen in
Pennsylvanie.
(Uit de Travels in North-America, by the Duke DE LA ROCHEFOUCAULT LIANCOURT.)
Zints den Jaare 1793 is in Noord-America geen misdaad, dan die van opzettelyken
Moord, met den dood gestraft. Andere misdryven worden gestraft met
Gevangenzetting voor meer of minder tyds, en gepaard met omstandigheden van
meerdere of mindere gestrengheid, naar den aart der gepleegde wanbedryven. De
Gouverneur heeft, in alle gevallen, het voorregt om de Straffe te verzagten; want,
schoon het aan de verstandige Wetgeevers van deezen Staat bleek, dat de
zekerheid, waarmede de Straf de Misdaad op de hielen volgt, de laatste grootlyks
zal verminderen, is de hoop op vergiffenis-verwerving, door een volgend goed
gedrag, hun voorgekomen, een weezenlyk beweegmiddel te weezen tot hervorming
der Misdaadigeren. De zeer eigenaartige opmerking, dat alle Straffe de verbetering
des Misdaadigers moet ten oogmerk hebben, en hem zelfs de middelen tot
hervorming behoort te verschaffen; deeze zeer belangryke Grondregel is de
grondslag der inrigtingen van de Gevangenhuizen in Philadelphia.
De Landbestuurders hebben 'er dit zeer verstandig
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beginzel bygevoegd, dat de Gevangenzetting van eenen Misdaadiger, ten beste
der Maatschappye strekkende, zo min mogelyk een bezwaar der Geldmiddelen van
den Staat moet te wege brengen. In gevolge hiervan hebben zy, in hunne gemaakte
schikkingen, zich deeze zaaken voorgesteld.
Vooreerst. Dat de inrigting der Gevangenissen, zo veel mogelyk, zou strekken,
om de Gevangenen hunne voorige slegtigheden te ontwennen, en op te leiden tot
nadenken op hunnen staat, en gevolglyk tot verbetering.
Ten anderen. Dat alle willekeurige behandeling, alle wreedheid en
onregtvaardigheid, uit de Gevangenissen zou geweerd worden; naardemaal deeze
strekken om het hart des Gevangenen kwaadaartigheid en wraak in te storten, in
stede van gevoelens van berouw te baaren.
Ten derden. Dat de Gevangene altoos bezig moet weezen in eenig voordeel
aanbrengend werk, om hem aan geene ledigheid te gewennen, om de kosten zyner
opsluiting te helpen draagen, en hem eenigen voorraad te verschaffen, ten tyde dat
hy in de Maatschappy wederkeert.
De van misdryf overtuigden in deeze Gevangenissen zyn verdeeld in twee Classen.
De eerste bestaat uit de zodanigen, die Misdryven gepleegd hebben, voorheen met
den Dood gestraft: hun vonnis behelst altoos, Eenzaame Gevangenis voor een
gedeelte van den tyd, dien zy ter Gevangenisse verweezen zyn. De langduurigheid
deezer Eenzaame Gevangenis staat aan het believen des Regters; doch onder
deeze bepaalingen, dat dezelve niet langer zal duuren, dan de helft van den geheelen
tyd, welken hy ter Gevangenisse verweezen is, en niet minder zyn dan een twaalfde
gedeelte van denzelven. - De andere Classe zyn de veroordeelden wegens mindere
misdryven; en worden deezen gevolglyk niet verweezen tot de Eenzaame
Gevangenis.
De cellen, voor de eenzaam Gevangenen geschikt, zyn agt en zes voeten in de
lengte en in de diepte, en negen hoog. Altoos vindt men ze op de eerste of tweede
verdieping der Gevangenhuizen; ze zyn overwelfd, en afgescheiden van de rest
des gebouws. De cellen worden verwarmd door een kagchel, welke in den doorloop
tegen over de cellen staat. De misdaadiger, geslooten agter twee yzeren deuren
met tralien, geniet
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de warmte des vuurs, zonder in staat te weezen om het tot slegte oogmerken te
misbruiken. De cellen krygen licht door de deuren, die in den doorloop komen, en
meer onmiddelyk door een venster. 'Er is een watervat, waaruit de Gevangene water
naar welgevallen kan krygen. Geene voorzorg, tot reinheid of gezondheid dienstig,
wordt 'er vergeeten. De cellen, gelyk ook alle de deelen der Gevangenisse, worden
tweemaal 's jaars geheel schoon gemaakt. De Gevangene slaapt op een matras,
en heeft genoegzaam dekzel.
In deezer voege aan de eenzaamheid overgegeeven, alsmede aan de bitterheid
van nadenken en berouw, heeft hy geene gemeenschap altoos met menschlyke
weezens; alleen bezorgt de Oppasser hem éénmaal daags een groove pudding
van Indiaansch Koorn.
Het is eerst eenigen tyd naa dat de Misdaadiger in deezen staat van volkomene
afzondering van de Maatschappy doorgebragt heeft, dat hy verlof krygt om te leezen,
of tot zodanige handen-bezigheid, als hy in die eng beslootene plaats kan verrigten.
De Misdaadiger komt nooit uit zyne cel, geduurende al den tyd, dat hy ter
eenzaamheid verweezen is; zelfs mag hy in den gang niet wandelen, dan in gevalle
van ziekte.
Het is overgelaaten aan de Opzigters der Gevangenissen, te bepaalen, in welk
gedeelte van het geheele perk der gevangenisse de tyd van de eenzaame
opgeslootenheid zal plaats hebben; mits de gevangene daadlyk de hoeveelheid
van tyd, ter eenzaame gevangenisse in het vonnis uitgedrukt, daarin doorbrenge.
Doorgaans treedt hy ter eenzaame plaatze in, op den eigen stond, dat hy 'er toe
verweezen is; naardemaal het gestrengste gedeelte van het vonnis, naar alle
regtmaatigheid, zo schielyk als geschieden kan, op het misdryf moet volgen; dewyl
de hardheid deezer opsluiting onregtvaardig zou vermeerderd worden, indien de
Gevangene reeds eenigen tyd de gewoone vryheid der andere Gevangenen
genooten hadt; dewyl de afzondering van de Maatschappy bestemd is om den
Gevangenen op te leiden tot het overdenken van de misdryven, welke hem eene
zo zwaare straffe op den halze haalden, en omdat de schielyke en volslaagene
verandering van voedzel het temperament van den Gevangenen aandoet,
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en neigt tot eene geschiktheid, welke het berouw voorgaat.
De Opzigters der Gevangenhuizen stellen zeer veel in de onthouding, welke zy
den eenzaam Gevangenen opleggen; zy merken deeze aan, als het zekerst middel
te zyner verbeteringe, door de verandering, welke deeze veroorzaakt in zyne
denkbeelden en geaartheid. Dit begrip schynt invloed gehad te hebben op de
Stichters van zodanige Godsdienstige Genootschappen, welke Vasten en Onthouding
als pligten voorschryven; en hy, die acht geeft op het vermogen onzer zintuigen op
de zielsgesteltenisse, zal niet nalaaten, de Opzienders der Gevangenhuizen in
Philadelphia toe te juichen, wegens de verstandigheid van hun stelzel.
De Misdaadiger, niet tot de Eenzaame Gevangenis verweezen, wordt, by zyne
aankomst in de algemeene plaats, by de andere gebragt. Zyne kleederen worden
hem afgenomen, en, in zommige gevallen, verbrand; hy krygt eene kleeding gelyk
zyne medegevangenen. Men onderrigt hem in de regelen, voor de gevangenen
bepaald, en onderzoekt, welk soort van werk hem best voege.
Aan de Opzienders der Gevangenhuizen levert de Schout een papier over,
behelzende een verslag van het misdryf; van de omstandigheden, strekkende om
het te verzwaaren of te verligten; van de stukken, by het verhoor te voorschyn
gekomen; van de misdryven, welke hy in vroegeren tyde moge begaan hebben;
met één woord, van het geheele Character en den Leevensloop des Gevangenen,
zo verre men die heeft kunnen bekomen. Dit Geschrift is opgesteld door het Hof, 't
welk het vonnis geslaagen heeft, en stelt de Opzienders der Gevangenhuizen in
staat om zich een denkbeeld van den Gevangenen te vormen, en zich ten zynen
opzigte te gedraagen, zo als de toedragt der zaaken vordert.
Het werk, den Gevangenen opgelegd, is geëvenredigd aan hunne kragten en
vaardigheid in het bedryf. In de Gevangenhuizen zyn weefgetouwen,
timmermansschaaf- en werkbanken, winkels voor schoen- en kleedermaakers.
Gevangenen, die geen van deeze hanteeringen verstaan, moeten zaagen, marmer
polysten, pleister maalen, wol kammen of hennip hekelen. De Op-
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zigters hebben, zeer onlangs, een naalden-maakery aangelegd, welke aan veele
handen werk geeft, en zeer ten voordeele der Gevangenhuizen strekt. Gevangenen,
buiten staat tot eenigen zwaaren arbeid, of onbekwaam tot iets anders, moeten wol,
paarden-hair en vlas sorteeren.
Het loon voor den arbeid der Gevangenen wordt tusschen den Oppasser en den
Koopman bepaald, in tegenwoordigheid van den Gevangenen. Uit die gelden betaalt
de Gevangene zyn eeten, zyn aandeel in de gewoone uitgaven van het huis, het
gebruik en de slytagie van zyne gereedschappen; de prys, hiervoor te betaalen,
hangt noodwendig af van de omstandigheden, en wordt daarom viermaalen 's jaars
door de Opzienders bepaald. Dezelve beloopt tegenwoordig vyftien Pences daags;
en een oud man, die niets doen kan dan hennip plukken, kan daags een- of
twee-en-twintig Pences verdienen. 'Er zyn Gevangenen, die meer dan een Dollar
op één dag winnen.
Behalven het geld, 't welk de Gevangene dus betaalt aan de Gevangenis uit zyne
verdiensten, verpligt hem de wet, om aan den Staat te vergoeden de kosten zyner
teregtstelling, en eene geldboete, welke altoos een gedeelte van het gestreeken
vonnis uitmaakt. De geldboete is eene som, welke aan de schatkist van den Staat
betaald wordt, en, in gevalle van Diefstal, eene som, genoegzaam om het gestoolene
te vergoeden. Het geld, aan 's Lands schatkist verschuldigd, wordt doorgaans
kwytgescholden, maar nimmer de Geregts-onkosten, of de wedergave van het
gestoolene. Het Land schiet de penningen tot het houden der Regtspleeging uit; en
wordt dit weder vergoed door den handen-arbeid des Gevangenen, indien de Familie
of Vrienden zulks niet voor hem afdoen.
De Vrouwen worden steeds aan het spinnen, naaijen, het werken in wol gezet,
en moeten voor de Gevangenen wasschen. Zy betaalen zeven Pences daags voor
de kost, en zy kunnen, yverig zynde, meer winnen. Dewyl zy zo zwaar niet werken
als de Mannen, is haar eeten min kostbaar.
De Oppasser der Gevangenen ligt hier niet, gelyk dit op andere plaatzen gebruiklyk
is, eenige schatting op den ongelukkigen of elendigen. Niets wordt 'er gevorderd by
des Gevangenen intreede, niets by diens uit-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

184
gang; niets voor toegeeflykheden, aan iemand in 't byzonder beweezen. - De
geringheid der Wedde, op zommige plaatzen van Europa, schynt de Oppassers te
geregtigen om dit aan te vullen door afkneevelingen tot vermeerdering van hun
bestaan; en het valt moeilyk voor lieden van hooger rang, wier post het is om op
hun gedrag te letten, strenge naspeuringen te doen, wanneer zy weeten, dat een
Bediende geene genoegzaame wedde heeft om van te kunnen leeven. - De
schraapende afperssingen, op welke ik het oog heb, worden gepleegd door lieden
van den veragtlyksten stand in de Maatschappy, en zy worden dikwyls aangemerkt
als eene schadeloosstelling voor de veragting en haat, welke zy ontmoeten.
Dan hier, waar nimmer een Gevangene in ketenen geklonken wordt; waar slagen,
en zelfs onbeschofte taal, verboden zyn aan allen, die toegang tot den Gevangenen
hebben; waar de geheele huishouding is ingericht om de Gevangenis tot eene
school van verbetering te maaken, - kan de bediening van Oppasser in een
Gevangenhuis nimmer de kieschheid van iemands character beledigen. Het loon,
hun toegelegd, is vry ruim, zelfs dat der Onder-oppassers. De dagelyksche bezoeken
der Opzienders zyn een bedwangmiddel voor de Oppassers, en sluiten niet alleen
alle afperssing uit, maar leveren een bewys op, dat ze in de Gevangenissen niet
kunnen voorvallen.
Elke Gevangene heeft een boekje, waarin het loon, door hem bedongen, staat
aangetekend; dit geschiedt in zyne tegenwoordigheid, alsmede het geen 't door
hem bearbeidde bedraagt; hier tegen over de uitgiften van zyn Verhoor, de geldboete,
waarin hy verweezen is, de som voor het gebruik en het slyten zyner
gereedschappen, en wat hy voor kleederen en kost moet betaalen. Deeze rekening
wordt alle drie maanden opgemaakt in tegenwoordigheid der Opzienderen. Een
afschrift daarvan komt in het algemeen Register, mede alle drie maanden
bygeschreeven.
Het geen de Gevangenen door hunnen arbeid winnen, wordt in 's Lands schatkist
gebragt, die dus de Bankier der Gevangenen wordt, en allen verdenken wegweert,
't welk zou kunnen ontstaan, indien de Oppasser het geld in handen hieldt. De
Oppasser is met de daad niet anders dan een Agent tusschen den Ge-
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vangenen en hem, die den Gevangenen werk geeft; de prys des arbeids in de
Gevangenis is dezelfde met dien, welken men daar buiten betaalt; en de Opzienders
draagen zorge, dat 'er geen bedrog ten nadeele der Gevangenen gepleegd worde.
De Oppasser koopt de leevensmiddelen in tegenwoordigheid der Opzienderen.
Eene zekere hoeveelheid is bestemd voor elken Gevangenen, en wordt den Kok
toegewoogen, die zelf een Gevangene is, en voor zynen arbeid door de Gevangenen
betaald wordt.
(Het Vervolg en Slot hiernaa.)

Geneeswyze der geele koorts, op de West-Indische eilanden in
gebruik.
Aan de Schryvers der Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
Het is bekend, welke verwoestingen de zogenaamde Geele Koorts, zedert eenige
jaaren, in sommige Landschappen van Noord-Amerika heeft aangericht; gelyk ook,
dat veelen de besmettelyke Ziekte, welke, geduurende het jongst afgelopen jaar,
te Kadix, Sevilie, en elders in het zuidlyke gedeelte van Spanje, zo veele duizenden
heeft wechgesleept, beschouwen als deeze zelfde Koorts, door een Amerikaansch
vaartuig derwaards overgebragt. God verhoede, dat die vreeslyke kwaal ooit tot ons
oversla, en de rampen van ons Vaderland vermeerdere! Indien zulks, evenwel, mogt
gebeuren, zoude het van dienst kunnen zyn, te weeten, welke middelen elders, en
wel in het Vaderland der Ziekte zelve, de West-Indische Eilanden, en daaromstreeks,
met de meeste vrucht ter geneezinge aangewend worden. Uit overweeginge hiervan
heb ik, schoon van beroep geen Geneeskundige, het volgende vertaald uit het
bericht, hetgeen de Opstellers van het Monthly Review, Vol. XXIX of the New Series,
p. 27 and foll. geeven van Capt. J. COLNETT's Voyage to the South Atlantic and round
Cape Horn.
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‘Kapitein COLNETT's oplettendheid,’ zeggen de Reviewers, ‘op het genoegen van
zyn scheepsvolk, in het byzonder met opzicht op het voedsel, hetgeen hy zich zo
wel bevlytigde welsmaakende als gezond te doen zyn, verdient grooten lof, en het
is hem gelukt, nieuwe voorbeelden te voegen by de reeds bekende, van het
bewaaren der gezondheid onder het volbrengen van langduurende zeereizen. De
volgende plaats, betrekkelyk tot zyne behandeling van die verschrikkelyke ziekte,
de geele Koorts, verdient in het byzonder opmerking.
Het geheele scheepsvolk was, meer of min, aangetast geworden van de geele
Koorts. Ik was, evenwel, zo gelukkig, dat ik van die yslyke kwaal hen genas, door
de behandeling te volgen, welke ik de inboorlingen van Spaansch-Amerika zag in
het werk stellen, terwyl ik by hen gevangen was. By het verschynen der eerste
toevallen werd het voorste gedeelte des hoofds onmiddellyk kaal geschoren, en de
slaapen, met de kruin, gewasschen met azyn en water. Het geheele lichaam werd
daarop in warm water gedompeld, om aan de uitwaasseming eenen vryen loop te
geeven; eenig buikopenend geneesmiddel werd vervolgens toegediend, en alle vier
uuren eene gift van tien greinen van James poeders. Was de Lyder dorstig, de drank
was slappe witte wyn met water, en eene snede broods om den trek tot eeten te
voldoen. Een toeneemende eetenslust werd ingevolgd met eene kleine hoeveelheid
van soep, gemaakt uit de slymachtige (mucilagenous) deelen der Schildpad, met
een weinig wynazyn 'er in. Ik gaf de zieken ook konfituuren en andere dingen uit
mynen byzonderen voorraad, wanneer zy slechts van verre eenig verlangen toonden
na iets, waarvan ik hun konde voorzien. Door deeze wyze van behandeling nam
het geheele scheepsvolk toe in gezondheid, uitgezonderd den timmerman, die,
schoon een zeer stout en sterk man, eenmaal in zulken staat van ylhoofdigheid
was, en tot een zo laag peil gedaald, dat ik hem opgaf; maar hy herstelde
allengskens.’
Misschien kan dit voorbeeld van nut zyn voor anderen, en het is tot uwen dienst,
indien gy goedvindt het te plaatzen in uw Maandwerk. De James-poeders, een
Engelsch koortsmiddel, zullen hier te land, misschien,
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niet onbekend zyn; de schildpaddensoep kan door andere soepen vervangen worden.
Daar ik konfituuren vertaald hebbe, staat in het Engelsch sweetmeats: dit konde
ook zuikergebak betekenen; maar behalven dat het laatste my scheen in ziekte niet
te pas te komen, zal ook, waarschynelyk, een Zeeman op lange tochten eerder
geleien en ingelegde vruchten dan zuikergebak met zich voeren.
Uw Bestendige Leezer,
O.

Ter gedagtenisse van Lucretia de Dondis ab Horologio Obizzi,
gemalinne van pius AEneas, markgraaf van Orciano, te Tadua.
Deeze beminnelyke, jonge en zagtaartige vrouwelyke Schoonheid, die, by deeze
bevalligheden, Godsdienstigheid en tedere Huwelyksliefde voegde, leefde in de
groote waereld onbesprooken, en strekte ten voorbeeld haarer Sexe. Het konde
niet missen, of deeze beminnenswaardige Vrouw moest van tyd tot tyd veeler oogen
na zig trekken; de openbaare plaatzen, daar zy verscheen, waren hier van getuigen.
Haar stand in de waereld, schoon zy ingetoogen leefde, gaf haar overvloedige
gelegenheid om gezelschappen by te woonen, en in openbaare byeenkomsten te
verschynen, daar zy veele bewonderaars had: onder deeze, gelyk altyd het geval
is, waren ook laage zielen, die haare eer belaagden; in 't byzonder een Edelman
van Padua, die haar nu en dan ontmoette, en zig, door vleijende en
schoonschynende redenen, in haare gunst zogt te wikkelen; doch te vergeefs: haar
snedig oordeel ontdekte ras den snooden toeleg; ten minsten zy vermoedde dien;
't welk, helaas! tot haar ongeluk, maar al te zeer bewaarheid wierd. - Op zekeren
tyd haar Gemaal van huis zynde, en zy des morgens, met haaren eenigen Zoon
van 5 jaaren, zig nog te bedde bevindende, zag zy dien snooden Edelman ter kamer
intreeden, waarin hy, door list of bedrog, toegang had weeten te verkrygen. Verschrikt
en verlegen, wilde zy met haaren Zoon vlugten; dan de Snoodaart belette zulks, en
bragt of sloot het kind buiten het vertrek. Geene vleijende woorden, geene
smeekingen, geene bedreigingen waren in staat, haar te beweegen: neen; haare
eer, de liefde voor haaren Gemaal, de deugd, - zie daar de voorwerpen, voor welke
zy manmoedig streed, en onbewimpeld verklaarde, liever te willen sterven, dan die
dierbaare Panden te verlochenen of te
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beledigen. Haare standvastige en onverschrokke weigering deed de drift des
Edelmans in woede verkeeren (het gevolg niet zelden van zulke dwaaze liefde); hy
trekt zyn ponjaard, en doorsteekt die martelares der deugd. De Booswigt vlugt ten
venster uit, en begeeft zig in stilte weder naar zyne wooning, alwaar hem nog
niemand in den vroegen morgen gemist had. Het lyk deezer Vrouwe gevonden
zynde, en het kinderlyk verhaal van haar Zoontje in acht neemende, terwyl men ook
bemerkt had, dat die Edelman zedert eenigen tyd het oog op haar geslagen had,
kwam hy ras in verdenking, werd in hegtenis genomen. verhoord, gepynigd, - doch
ontkende alles. Egter, wyl de buuren getuigden, dien morgen een Edelman omtrend
haar huis gezien te hebben, en men ook een knoop van een manchette op haar
bedde vond, zeer gelykende na een anderen, dien hy nog by zig had, hield men
hem 15 jaaren gevangen, schoon hy alles bleef ontkennen. Zyne vrienden bragten
het eindelyk zo verre, dat hy ontslagen werd; dan hy had niet lang genot van zyne
herkreegen vryheid: want dat jongsken van 5 jaaren, nu tot manbaaren ouderdom
gekomen, ontmoette hem eenige maanden daarna, - (ô wonder werkende en
wreekende Voorzienigheid!) en schoot hem met een pistool voor 't hoofd, dat hy
dood ter aarde viel; wreekende alzo den onschuldigen dood zyner Moeder. Die
jonge Marquis D'ORCIANO is naderhand in Keizerlyken Dienst getreeden, gedroeg
zig loflyk, en diende nog in 1687.
Intusschen had de Magistraat van Padua, den 31 December 1661, gedecreteerd,
dat ter haarer gedagtenisse een Gedenkteeken zou worden opgerigt, op de Zaal
van het Raadhuis, naby het Gedenkteeken van Titus Livius, met dit Byschrift:

Venerare Pudicitiae Simulachrum & Victimam, LUCRETIAM DE DONDIS
AB HOROLOGIO Pyenca de Obizzonibus, Orciani Marchionis Uxorem. Haec
inter noctis tenebras, maritales asserens tedas, furiales recentis Tarquinii
faces, casto cruore extinxit. Sicque Romanam Lucretiam intemerati tori
gloria vincit. Tantae suae Heroinae generosis manibus hanc dicavit aram
Civitas Patavia. Decreto diei 31 Decemb. anni 1661.
Welk Gedenkteeken gezien is, onder andere, door MISSON; zie diens Reizen, Iste
Deel, pag. 111.
Zo wordt de nagedagtenis der Ondeugd uitgeroeid! maar die des Deugdzaamen
zal in zegeninge blyven!
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Iets over den styl van het geschiedkundig gedeelte der schriften
des nieuwen verbonds.
Door den Eerw. Richard Graves.
(Ontleend uit diens Essay on the Character of the Apostels and Euangelists.)
Welke toch zyn de kenmerken, die de rede ons leert verwagten, en die de
ondervinding leeraart, dat doorgaans plaats hebben in de Schriften der
Geestdryveren? - By Menschen van dien stempel is de verbeeldingskragt tot eenen
hoogen graad verhit; men bespeurt eene verwarring van denkbeelden; de Styl wordt
gedwongen en duister, vol geheimzinnigheids en verbloemings, donkere en gewronge
toespeelingen. Met deeze duisterheid gaat doorgaans gepaard eene vergrootte en
buitenspoorige vlugt van denkbeelden en uitdrukkingen. Niets wordt aan natuurlyke
oorzaaken toegeschreeven, alles vergeestlykt en ten hoogsten top gedreeven.
Gewoone gebeurtenissen vindt men beschreeven als geheimen der Voorzienigheid;
eenigzins ongewoone als onlochenbaare wonderdaaden. Maar, noch deeze
duisterheid, noch deeze vergrooting, by de Geestdryvers meestal aan te treffen,
haalen, in zigtbaarheid en aanstootlykheid, by de hitte en drift, by den trots en de
bitterheid, welke men doorgaans aantreft by Schryvers, die zichzelven aanmerken
als de eenige Gunstelingen des Hemels, en de rest des Menschdoms doemen, als
vervreemd van GOD en haatlyk in diens oogen, en die natuurlyk deeze zelfverheffing
en liefdeloosheid verraaden door een gemaakten toon van nederigheid, doch die
zich kenmerkt door het heerschend leerstellige en het heftig uitvaaren tegen
andersdenkenden.
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In deezervoege zyn duisterheid en buitenspoorigheid, zelfverheffing en liefdeloos
veroordeelen van anderen, de eigenaartige kenmerken van Opstellen, waarin de
Geestdryvery den toon geeft. - Vergelykt hiermede den Styl van het Geschiedkundig
gedeelte der Schriften des Nieuwen Verbonds, en het tegenovergestelde hiervan
moet elk terstond in 't oog loopen. In deeze opstellen maaken eenvoudigheid van
styl en schikking, en daarmede gepaard gaande helderheid van denkbeelden, de
hoofdtrekken uit. Alles is klaar, ongedwongen, onopgesmukt. De zinsneden zyn
kort en verstaanbaar; de taal is eenvoudig en natuurlyk; geene overtollige en
vergezogte bynaamwoorden, geene opeenhooping van woorden, die hetzelfde of
ten naastenby hetzelfde betekenen, worden 'er aangevoerd, om de denkbeelden
der spreekende Persoonen uit te breiden of aan te dringen; geene ingewikkelde
omschryvingen; geene pooging om de zaaken op eene stoute en diep indringende
wyze voor te draagen.
Deeze eenvoudigheid van Styl en Opstel is weezenlyk verbonden met, en ontstaat
(*)
uit, de eenvoudigheid des oogmerks . De Schryvers deezer Leevensverhaalen
vertoonen zich als de nederige Medegenooten van CHRISTUS, uitgekoozen om tot
de kennis aan anderen te brengen het oneindig hooger Character van Hem, die, in
den verheevensten zin, de Mond van GOD was tot het Menschdom - het is in deezen
minderen kring, waarin zy zich steeds beweegen en handelen.
Getroffen door de onuitspreeklyke waardigheid van den Messias, wien zy ten
dienste stonden, laaten zy geene gelegenheid voorby glippen, om Hem aan de
wereld te vertoonen; zy schynen het voor iets onvoegelyks te houden, hunne eigene
denkbeelden, gissingen of redenkavelingen in te voeren, ten ware zulks een
noodwendig gedeelte van het verhaal uitmaake. Zy verlaagen zichzelven, om hunnen
Meester in het uitsteekendst licht te doen voorkomen; zy prediken niet zichzelven,
maar CHRISTUS JESUS den Heere. - Te deezer

(*)

Vide Dr. GEORGE CAMPBELL's Preliminary Dissertation to his Translation of the Gospels, in 2
Vol. 4to. Lond. 1789. Vol. 1. 3 Dissert. § 44, p. 66. § 18, p. 82, en § 24, p. 95.
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oorzaake ontmoeten wy, in het Geschiedkundig gedeelte van de Schriften des
Nieuwen Verbonds, nimmer den geringsten trek van eenige pooging om te schitteren
door uitgezogte spreekwyzen of manier van voordragt; duidelykheid van taal heeft
altoos den voorrang, dewyl deeze naar aller vatbaarheid best geschikt is; schoon
de styl niet gansch en gaar verwaarloosd is, mag dezelve, ten aanziene van
kleinigheden en taalkundige naauwkeurigheden, welke tot het wel uitdrukken der
meening en de duidelykheid niets doen, eer onnaauwkeurig dan zuiver heeten. In
deeze soort van eenvoudigheid steeken de Leevensbeschryvers onzes Heeren
byzonder uit; en voorzeker is dit voluit het tegenovergestelde der zwellende en
duistere voortbrengzelen van menschen, door Geestdryvery aangeblaazen en in
verwarring gebragt.
Maar de loop der gedagten en uitdrukkingen is niet alleen klaar en verstaanbaar,
maar tevens in de hoogste maate bedaard en gemaatigd. Zo verre zyn die Schryvers
van beuzelingen tot zaaken van aanbelang te vergrooten, en bot te vieren aan de
vlugt van Geestdryverye, dat de treffendste betooningen van Wysheid, de
aandoenlykste werken van Goeddaadigheid, geschikt om de grootste bewondering
en dankbaarheid op te wekken, vermeld worden met volkomene bedaardheid, zonder
eenige kenmerken van hooggaande bewondering, of uitroepingen van gevoelige
deelneeming. - Ja, nog meer: de verbaazendste betooningen van een wonderdoend
vermogen - het opschorten van den gewoonen loop der natuure - het geneezen van
allerlei ziekten en kwaalen met een enkel woord spreekens - het stillen van den
Wind en de Zee met een gezagvoerend zeggen - het opwekken van eenen Dooden,
- gebeurtenissen van dien aart, welke wy niet kunnen leezen zonder de
hoogstgaande verbaazing, die noodwendig de sterkste uitdrukkingen van
verwondering en eerbied schynen uit te lokken, worden verhaald met dezelfde
bedaardheid als de gewoonste leevensvoorvallen, den leezer met de geringste
omstandigheden voor oogen gesteld, kort en eenvoudig verhaald, zonder eenigen
toeleg om derzelver grootheid en gewigtige gevolgen in top te haalen.
Diezelfde bedaardheid van geest is even zeer zigtbaar en uitsteekende in de
driftlooze, schoon niet ongevoelige wyze, waarop de Euangelisten het verhaal te
boek stellen van het deerlyk Lyden huns Godlyken Meesters,
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en in het berigt, 't welk zy geeven van de hardnekkigheid, de verkeerdheid, de
onverzaadelyke wreedheid zyner Vyanden. In hun geheel verhaal ontglipt geen
smaadend bynaamwoord, geene streng bestraffende uitdrukking, hunne pen. - Kan
iets sterker dan dit hun onderscheiden van Geestdryvers, wier woede en haat steeds
ter penne uitstroomt, als zy eenige tegenkanting, van welk eenen aart ook,
ontmoeten, en nog meer, wanneer zulk eene tegenkanting de strengste persoonlyke
beledigingen aandoet, met veragting en vervolging de heiligste voorwerpen van
Godsdienstige eerbiedenisse aantast? Zulk eene bedaard- en gemaatigdheid, als
wy by de Leevensbeschryvers van onzen Heiland aantreffen, wordt zelden, zo ooit,
verkreegen door wysgeerige koelheid, en is, voorzeker, geheel onbestaanbaar met
Geestdryverye.

Verslag van een werk, over de verschillende zoorten van
viervoetige dieren, welkers beenderen onder de oppervlakte der
aarde gevonden worden.
Door G. Cuvier.
(Vervolg en Slot van bladz. 168.)
Na lang onderzoek, en ondersteund door myne voorgangers en vrienden, ben ik
geslaagd, drie-en-twintig zoorten te herstellen, alle thans zeer zeker onbekend, en
welke alle schynen verdelgd te zyn; dan haare aanweezigheid, in verloopene
Eeuwen, wordt door haare overblyfselen bevestigd.
De eerst ontdekte zoort is die, welkers slagtanden het gegraavene Yvoor
opleveren, zo menigvuldig in Siberien. Men was het eens, deeze zoort voor dezelfde
te houden, als die van den Indischen Elephant; doch ik heb, in een byzonder Vertoog,
getoond, dat zy merkelyk van dezelve verschilt, en het was reeds vóór my bekend,
dat zy doorgaans grooter is. Overblyfselen van dezelve worden door geheel Europa
en door geheel Asia, zelfs op de stranden der Yszee, gevonden. Nog in het
voorleedene jaar ontdekte men een genoegzaam geheel geraamte by Gotha, op
dezelfde plaats, waar in
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het begin van deeze Eeuw een dergelyk gevonden was. Een Dal, in de nabuurschap
van Canstadt in Swaben, heeft agt geraamten van dezelfde zoort geleverd - en vóór
twee jaaren wierden aanmerkelyke stukken van dezelve by het Dorp Argenteuil,
twee uuren van Parys, gevonden; het zoude onmogelyk zyn, hier alle plaatzen op
te noemen, waar men zoortgelyke heeft opgedolven.
De tweede deezer zoorten maaken die, waarop de Engelschen en de Inwooners
der Vereenigde Staaten van America de benoeming van Mammouth hebben
overgebragt, welke eigenlyk aan de eerste toekoomt. Zy is zo groot als de eerste;
doch de verbaazende tanden, van punten voorzien, geeven haar een byzonder
kenmerk. Deeze beenderen worden in zeer groote hoeveelheid op eene zekere
plaats aan de boorden des Ohio's, ten westen van de Vereenigde Staaten, gevonden:
van daar zyn ook genoegzaam alle gekoomen, welke in de Verzamelingen van
natuurlyke zeldzaamheden in Europa en America gezien worden; doch men vindt
deeze zoort ook in Siberien, in klein Tatarie, en in Italien.
De derde verlooren zoort is de Rhinoceros met den verlengden schedel, waarvan
ik in eene andere Verhandeling getoond heb, dat hy van de vier of vyf leevende
zoorten, of verscheidenheden, der Rhinocerossen weezenlyk verschilt; hy is
(*)
menigvuldig in Siberien en in Duitschland . Men heeft het dier, in zyn geheel, met
huid en vleesch, in de bevroozene gronden, aan den oever der Wilui, in Siberien,
eene rivier, die zich in de Lena stort, gevonden; ten bewyze, om dit in het voorbygaan
aan te merken, dat de omwenteling, die deeze dieren verdelgd heeft, verbaazend
snel geweest zy.
De vierde verlooren zoort is door my, in een byzonder Vertoog, Megatherium
genoemd, en gelykt in het groot op de viervoetige dieren, onder den naam van
Luiaards bekend. Men heeft een geheel geraamte van dit dier in Paraguay gevonden,
hetwelk thans in het Cabinet van den Koning van Spanjen bewaard wordt, en
waarvan te Madrid eene zeer goede beschryving uitgegeeven is. Ook zyn in
Noord-America over-

(*)

Ook in Engeland en Italien.
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blyfselen van hetzelve gevonden; want de Megalonyx, door JEFFERSON beschreeven,
schynt van hetzelve niet te verschillen.
De vyfde zoort is de groote Beer, welks beenderen in verbaazende menigte uit
zommige holen van Duitschland verzameld zyn. CAMPER en ROSENMULLER hebben
ze voor zeer verschillende van de thans leevende Beeren erkend.
Eene andere Beerzoort, die in dezelfde holen onder de voorige vermengd ligt, en
welker verschillendheden CAMPER de Zoon en ik 't eerst erkend hebben, maakt myne
zesde zoort.
Eene zoort van verscheurende dieren uit dezelfde holen, een middelgeslacht
tusschen den Wolf en de Hyaena, is de zevende.
De agtste zal het dier zyn, dat aan den Eland grenst, en wiens beenderen zo
overvloedig in Irland gevonden worden. Zyne hoorns hebben eene tusschenwydte
van 14 voet, van de eene punt tot de andere gerekend. De Engelschen hebben
verscheidene beschryvingen van deeze beenderen gegeeven.
De negende zoort zal de groote gegraavene Schildpadden bevatten, die men in
verscheidene Landen vindt, en in meer dan ééne zoort schynen verdeeld te moeten
worden.
De tiende is dat groote dier, het welk gehouden wordt van het Hagedissengeslacht
te zyn, en zo bekend is onder den naam van Maastrichtschen Crocodil. CAMPER,
Vader en Zoon, hebben zich veele moeite met het onderzoek van hetzelve gegeeven;
en FAUJAS gaf onlangs eene volledige beschryving van hetzelve, en van de groeven,
waarin deeze beenderen gevonden worden.
De elfde zoort zal het zeer zonderling kruipend dier maaken, hetwelk by Aichstedt
in schilfer (schistes) bekorst gevonden wordt. COLLINI heeft een bykans geheel
geraamte beschreeven, dat thans in het Cabinet te Manheim bewaard wordt. Het
was klein, en scheen te hebben kunnen vliegen, zo als het hedendaagsche kleine
Hagedisje, bekend onder den naam van het Draakje.
De twaalfde is een ander dier, het zy kruipend of tot de Zeedieren (cetacés)
behoorende, ook door COLLINI beschreeven.
Behalven deeze twaalf zoorten, welkers beenderen door anderen ontdekt of
beschreeven zyn, heb ik nog 't
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eerst de kenmerken van elf andere erkend en byeenverzameld, waarvan de meeste
in Frankryk gevonden worden; naamelyk:
1. Het dier, wiens tanden, met kooper doortrokken, de turkoisen van het westen
zyn. Men vindt 'er veele te Simore in Languedoc, waar voorheen een turkoisen-groef
was. Ook by Trevoux vond men zulk een tand. DOMBEY heeft tanden uit Peru
medegebragt, die van dezelfde zoort schynen te zyn; zommige van dezelve waren
op verscheidene plaatzen met gedeegen zilver doortrokken. Deeze zoort verschilde
weinig van die van den Ohio.
2. Eene Tapirzoort, wiens beenderen ook in Languedoc, langs de hellingen van
het zwart gebergte, gevonden worden; zy heeft dezelfde grootte, als de thans
leevende Tapir, die, zo als bekend is, in Zuid-America te huis hoort, en alleen door
de gedaante der achterste kiezen daarvan verschilt.
3. Eene andere Tapirzoort, welke ik de reusagtige noeme, wegens haare grootte,
gelyk aan die van den Elephant, hoewel zy, in gedaante, van den gewoonen Tapir
niet verschilt. Men heeft overblyfselen van denzelven by Comminge en Vienne in
Dauphiné gevonden.
4. Een Hippopotamuszoort, die in het klein op den leevenden Hippopotamus
gelykt, doch niet grooter is, dan een Varken. Ik heb beenderen van dezelve in een
keiselagtigen zandsteen, wiens vaderland my onbekend is, gevonden.
5-10. De Gypsgroeven in den omtrek van Parys hebben my alleen zes gegraavene
zoorten gegeeven; van drie derzelve heb ik reeds op eene andere plaats gesproken.
Zy zyn alle zes van een nog onbekend geslacht, tusschen den Rhinoceros en Tapir
in. Zy verschillen onder elkander, voornaamelyk in het getal der vingers aan de
pooten, en in de grootte; deeze wisselt tusschen die van een Paard en die van het
Konyn. Ik bezit zo veele beenderen van deeze zoorten, dat ik bykans de gansche
geraamten daarvan zal kunnen herstellen.
11. Eindelyk heb ik nog onlangs by Honfleur de beenders van eene Crocodilzoort
ontdekt, die zeer veel gelykenis heeft met den Gavial, of Crocodil van den Ganges,
maar echter gemaklyk van denzelven door treffende kenmerken te onderscheiden
is.
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Hier zyn dan drie-en-twintig, thans onbekende, Dierzoorten, die ik zelf bezit. Doch
hierby bepaalen zich nog niet alle, welke in den schoot der aarde bedolven liggen;
en de volgende opgaaven, die ik met de voorgaanden niet heb willen gelyk stellen,
omdat haar dezelfde graad van zekerheid ontbreekt, zyn ondertusschen
genoegzaam, om te doen hoopen, dat wy deezen naamrol van Zoologische
Oudheden eerlang zullen kunnen vermeerderen.
Ik breng deeze, nog onzekere, opgaaven in drie classen, Vooreerst zyn my
verscheidene gegraavene stukken bekend, die veele overeenkomst met zoortgelyke
van leevende dieren hadden, doch misschien behoord hebben tot zoorten, die weder
in andere opzichten verschilden; zo als:
1. De beenderen van viervoetige dieren uit het Tygergeslacht, gemengd onder
die Beerbeenderen, waarvan ik boven gesproken heb; de stukken, die ik hiervan
gezien heb, verschilden genoegzaam niet met gelykzoortige Tyger- of
Leeuwenbeenderen.
2. De kop van eene Hyaena, beschreeven door COLLINI, en door hem voor een
Zeehondskop gehouden. Naar de teekening en beschryving te oordeelen, verschilt
hy weinig van den kop der gewoone Hyaena.
3. De beenderen uit de rotzen van Dalmatien. Ik heb tanden van daar gezien,
volkoomen gelyk aan die van het Damhert; doch misschien verschilden de hoornen.
Vervolgens heb ik andere stukken gezien, te veel beschadigd, om derzelver
overeenkomst, of verschil, met hunne gelykzoortige duidelyk te bepaalen; zo als:
1. De beenderen der groote herkaauwende dieren uit den omtrek van Verona.
2. De gelykzoortige uit de rots van Gibraltar.
3. De beenderen der knaagende dieren (glires) uit dezelfde rots.
4. De beenderen van Zeedieren (cetacés) van het geslacht der Dolphynen of
Cachalotten, die DEBORDA D'AUREAU by Dax ontdekte, en voor Crocodillen hield.
5. De beenderen van herkaauwende dieren van verschillende grootte, eenige niet
ongelyk aan Schaapsbeenderen, gevonden op den Berg Abuzard by Orleans.
6. De beenderen uit den omtrek van Aix, van Cet-
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te, enz. Ik heb wel stukken van dezelve gezien, doch zo beschadigd, dat ik zelfs
niet eens de classe, waartoe zy behooren, kan opgeeven.
7. Ik heb nog van veele andere plaatzen hooren spreeken, of beschryvingen van
dezelve geleezen, waar beenders zouden gevonden worden; doch waarvan ik geene
gezien heb. Zodanige zyn de verschillende holen van het Carpathische Gebergte,
van den Harz, van de Dalmatische Eilanden, het Eiland Cerigo, de nabuurschap
van Concud in Aragonie, van Cadix, enz.
Eindelyk rangschikke ik onder de derde classe der onbekende beenderen de
zulke, die aan de thans leevende zoorten volmaakt gelyk zyn. Deeze worden in
turfgraveryen gevonden, en kunnen door verschillende oorzaaken verzonken zyn,
zonder dat men ze onder de waare gegraavene beenderen kan rekenen. Van dien
aart zyn in het byzonder de beenderen van Koeien, Buffels, Aurochsen, en Arnis,
zo menigvuldig in de moerassen en veengronden van Europa en Asia.
Geheel Siberien, Duitschland, Holland, Schotland, en het Dal van de Somme, in
Frankryk, hebben een groot aantal van dezelve gegeeven.
Dit zyn dan nog eenige onbepaalde zoorten, waarvan echter waarschynlyk een
gedeelte tot de drie-en-twintig reeds bekende zal moeten gebragt worden.
Deeze aanmerkelyke hoeveelheid is enkel in twee jaaren verzameld, of bepaald,
en wel door een man, die geen ander middel gebezigd heeft, dan zynen yver en de
gunst van eenige liefhebbers van wetenschappen.
Men oordeele hieruit, wat de oplettendheid der Natuur-onderzoekers, opgewakkerd
door deeze eerste waarneemingen, nog zal kunnen doen, en vooral de tyd, die
noodzaakelyke grondstof ter volmaaking onzer kennis. Indien in zulk eenen korten
tyd zo veele verloorene zoorten weder hersteld zyn, hoe veele moet men niet
veronderslellen, nog in de ingewanden der aarde verborgen te liggen! Hoe veel
verheevener worden niet onze reeds verkreegene denkbeelden over de
omwentelingen des aardbols, door deeze te vooren onbekende omstandigheden!
Dieren, voorheen bewooners van de oppervlakte der aarde, thans onder geheele
bergen bedolven! Zeeën, die tusschen haar tegenwoordig verblyf en den alouden
bodem spooren van haaren allengs verander-
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den overgang agterlaaten! Eene vroegere Aarde, eene vroegere schepping, die de
heerschappye des menschen niet kenden, en waarvan ons niets overig is, dan half
ontbondene beenders! Hoe zyn deeze aloude weezens verdelgd? Hoe zyn de hun
opgevolgde gevormd? Is het voor de Bovennatuurkunde niet nog bezwaarlyker,
deeze daadzaaken te verklaaren, dan voor de Natuurkunde? en is deeze nieuwe
schepping van werktuiglyke weezens niet misschien nog onbegrypelyker, dan alle
andere byzonderheden van het verschynsel?
Het koomt my ten minsten voor, dat het geene wy reeds ontdekt hebben, belangryk
genoeg is, om ons tot nieuwe navorschingen aan te spooren; en ik hoope, dat de
vrienden der wetenschappen wel zullen voortgaan, my hierin van dienst te willen
zyn. Ik vraage niets, dan het geene door hunne vriendschap alleen kan verkreegen
worden: Ik bedoele korte beschryvingen van gegraavere beenderen, die in hun
bezit, of onder hun bereik zyn. Indien zy teekeningen van zodanige beenderen voor
my willen doen vervaardigen, zo verbinde ik my, de kosten van dezelve te vergoeden.
Van myne zyde zal ik alles in het werk stellen, om hun alle diensten, die in myn
vermogen zyn, te bewyzen, door hun alle voorwerpen, die onder myn bereik zyn,
te doen kennen, en die hunne byzondere studien of naspooringen zouden kunnen
bevorderen. Zulk eene wederzydsche ruiling van kundigheden is misschien de
edelste en belangrykste handel, die door menschen kan gedreeven worden. Ik zal
zorgen, dat de naamen van allen, welke tot volmaaking van myn Werk zullen hebben
medegewerkt, in hetzelve aan de nakomelingschap worden bekend gemaakt; en ik
zal geen gebruik van de aan my medegedeelde ontdekkingen maaken, dan om de
waare ontdekkers derzelve den roem daarvan te doen genieten.
De beroemdste buitenlandsche Natuur-onderzoekers, BLUMENBACH, CAMPER,
FORTIS, FABRONI, BRUGMANS, AUTENRIETH, JäGER, WIEDENMAN; myne Amptgenooten
LACEPèDE, FAUJAS, DAUBENTON, HERMANN, GILLET, LELIèVRE, BOSC, BRONGNIARD,
DOLOMIEU, FISCHER; de bezitters der schoonste Verzamelingen, DRéE, BESSON,
SAINT-GENIS; de bewaarers van verscheidene openbaare Cabinetten, in Frankryk
en bui-
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tenslands, hebben my met hunnen raad en daadzaaken, die hun bekend waren,
bygestaan, en alle voorwerpen, waarover zy konden beschikken, medegedeeld.
Zulke voorbeelden behooren anderen ter naarvolging aan te moedigen, en ik
twyfele geenzins, of zy zullen waardige navolgers vinden.
In dit vertrouwen heb ik de Classe van het Instituut, waaronder ik de eer heb
geplaatst te zyn, verzogt, my eenigermaate aan alle Geleerden, die myne
onderneeming zouden kunnen begunstigen, aan te beveelen, door het laaten drukken
van deeze aankondiging op haar bevel. De gunst, my door het toestaan van dit
verzoek beweezen, is de zekerste waarborg van het onthaal, dat ik by de Geleerden
van Europa zal ontmoeten. Bovendien geloove ik een zoort van recht op dit onthaal
te hebben, door den zeer gevorderden staat, waarin myn Werk zich bevindt. Ik bezit
meer dan driehonderd Teekeningen; vyftig Plaaten zyn reeds gesneeden;
verscheidene andere onder handen; en de uitgaaf van myn Boek wagt alleen nog
na de inlichtingen, die my door dit geschrift zullen kunnen te beurt vallen.
Geschreeven in den Planten-tuin te Parys, den 10 Frimaire, Jaar 9. (1 Dec. 1800.)
G. CUVIER.

Verslag van den artocarpus incisus, of otaheitische brood-vrugt.
(Ontleend uit de Transactions of the Society, instituted at London, for the
Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce.)
De Heer ALEXANDER ANDERSON heeft een Stuk medegedeeld aan opgemelde
Societeit, betreklyk het aankweeken van verscheide nuttige Planten in den Kruid-tuin
op het Eiland St. Vincent, omtrent dertig jaaren geleden door den Generaal MELVILLE
aangelegd. Het verslag, 't welk hy geeft van den Artocarpus incisus, of Otaheitische
Brood-vrugt, is van deezen opmerkenswaardigen inhoud.
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In de Maand Juny des Jaars 1793 werden vyftig der oorspronglyke Planten van den
Artocarpus incisus in den Kruid-tuin op het Eiland St. Vincent bewaard, om 'er
vervolgens verscheide Eilanden van te voorzien. Weinige van deeze Planten waren
twee voeten hoog, en kon de stam een half duim over 't kruis gemeeten haalen. In October 1794 begonnen eenigen vrugt te draagen; in Maart daar op volgende
gaven zy allen vrugt; tegenwoordig (1797-1798) zyn de meeste deezer Boomen
dertig voeten hoog; de stam, twee voeten boven den grond gemeeten, haalt van
drie tot drie en een halven voet in den omtrek.
De vrugt komt agtereenvolgende het grootste gedeelte van het jaar te voorschyn;
doch van November tot Maart minder dan op eenigen anderen tyd. Maar, dewyl 'er
zes verscheidenheden zyn van Boom en Vrugt in deezen tuin, vindt men eenige
soorten met vrugten belaaden, terwyl men op andere naauwlyks eenige aantreft;
doch de eene of de andere heeft altoos vrugt. Het getal der Vrugten, welke één
Boom voortbrengt, is zeer groot, dikwyls vyf of zes byeen, zo dat de laagste takken
tot den grond nederbuigen.
Naar de verscheidenheden deezer Boomen, heeft de vrugt onderscheide gedaante
en grootte; zy weegen van vier tot tien ponden. Eenige zyn glad van schil, andere
met oneffenheden bezet. Vóór de volkomene rypheid afgeplukt, is het sap van kleur
en dikte als melk, en in smaak daaraan niet ongelyk. Het vloeit 'er meer dan tien
minuuten lang bestendig uit voort, en verdikt tot eene lymerige zelfstandigheid.
De vrugt is in de grootste volkomenheid, omtrent eene week vóór dat dezelve
geheel ryp is. Die tyd is zeer wel te ontdekken, dewyl de schil eene bruine kleur
aanneemt, en het sap begint uit te zypelen. De vrugt, ryp zynde, is zagt en geel, in
reuk en smaak niet ongelyk aan een rype Meloen. Varkens, honden en vogels, zyn
'er alsdan zeer greetig na. Half volgroeid en gekookt leevert het eene goede spyze
op voor Zwynen en Gevogelte. De beste wyze om 'er Brood van te vervaardigen,
is, de Vrugt geheel in een oven te bakken, even als het brood gebakken wordt. Dit
wel gedaan, en alle vooroordeelen ter zyde gelegd zynde, is het, wanneer men 'er
eenigzins aan gewoon is, gelyk aan, zo niet beter dan eenig soort van Brood; het
is zeer ligt te vertee-
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ren. Gekookt, gelyk Yams, is het eene zeer goede spyze, en heeft by veelen, dus
bereid, den voorrang boven het gebakkene. De Negers eeten de vrugt in dier voege,
of snyden dezelve half door, en bakken ze in de assche. Men kan de Brood-vrugt
in sneeden roosten. Tot het maaken van Pudding is dezelve zeer goed. Naa gekookt
of gebakken te zyn, kan men 'er een deeg van maaken, het als tweebak behandelen,
en lang bewaaren.
Van het eerst ten voorschyn komen der Vrugt (wanneer dezelve de grootte van
een ey heeft) duurt het drie maanden, eer dezelve volgroeid en bekwaam is om
gebruikt te worden. Geen Zaaden draagende, wordt de Boom voortgeplant door
spruiten uit den Wortel, ten tyde dat hy vrugt begint te geeven. Een talryk kroost
komt uit den wortel voort, op zeer verschillende afstanden van den Moederstam.
Twee jaaren geleden heeft men 'er verscheide honderden na onderscheide Eilanden
gevoerd.
Behalven het nut deezes Booms, is dezelve een der schoonste, en zou men
denzelven om de fraaiheid overal begeeren. Het hout is hard, en het gewas tegen
den wind bestand.
Capitein BLIGH bragt, behalven den Otaheitischen Brood-boom, van Timor eenige
Planten van de Oost-Indische Brood-vrugt. Twee derzelven liet hy in den tuin op St.
Vincent. Schoon de vrugt eetbaar is, haalt dezelve niet by de andere, en kan de
plaats daarvan niet bekleeden. De vrugt is wanstaltig, zagt van zelfstandigheid,
heeft geen Zaaden; en zet die Boom zich gelyk de andere voort.
De Zaaddraagende Broodvrugt-boom is van den anderen in het uitwendig
voorkomen bezwaarlyk te onderscheiden. De vrugt verschilt nogthans zeer veel,
als behelzende geene eetbaare zelfstandigheid, maar Zaaden van veertig tot tachtig,
ja tot honderd in getal, van gedaante als kastanjes. Dan deeze Zaaden, gebraaden
of gekookt, worden door veelen voor lekkerder dan de Brood-vrugt zelve gehouden.
De Negers zyn 'er zeer op gesteld. - De vrugt is in grootte bykans gelyk aan de
Brood-vrugt, en bezet met prikkels. Naardemaal de Zaaden vaardig uitspruiten,
heeft men met de Uitspruitzels niet te maaken, gelyk in de Brood-vrugt boven gemeld.
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Vóór de aankomst van het Schip the Providence was van deeze soort eene jonge
Plant herwaards gezonden van Martinico, voor de waare Brood-vrugt. Dezelve groeit
even schielyk op, geeft even spoedig vrugt, maar groeit op tot een hooger en sterker
boom. Op de Fransche Eilanden is dezelve bekend onder den naam van Castaignier
de Malabar.

Leevensberigt van Jean François Galaup de la Pêrouse.
‘Hebben wy, in ons Mengelwerk, voorheen een breed Uittrekzel geevende van de
laatste Reize des grooten Land- en Zee-ontdekkers COOK, op 't zelve eene
Leevensbeschryving van hem laaten volgen; wy twyfelen niet, of eene van DE LA
PêROUSE zal welstandig geoordeeld worden by het Uittrekzel van diens Reistocht,
in eenige voorgaande Stukjes geplaatst, en onlangs beslooten. Wy voldoen ook
gaarne aan onze belofte van dit Stuk, toen gedaan.’
JEAN FRANçOIS GALAUP DE LA PêROUSE, Vlootvoogd, werd in den Jaare 1741 te Albi
gebooren. Zeer jong in de Kweekschool der Zeevaardye geplaatst, vondt hy zyne
geestdrift eerst opgewekt door het voorbeeld van die beroemde Zeereizigers, die
hun Geboorteland eere aangedaan hadden; en hy besloot, van dien tyd af, hun
voorbeeld te volgen; maar, alleen in staat zynde, op dien moeilyken weg, met kleine
stappen te vorderen, bereidde hy zich, door vooraf hunne Reisverhaalen te leezen,
om hun vervolgens op zyde te streeven. Hy vereenigde welhaast de ondervinding
met de opgedaane bespiegelende kundigheden. Agttien jaaren hadt hy de Zee
bevaaren, toen het Bevelhebberschap over den laatsten Zeetocht hem werd
toevertrouwd.
Hy ving zyn Zeemans leeven aan op den negentienden van Slachtmaand des
Jaars 1756, en diende vyf jaaren ter Zee, geduurende den toen ontstooken Oorlog;
de eerste vier jaaren aan boord van le Celebre, la Pomone, le Zephyr, le Cerf; en
het laatste op de For-
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midable, gevoerd door SAINT ANDRé DU VERGER. Dit Schip behoorde tot de Vloot,
onder het bevel van den Marschalk DE CONSTANS, toen dezelve ontmoet werd door
de Engelsche Vloot op de hoogte van Belle Isle. Le Magnifique, le Heros, le
Formidable, de Achterhoede uitmaakende, werden aangevallen en omringd door
agt of tien Engelsche Schepen. De slag begon, en werd welhaast algemeen; zo
heftig ging dezelve toe, dat agt Oorlogschepen, Engelsche en Fransche, zonken,
geduurende het gevegt, of op de Fransche kust liepen, waar zy verbrand moesten
worden. Le Formidable, stouter dan de overige aangevallen, was het éénig Schip,
't welk, naa een heftigen wederstand, genomen werd. LA PêROUSE gedroeg zich, in
dien Zeeslag, volmoedig, en werd zwaar gewond.
Aan zyn Vaderland wedergegeeven, diende hy drie jaaren aan boord van le
Robuste, waar hy zich, in verscheide gevallen, by uitstek deedt kennen. Zyne
toeneemende verdiensten trokken het oog der hoogere Scheepsbevelhebberen.
Ingevolge hiervan werd hy, op den eersten van Wynmaand des Jaars 1764,
bevorderd tot den rang van Enseigne de Vaisseau Een Man van minder werkzaame
geaartheid zou zich van den Vrede bediend hebben, om rust te neemen; maar drift
om vordering in den Zeedienst te maaken, liet hem geen rust toe. - Om over LA
PêROUSE's onaflaatende werkzaamheid te oordeelen, is het genoeg, eene korte
schets te geeven van zyn Zeeleeven, van dit tydperk af tot 1777. In 't Jaar 1765
diende hy aan boord van het Fluitschip l'Ardour; in 1766 aan boord van de Fluit le
Grave; in 1767 voerde hy als Commandeur de Fluit l'Ardour; in 1768 was hy
Commandeur op de Dorothée; in 1769 in die zelfde waardigheid op le Bugalet; in
1771 en 1772 diende hy aan boord van la Belle Poule; van 1773 tot 1777 was hy
Commandeur op de Fluitschepen la Seine en les Deux Amis, op de Malabarsche
kust. Zints den vierden van Grasmaand des Jaars 1777 was hy Lieutenant.
Met den Jaare 1778 brak de Oorlog tusschen Frankryk en Engeland weder uit.
De vyandlykheden begonnen op den zeventienden van Zomermaand, met een
gevegt met la Belle Poule.
LA PêROUSE voerde, in 't Jaar 1779, bevel over l'Amazone, een der Schepen, tot
de Vloot van D'ES-
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behoorende. Begeerig om de landing des Krygsvolks op het Eiland Grenada
te dekken, ankerde hy binnen een pistool-schot van eene Engelsche battery. Geduurende den Zeeslag tusschen deeze Vloot en die van den Admiraal BYRON,
was het zyn post, de bevelen van den Admiraal langs de linie te brengen. Naderhand
nam hy, op de kust van Nieuw Engeland, het Fregat the Ariel, en bragt het zyne toe
tot het bemagtigen van the Experiment.
Op den vierden van Grasmaand des Jaars 1780 tot Capitein bevorderd zynde,
voerde hy bevel op het Fregat l'Astrée, wanneer hy met de l'Hermione, onder bevel
van Capitein LA TOUCHE, op den een-en-twintigsten van Hooimaand, een hevig
gevegt streedt met zes Engelsche Oorlogschepen, zes mylen van de Noord-kaap
van Isle Royale. Vyf van deeze Schepen, the Allegiance van vier-en-twintig stukken,
the Vernon van dezelfde sterkte, the Charlestown van agt-en-twintig, the Jack van
veertien, en the Vulture van twintig stukken, vormden eene linie om de Fransche
Schepen te ontvangen; het zesde, the Thompson van agttien stukken, bleef buiten
schot liggen. Zy zeilden beneden de Engelsche linie heenen, om den hertocht af te
snyden. The Thompson bleef al den tyd boven wind. De beide Fregatten richtten
hunne beweegingen op zodanig eene wyze in, dat zy de kleine Engelsche Vloot in
wanorde bragten: naa verloop van een half uur werden the Charlestown en the Jack
gedwongen zich over te geeven; en de drie andere Schepen zouden het zelfde lot
ondergaan hebben, indien de nagt dezelve niet gedekt hadt tegen de vervolging
der Fregatten.
Het Fransche Ryksbestuur vormde, in het volgend jaar, het ontwerp, om de
Vastigheden der Engelschen in Hudsons Baai in te neemen en te verwoesten. LA
PêROUSE scheen hetzelve een geschikt Officier, om deezen moeilyken tocht te doen,
in eene gevaarlyke Zee. Hy kreeg last om van Kaap François te zeilen op den
laatsten dag van Bloeimaand des Jaars 1782. Hy voerde het Schip l'Sceptre van
vier-en-zestig stukken, en werd gevolgd door de twee Fregatten l'Astrée en
l'Engageante, ieder van zes-en-dertig stukken, gevoerd door de Capiteins LANGLE
en LA JAILLE. De Landtroepen op deeze Schepen bestonden uit 250 man Voetvolk,
40 Artilleristen, 4 Veldstukjes, 2 Mortieren en 300 Bomben.
TAING

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

205
Op den zeventienden van Hooimaand bereikte hy het Eiland Resolution; dan hy
was naauwlyks vyf-en-twintig mylen in Hudsons Baai opgezeild, of hy vondt zyne
Schepen in 't ys bezet; 't welk aan dezelve geen geringe schade toebragt.
Naa onophoudelyk met tegenheden van allerlei aart geworsteld te hebben, bereikte
hy, den dertigsten van Hooimaand, Kaap Walsingham, gelegen in het westlykst deel
van de Straat. Om spoedig het Fort Prince of Wales, 't geen hy zich hadt voorgesteld
eerst aan te tasten, te bereiken, moest hy geen oogenblik verzuimen; de strengheid
des saisoens stondt de Schepen te noodzaaken, deeze Zee met het begin van
Herfstmaand te verlaaten. Dan zy waren Hudsons Baai niet ingezeild, of zy
ontmoetten een dikken mist; en op den derden van Oogstmaand, het weêr eerst
opklaarende, vondt hy zich omringd van ys, zo verre hy kon zien; 't welk hem
noodzaakte te ankeren. Niettemin kwam hy deeze hinderpaalen te boven; en op
den agtsten van Oogstmaand, in 't vallen van den avond, de vlag van Prins Wales
Fort ontdekt hebbende, zeilden de Fransche Schepen, steeds de diepte peilende,
tot op anderhalf myl afstands op, en wierpen het anker, op agttien vademen water,
in een' moddergrond.
Een Officier, uitgezonden om de naderingen van het Fort te onderzoeken, bragt
berigt, dat de Schepen konden opzeilen tot eenen afstand, die het Fort aan het
geschut blootstelde. LA PêROUSE, niet twyfelende of l'Sceptre alleen zou den Vyand
gemaklyk kunnen te onderbrengen, indien 'er wederstand gebooden werd, maakte
zich gereed om 's nagts de landing te doen. Schoon gety en duisternis tegen zich
hebbende, naderden de boots, zonder wederstand te ontmoeten, op drie vierde
myls afstand van het Fort. LA PêROUSE, geene schikking tot verdeediging
ontwaarende, schoon het Fort hem toescheen tot een sterken wederstand geschikt
te zyn, eischte 't zelve op: de Poorten werden geopend; de Gouvernéur en de
Bezetting gaven zich over.
LA PêROUSE, dit gedeelte van zynen last volvoerd hebbende, zeilde, op den elfden
van Oogstmaand, na het Fort York. In 't eerst ontmoette hy nog grooter
zwaarigheden, dan hy op deezen tocht ondervonden hadt; hy liep, op zes en zeven
vademen waters, langs eene kust, met rotzen bezaaid. Naa de grootste gevaaren
geloopen
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te hebben, ontdekten l'Sceptre en de twee Fregatten den ingang van Nelsons Rivier,
en wierpen het anker, op den twintigsten van Oogstmaand, omtrent vyf mylen van
het land.
Van Prins Wales Fort hadt LA PêROUSE drie overdekte Boots medegenomen; hy
vaardigde deeze af, met de Jol van l'Sceptre, om kundschap op te doen van Hayes
Rivier, naby welke het Fort York gelegen is. - Op den een-en-twintigsten van
Oogstmaand ging het Krygsvolk in de Boots; en LA PêROUSE, van den Vyand ter
Zee niets te vreezen hebbende, oordeelde over de ontscheeping zelve het bevel te
moeten voeren.
Hayes Eiland, waarop het Fort York gelegen is, ligt aan den mond van eene groote
Rivier, welke hetzelve verdeelt in twee takken; die voor het Fort heenloopt heet
Hayes Rivier, en de andere Nelsons Rivier. De Fransche Bevelhebber wist, dat alle
verdeedigingsmiddelen aan de eerstgemelde opgerigt waren; daarenboven lag 'er
een der Schepen van Hudsons Baai, vyf-en-twintig negenponders voerende, aan
den mond ten anker. Hy besloot te ontscheepen aan Nelsons Rivier, schoon zyne
manschap aan die zyde omtrent vier mylen moest te voet gaan; dan hy verkreeg
hierdoor het voordeel, van de Batteryen, op Hayes Rivier aangelegd, nutloos te
maaken.
's Avonds, den een-en-twintigsten, kwamen zy aan den mond van Nelsons Rivier,
met tweehonderd-en-vyftig man, met de Mortieren en het Geschut, en lyftocht voor
agt dagen, ten einde niet genoodzaakt te weezen om toevlugt tot de Schepen te
neemen, waarmede het bezwaarlyk was gemeenschap te houden. LA PêROUSE gaf
bevel, dat de boots ten anker zouden gaan, op drie vademen waters, aan den ingang
der Riviere, en hy voer vooruit met zyne boot, met DE LANGLE, den tweeden in den
tocht, ROSTAING, den Bevelhebber des Krygsvolks, en MONNERON, Capitein der
Ingenieurs, om de Rivier te peilen, en de oevers te bezigtigen, ter plaatze waar men
vreesde dat de Vyand eenige verdeedigingswerken mogt aangelegd hebben. - Zy
ontdekten, dat de oever niet gemaklyk was aan te doen; de kleinste booten konden
slegts op tweehonderd roeden afstands naderen, en de tusschen beiden liggende
grond was weeke modder. Raadzaam keurde LA PêROUSE, den dag af te wagten,
en ten anker te blyven liggen; maar de Ebbe veel schielyker gaande, dan zy verwagt
hadden, bevonden zy, 's morgens ten drie uuren, dat de boots aan den grond zaten.
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Eer verbitterd dan mismoedigd door dit toeval, ontscheepten de Krygslieden, en,
naa een half uur, ter halverbeen, door den modder voortgetrokken te zyn, kwamen
zy in een veld, waar zy zich in orde van bataille schaarden. Van daar toogen zy na
een bosch, waar zy een droog pad meenden te zullen vinden, 't welk hun na het
Fort zou leiden. Geen zodanig troffen zy aan, en zy besteedden den geheelen dag
in het zoeken van 't geen niet bestondt.
LA PêROUSE beval MONNERON, een pad door 't midden van het bosch op te speuren.
Dit moeilyk werk strekte alleen om kenbaar te maaken, dat men twee mylen over
een moerassigen grond hadt af te leggen; een grond, zo diep, dat de Soldaaten
menigwerf tot de knieën 'er in zouden zinken. - 'Er stak een sterke wind op, in den
nagt; deeze noodzaakte den bezorgden PêROUSE, om weder by de Schepen te
komen. Hy bereikte, met allen spoed, de zeekust; dan, den storm aanhoudende,
kon hy niet aan boord komen. Den volgenden morgen bediende hy zich van een
stille vlaag, en vondt middel om scheep te komen, een uur vóór het opsteeken van
een tweeden storm. Een Officier, die ten zelfden tyde als hy van wal stak, leedt
schipbreuk, maar hadt, benevens zyn volk, het geluk, om het strand te bereiken;
het leedt nogthans drie dagen, eer hy aan boord kon komen, van alles ontbloot, en
bykans dood van honger. In deezen tweeden storm verlooren de Engageante en
de Astrée twee ankers.
Ondanks deeze tegenspoeden, kwamen de Troepen op den vier-en-twintigsten
voor het Fort, naa een zeer vermoeienden marsch. Het Fort gaf zich, by de eerste
opeisching, over. LA PêROUSE deedt het slegten, en beval zyn Krygsvolk, onverwyld
zich weder in te scheepen. - Dit laatste bevel werd verydeld door een nieuwen
opsteekenden storm, die het Schip Engageante aan een zeer groot gevaar
blootstelde; het derde anker brak, zo wel als het stuur onklaar geraakte, en de lange
Boot verging. De Sceptre verloor mede haar lange Boot, Jol en Anker.
In 't einde kreegen zy goed weêr, en de Troepen kwamen weder aan boord. LA
PêROUSE, de Gouverneurs van Prins Wales en Yorks Forten aan boord hebbende,
ging onder zeil, om eene kust vol ys, en waar de hevigste stormwinden opstaken,
te verlaaten; eene
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kust, waar zyne Krygsbedryven, schoon door geen wederstand der Engelschen
verhinderd, nogthans vergezeld geweest waren met zo veele vermoeijenissen,
zwaarigheden en gevaaren.
Schoon LA PêROUSE, als een Krygsman, zich verpligt vondt, om, overeenkomstig
met de strenge bevelen, hem gegeeven, de Vastigheden en Bezittingen der Vyanden
te vernielen, vergat hy, ten zelfden tyde, niet, te werk te stellen, 't geen hy aan
ongelukkigen verschuldigd was. Kundschap gekreegen hebbende, dat de
Engelschen, by zyne aannadering, de vlugt in de bosschen genomen hadden, en
dat zyn vertrek, van wegen het vernietigen der Vastigheden, hun zou blootstellen
om door honger om te komen, of verdeedigloos te vallen in de handen der Wilden,
hadt hy de menschlykheid om hun Leeftocht en Wapenen te laaten. - Kan 'er, ten
opzigte van dit bedryf, een streelender lof hem gegeeven worden, dan de volgende
opregte verklaaring van een Engelsch' Zeeman, in diens Verhaal van eene Reis na
Botany Baai? ‘Wy behooren met dankbaarheid ons te herinneren, bovenal in
Engeland, deezen menschlievenden en edelmoedigen Man, van wegen zyn gedrag,
met opzigt van onze Vastigheid aan Hudsons Baai, in den laatsten Oorlog.’
By den Vrede met Engeland, in den Jaare 1783, eindigde deeze Krygstocht. De
onvermoeide LA PêROUSE genoot geen lange rust. Een dienst van meer
aangelegenheids wagtte hem, en helaas! dien te betoonen, was zyn laatste werk.
Hy werd benoemd om het bevel te voeren over een Tocht, in den Jaare 1785
ontworpen, en tot welken de toebereidzels te Brest gemaakt werden.
Behalven de verdiensten van LA PêROUSE als Zeeman en Krygsheld, verdient hy
even zeer gekend te worden ten opzigte zyner persoonlyke hoedanigheden. Want
hy was niet min berekend om zich een vriend te maaken van menschen in alle
landen, of zich door hun te doen achten, dan om de hinderpaalen, welke menschlyke
wysheid kan te boven komen, te ontworstelen. - In zichzelven de leevendigheid,
eigen aan de bewoonderen van warme lugtstreeken, vereenigende met eene
aangenaame geestigheid en eenpaarigheid van aart, strekte zyne
beminnenswaardige vrolykheid om hem zeer gezogt in
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gezelschap te maaken; aan den anderen kant langen tyd in de school der
ervaarenisse onderweezen, voegde hy by eene groote maate van voorzigtigheid
eene vastheid van character, welke ten kenteken diende van een sterken geest, en
die, aangekweekt door de moeilykheden, welke het Zeemans leeven vergezellen,
hem even zeer geschikt maakte om de grootste onderneemingen te bestaan en
gelukkig uit te voeren.
Door de zamenvoeging van deeze onderscheidene hoedanigheden, zal de Leezer
van zynen Reistocht, welks hoofdinhoud wy hebben opgegeeven, zich niet
verwonderen over zyn geduld in omstandigheden, welke veel arbeids vorderden,
over de vaste besluiten, welke zyn vooruitzigt hem deedt neemen, over de
voorzigtigheid, welke hy ten aanziene van zyn Scheepsvolk gebruikte, de
minzaamheid en gemaatigdheid, waarmede hy 't zelve altoos bejegende; - ook zal
het niemand bevreemden, dat hy zo veel vertrouwen stelde op zyne Officieren; dat
hy een vaderlyke zorg droeg over zyne scheepsgenooten: niets, wat kon strekken
om hun lot te verzagten of hun geluk te vermeerderen, ontglipte aan zyne waakzaame
zorgvuldigheid. Een Tocht, ter bevordering der Land- en Zeevaardkunde
ondernomen, niet in een Koophandelreis willende hervormen, stondt hy alle
handelvoordeelen aan het Scheepsvolk af, voor zichzelven overhoudende het
voldoening schenkend denkbeeld, van nuttig geweest te zyn voor zyn Vaderland
en de Weetenschappen. Volkomen overeenkomstig met zyne ontwerpen, ten
aanziene van de gezondheid zyns Scheepsvolks, heeft geen Zeeman ooit eene zo
lange reis gedaan, gepaard met eene steeds opeenvolgende verandering van
lugtstreeken, met Scheepslieden zo gezond; daar hy, by de komst in Nieuw Holland,
naa het afleggen van meer dan zestienduizend mylen, hun zo welvaarende vondt,
als toen zy uit Brest in zee staken.
LA PêROUSE zou, volgens zyn laatste schryven uit Botany Baai, in den Jaare 1788,
na Isle de France wederkeeren. De Staatsbeweegenissen, in de twee volgende
jaaren in Frankryk ontstaan, beletteden niet, dat men om deezen Reiziger dagt.
Twee Schepen werden uitgezonden om hem op te speuren.
(Het Vervolg en Slot hiernaa.)
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Over het engageeren ter zee.
De Uitvinding van het Buskruid, en het daarop gevolgd gebruik-maaken van het
Kanon, veroorzaakte groote veranderingen in de Taktiek te Lande niet alleen, maar
was ook oorzaak, dat, zo dra men van het Kanon aan boord der Schepen, langs
derzelver lange zyde te leggen, gebruik maakte, eene geheel nieuwe weetenschap
voor het voeren van den Oorlog ter Zee uitgedacht moest worden.
Zo lang men zich in den Oorlog ter Zee van Galeyën en andere Roeivaartuigen
bediende, maakte het plaatzen van het Kanon in het voorste gedeelte der Galeyën
geene verandering in de oude Zee-Taktiek, dewyl men door de Riemen het Vaartuig
eenen rechtlynigen voortgang naar den Vyand bleef geeven. Dus bragt het Kanon
geene verandering in de oude Zee-Taktiek der Grieken en Romeinen te wege.
Geheel anders was het gelegen, zo dra men het geschut op groote Lichaamen
plaatste, die door de kracht van Zeilen en den Wind in beweeging moesten gebragt
worden. De beweegingen der Roeivaartuigen wierden door de inwendige krachten
der Riemen, naar goedvinden van den Chef, volgens alle Liniën gedirigeerd; daar,
integendeel, de beweegende Krachten der Schepen naar Mechanische Gronden
voortgebragt moesten worden, en het Geschut eene Perpendiculaire directie met
den koers van het Vaartuig in alle Liniën van directie bleef houden. Dus volgde
hieruit, dat de oude Zee-Taktiek geheel vernietigd, en 'er eene geheel nieuwe op
andere Gronden uitgedacht moest worden. Het is dan hiermede ook gegaan als
met alle nieuwe Kundigheden en Weetenschappen, welke eerst door langduurigheid
van tyd en ondervinding tot eene zekere volmaaktheid kunnen gebragt worden.
De groote Zee-gevechten, die tusschen de twee toenmaals groote
Zee-Mogendheden, Holland en Engeland, in de eerste tyden zyn gehouden, waren
in enge en door Kusten en Banken zeer bepaalde Zeeën, waarin geene
genoegzaame ruimte was, om met eene menigte byéénverzamelde Schepen te
kunnen manoeuvreeren. - Men vogt dus, in drie groote Oorlogen, die deeze beide
Na-
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tiën tegen elkander voerden, met veele Personeele dapperheid, zonder geschikte
manoeuvres; en de eerste, zo verre my bewust is, die eene reguliere schikking met
zyne Vloot, in het dekken van een groot Convooy, heeft gemaakt, was de oude
braave TROMP en de groote DE RUITER, die in Divisiën ageerden: en naderhand is
door den Hertog VAN YORK de rechte Linie van Bataille in het werk gesteld, die
vervolgens door de Franschen tot eene meerdere regulierheid gebragt is. Deeze
Natie is het ook, die allereerst aan de Marine van Europa een Werk, over de
Zee-Taktiek handelende, gegeeven heeft. De Hollandsche Marine bragt het tweede
origineele Werk in haare Taal voor den dag, na dat alvoorens het Fransche Werk,
over de Zee-Taktiek, van MOROGUES, door twee Hollandsche Officieren, den Grave
VAN BYLAND en KINSBERGEN, met byvoeging van verscheidene veranderingen en
manoeuvres, overgezet was.
De Engelschen waren de derde, die zeer laat een origineel Werk in hunne Taal,
over de Zee-Taktiek, te voorschyn hebben gebragt.
Ook is het uit de twee eerstgenoemde Marines, dat het doen van Seinen op
onbepaalde plaatzen zynen oorsprong heeft. Doch wie van beiden hier over het
allereerst gedacht hebbe, valt moeilyk te bepaalen; alzo in Frankryk de Capitein ter
Zee, DU PAVILLON, hier over werkte, op denzelfden tyd, dat een Hollandsch
(*)
Zee-Officier, in Russischen Dienst zynde , daar over in Rusland bezig was, en dus
op eenen al te grooten afstand, om met zekerheid te kunnen bepaalen, wie van
beiden allereerst hier op gevallen zy. - Dit is zeker, dat beiden, schoon door
verschillende manieren van uitvoering, tot het zelfde doel gekomen zyn, om alle
mooglyke seinen voor Vlooten op onbepaalde plaatzen te doen; waar door dan ook
geene geringe verbeteringen in de Marine zyn voortgebragt, die zo wel van de
Engelsche als andere Marines overgenomen zyn. - Niettegenstaande de Englschen
in de twee te vooren opgenoemde Vakken de laatste geweest zyn, hebben zy
daarentegen de Eer van de Lengte op Zee gevonden te hebben, benevens de daar
toe benoodigde Werktuigen: eene uitvinding, die zeer groote verbeteringen in het
Vak der Scheepvaart te weeg gebragt heeft.

(*)

De Ridder VAN KINSBERGEN.
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Uit het te vooren gezegde zal men genoegzaam kunnen opmaaken, welke de
redenen zyn, waarom groote Mannen, die de Geschiedenis van hun Vaderland
beschreeven hebben, ons zo weinig goede berigten van Zee-gevechten nagelaaten
hebben. Ik spreek vooral van die tyden, na dat men het Geschut op Vaartuigen, die
door kracht van wind in beweeging moesten gebragt worden, geplaatst heeft. - Men
zoude, het zy onder verbetering gezegd, de Historie van den Oorlog ter Zee in vier
Vakken kunnen verdeelen, als:
Ten eersten: In de Zee-gevechten der Grieken en Romeinen, tot de Bataille van
Lepanto, in 1571.
Ten tweeden: Toen men grooter Zeevaartuigen gebruikte, die door het plaatzen
der Zeilen en de kracht van den Wind in beweeging moesten gebragt worden, tot
1740.
Ten derden: Van 1740 tot 1780; als wanneer het eerste Werk, om in eene andere
orde, dan in die van eene rechte Linie, den Vyand aan te tasten, of af te wachten,
te voorschyn gekomen is.
Ten vierden: Van dat tydstip en vervolgens.
Ik heb, onder verbetering, gezegd, dat men, om een generaalen Oorlog ter Zee
wel te beschryven, den tyd an vier Vakken behoorde te verdeelen, om dat deeze
verdeeling uit den aart en de natuur der Vaartuigen en Wapenen, van welke men
zich in verschillende tyden bediend heeft, voortvloeit; zo als uit een kort verhaal van
ieder Periode duidelyk blyken zal.
EERSTE PERIODE. Uit de Grieksche en Romeinsche Geschiedenis blykt, dat de
Vaartuigen, waar van men zich ten Oorlog bediende, ligte, kleine en weinig diep
gaande Roeivaartuigen waren, die dus overal digt onder den Wal konden koomen,
zich achter Uithoeken en Eilanden verschuilden, Positiën namen, Embuscades en
Krygslisten gebruikten, even als de Troepen te Lande deeden; te meer, daar de
Wapenen, die beiden gebruikten, dezelfde waren. Daar de Vaartuigen door de kracht
van Riemen in beweeging gebragt wierden, en dus in alle opzichten en naar alle
Liniën van directie terstond door den Chef van het Vaartuig gedirigeerd konden
worden; zo volgde hier uit: dat hunne TAKTIEK even als die te Lande was; gelyk uit
de verschillende gevoerde Oorlogen ten klaarsten te zien is. Alhoewel men
naderhand wel Zeilen op de Roeivaartui-
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gen plaatste, wierden dezelve ten tyde van Gevecht gestreeken, en de Attacques
bleeven dezelfde: daar de uitvinding van het Buskruid, en het ingevoerde gebruik
om Kanonnen in den Voorsteeven van de Vaartuigen te leggen, ook geene de minste
verandering in de oude Taktiek voortbragt; zo als uit de Bataille van Lepanto, in
1571 voorgevalien, duidelyk blykt.
TWEEDE PERIODE. Onderscheidene groote ontdekkingen, als die van America, de
Oost-Indiën, de Kompasnaald, enz. veroorzaakten, dat men anders te zamengestelde
en grootere Vaartuigen voor de Zeetochten moest uitdenken, dan die Roeivaartuigen,
waarvan men zich tot dien tyd toe bediend had. Dit geschiedde dan ook, en men
plaatste tevens op dezelve Masten, Stengen en Raas, en maakte de Zeilen aan
dezelve vast; waardoor de bewerking van deeze nieuwe Vaartuigen van een geheel
anderen aart en natuur wierd, dan die der Roeivaartuigen. Op deeze Schepen, die
naar Mechanische Gronden in beweeging moesten gebragt worden, het Geschut
langs de zyde geplaatst zynde, veranderde zulks ten eenemaal de manier van alle
engagementen ter Zee, en men moest dus noodzaaklyk de oude Zee-Taktiek laaten
vaaren, en tot eene nieuwe zyne toevlugt neemen: en daar men by geenen der
Geschiedschryvers eenig regulier gedetailleerd Plan van Zee-gevechten tot 1740
vindt, zo zoude dit natuurlyk het Tweede Tydvak bepaalen.
DERDE PERIODE. Daar een gedetailleerd Plan van het Zeegevecht, gehouden
tusschen de gecombineerde Fransche en Spaansche Vlooten tegen de Engelsche
by Toulon, op den 11 February 1744, zo verre my bekend is, het eerste in de Historie
van dien tyd beschreeven, en in de daarop volgende Oorlogen zulks mede geschied
is, zoude zich het Derde Tydvak tot den Jaare 1770 kunnen bepaalen; wanneer
men voor de eerste maal in het werk gesteld heeft, om van de tot dien tyd nog in
gebruik zynde Linie van Bataille af te gaan: - of wel tot 1780, als zynde toen het
allereerst de andere Manieren, om ter Zee te engageeren, publiek gemaakt, zo als
reeds te vooren gemeld is.
Zie daar eene Verdeeling van Tydvakken, die, naar myne gedachten, uit den aart
en de natuur der veranderingen in de Manier van Engageeren ter Zee voortspruit.
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Wenschlyk zoude het zyn, dat 'er ten nutte van het Algemeen, en tot Instructie der
Marine, eene Algemeene Zee-Historie te voorschyn kwame; maar niet minder
wenschlyk zoude ook tevens eene goede Algemeene Zee-Beschryving zyn.

Verslag, wegens de strafwetten en de gevangenhuizen in
Pennsylvanie.
(Uit de Travels in North-America, by the Duke DE LA ROCHEFOUCAULT LIANCOURT.)
(Vervolg en Slot van bl. 185.)
By deeze voorzorgen van onaflaatend toevoorzigt en de ruime belooning der
Oppasseren, welke alle verzoeking tot bedrog van hunnen kant weert, komt het
veelvermogend bedwang, het algemeen heerschend gevoelen. De
menschlievendheid en onverzettelyke eerlykheid der Opzienderen is zo openbaar,
hun verlangen, om alles ten beste van de Gevangenen te beschikken, zo
ontwyfelbaar, en hunne zorg, dat deezen geen onregt geschiede, zo aanhoudend,
dat den Gevangenen te benadeelen, in aller oog, een verfoeilyker misdryf zou
weezen, dan eenig ander.
De plaats, waar de Gevangenen slaapen, is op de eerste verdieping; in elke kamer
zyn tien of twaalf bedsteden, voorzien van matrassen, laakens, en een genoegzaam
dekzel: elke Gevangene heeft een bed voor zichzelven. Elk slaapvertrek wordt wel
gelugt. De Gevangenen gaan uit hunne slaapvertrekken met den dageraad, en
komen 'er niet weder in voor slaaptyd. Zy worden opgeslooten, zonder eenig licht
by zich te hebben. By strenge koude krygen zy eenig vuur; het geheele gebouw
overwelfd zynde, is 'er geen gevaar van afbranden; en, indien zy in verzoeking
kwamen om vuur in hunne bedsteden te brengen, zy zouden niets anders doen,
dan zich aan het gevaar van omkomen blootstellen; ontkwamen zy zulks, zy zouden
de toegebragte schade moeten vergoeden.
Elken morgen, eer de Gevangenen hun werk beginnen, moeten zy hun aangezigt
en handen wasschen. In
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den zomer baaden zy zich, tweemaalen in elke maand, in een bad, ten dien einde
gemaakt op 't midden van de binnenplaats. Tweemaalen in de week worden zy
geschooren: de Baardscheerder, die mede een Gevangene is, wordt betaald uit de
vyftien Pences, van elks arbeid afgetrokken. Het linnen wordt tweemaalen ter week
veranderd.
Al de zwaare arbeid wordt op de pleinen buiten het huis verrigt, de ligtere in
vertrekken volbragt, op dezelfde hoogte met hunne kamers, doch in een afzonderlyk
gedeelte des Gebouws. Zy zyn niet opgeslooten, terwyl zy werken; maar elk staat
onder het toevoorzigt van anderen. Zelden treft men meer dan vyf of zes in elken
werkwinkel aan.
De Onder-oppassers, die 'er vier in elk Gevangenhuis zyn, moeten zich bestendig
op de pleinen, in de kamers, in de gangen, met één woord, overal, waar Gevangenen
zyn, laaten vinden.
Den Gevangenen is alle zamenspraak ontzegd, uitgenomen die, welke het bedryf,
't geen zy verrigten, medebrengt. Bovenal is het verboden, dat de een den ander
zyn misdryf verwyt, of zelfs te spreeken van de oorzaak hunner gevangenzetting.
Die zelfde stilzwygendheid is hun aan tafel opgelegd. Hun ontbyt en avondmaaltyd
bestaat uit een meelpudding van Indiaansch koorn, by welke zy triakel nuttigen. Tot
het middagmaal krygt ieder een half pond vleesch, een half pond brood, en
moeskruiden. Hun drank bestaat altoos uit water. Nooit staat hun vry, onder welk
een voorwendzel ook, sterken drank, of zelfs dun bier, te gebruiken. Alle dusdanige
dranken zyn verboden, en worden ten strengsten onthouden. De prikkeling, door
gegist hebbende dranken verwekt, is slegts voor een oogenblik, en bedrieglyk; en
dewyl dezelve de vogten van den Gevangenen zouden verhitten, zou zulks stryden
met het stelzel van maatigheid, door 't welk men voorheeft eene verandering ten
goede in hunne gesteltenissen te verwekken. De gezondheid en sterkte, hun noodig,
ontstaat uit het kragtig maar maatig voedzel, hun toegedeeld. Schaterend lachen,
zingen en schreeuwen, is verboden, niet alleen omdat zulks onvoegelyk en
onaangenaam is in eene Gevangenis, maar ook omdat het tot stoorenis dient van
die bedaardheid, welke men by de Gevangenen bovenal zoekt aan te kweeken.
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Wanneer een Gevangene een regel van de Gevangenis overtreedt, wordt hy, wegens
de eerste overtreeding, vermaand door den Opziender, den Oppasser, of ook door
den Onder-oppasser. Herhaalt hy het misdryf, dan verwyst men hem, voor eenigen
tyd, tot de Eenzaame Gevangenis. Dit is eene straffe, die de Oppasser hem mag
opleggen; doch in elk zodanig een geval moet hy daarvan onverwyld berigt zenden
aan den Opziender.
Wanneer een Gevangene ledig of lui is, of niet wil werken, is de Eenzaame
Gevangenis zyn lot; deeze straffe is te zwaarder, dewyl hy den verlooren tyd moet
inwerken, als hy weder tot den arbeid wordt toegelaaten; de kosten van het huis
komen voor zyne rekening, zelfs in dien tyd van opgeslootenheid.
De vier Onder-oppassers zyn den geheelen nagt op hunnen post; twee bevinden
zich in de kamer der Opzienderen; de twee anderen gaan gestadig in de gangen
op en neder. Wanneer zy eenig ongewoon geraas hooren, wekken zy den Oppasser,
met wien zy gaan na het vertrek, waaruit het geraas komt, om straks de
geraasmaakers na de Eenzaame Gevangenis te brengen. Zulke gevallen zyn zeer
zeldzaam. Het valt misschien geen viermaalen in een geheel jaar voor, dat een
Gevangene gestraft wordt; en in de Eenzaame Gevangenis wordt hun geene andere
straffe toegevoegd.
De Oppassers en de Onder-oppassers mogen geene wapens hebben. Zelfs is
hun verboden, een kleinen stok te draagen, op dat zy, in eene vlaag van toorn, geen
Gevangenen zouden slaan, en door dit bedryf de bedaardheid, zo zeer gezogt, en
waarvan men zich zo veel goeds belooft, stooren. Een Onder-oppasser, die dronken
gevonden wordt, of voor de tweede keer een Gevangenen met ongetergde strengheid
behandelt, wordt onverwyld afgezet.
De Opzienders verkeeren nu en dan met de Gevangenen; zy poogen met hun in
kennis te geraaken; zy geeven hun raad, dienen hun vertroosting toe, en tragten
hun met zichzelven en hun geweeten te bevredigen. Deeze zamenspraaken zyn
niet te veelvuldig, als wanneer zy minder zouden uitwerken.
Het voorkomen der Gevangenen is, over 't algemeen, bedaard en ernstig: het
heeft niets van die onbeschaamdheid, niets van dien boosaartigen oogslag,
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niets van die laage slaafschheid, welke wy by de Gevangenen in Europa aantreffen.
Een Gevangene is hier ingetoogen en niet veragtlyk.
De Vrouwlyke Gevangenen onthouden zich in een vleugel, afgescheiden van het
verblyf der Mannen. Zy mogen verkeeren met Vrouwen, die alleen om schulden
zitten - eene toegeeflykheid, welke nooit den Mannen beweezen wordt. Men
veronderstelt, dat het voorbeeld der Vrouwen van een beter character zal strekken
om dat der slegtere te verbeteren: dit steunt op een goeden grond; naardemaal by
de Sexe de zedigheid en eene eerbaare schaamte altoos eenen invloed hebben,
welken Mannen, ééns aan de ondeugd overgegeeven, niet voelen.
Wasschen is het éénige werk, op het plein der Vrouwen verrigt; van 't zelve
maaken zy voorts, naar welgevallen, gebruik. Het aantal der gevangene Vrouwen
is altoos klein, gaat zelden vyf of zes te boven. De stilzwygendheid wordt deeze
min strikt opgelegd. Zy worden ook zo stipt niet bewaakt als de Mannen. Eén derzelve
kookt voor alle; zy passen elkander by ziekte op; doch ziek te zyn is onder haar iet
zeldzaams.
De nieuwe inrigting heeft eene weezenlyke verandering ten opzigte van de kwaalen
en ongemakken te wege gebragt. Voortyds waren 'er van tweehonderden-zestig tot
driehonderd-en-twintig zieken aan de Galziekte, in een vierendeeljaars; thans, naa
het invoeren des nieuwen regelmaats, klimt het getal niet tot veertig op. Deeze
gelukkige verandering moet alleen toegeschreeven worden aan de verandering in
de huishouding. Voortyds strekte de ongebondenheid, in de Gevangenhuizen
heerschende, om onzindelykheid, dronkenschap, oneenigheden, en afzigtige kwaalen
te veroorzaaken. Tegenwoordig zyn 'er geen Patienten in de Gevangenhuizen,
behalven eenigen aan verkoudheid of ligte ongesteldheden. In de vier laatste jaaren
zyn 'er niet meer dan twee Gevangenen gestorven, en deeze beide overleeden aan
de Kinderpokken. Indien de ziekte niet besmetlyk is, wordt de zieke in zyn gewoon
verblyf opgepast; maar bespeurt men besmetting, dan wordt hem een byzondere
plaats aangeweezen.
Elken Zondag voormiddag hooren de Gevangenen eene Leerreden, gedaan door
eenen Leeraar, wiens yver hem tot dit werk in de Gevangenis dryft: men onderzoekt
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niet, tot welk eenen aanhang hy behoore. Vryheid van Geweeten is in de
Gevangenhuizen onbeperkt, gelyk in geheel Pennsylvanie. Dewyl nogthans de
Inwoonders van den Staat meest allen tot de Christenen behooren, wordt 'er voor
de Gevangenen, op Zondag, een Hoofdstuk uit den Bybel voorgeleezen. De
Leerredenen loopen, over 't algemeen, meer over de Zedekunde, dan over het
Leerstuklyke, en worden ingerigt naar den staat der Toehoorderen. Alle de
Gevangenen van beiderlei sexe woonen de Godsdienstoefening by, uitgenomen
de opgeslootenen in de Eenzaame Gevangenis. 's Avonds wordt 'er andermaal
gepredikt, en men geeft Godsdienstige Boeken aan allen, die dezelve begeeren.
Het Opper-toevoorzigt des bestuurs van de Gevangenis is vertrouwd aan twaalf
Opzienders. Zes van deezen worden vervangen door eene nieuwe verkiezing, alle
zes maanden; de Opzienders doen zelve de keuze. De verkiezingen zyn zo
veelvuldig, ten einde deeze post, die lastig in zich zelven is, niemand te zwaar
drukke. Maar een Opziender mag langer tyd aanblyven met zyne eigene bewilliging.
De Opzienders komen alle weeken zamen; en twee hunner, die den tytel hebben
van Visitors, of Bezoekers, moeten ten minsten tweemaalen in agt dagen na de
Gevangenissen gaan. Naauwlyks gaat 'er een dag voorby, of zy verrigten zulks; en
zomtyds doen zy, wier post het eigenlyk niet is, die bezoeken. - De Opzienders zyn,
voor het grootste gedeelte, Quakers; en moet ik niet vergeeten aan te tekenen, dat
het Publiek aan de Quakers de oprigting, de bescherming en het welslaagen deezer
nieuwe Inrigting verschuldigd is.
(*)
Aan iemand hunner, CALEB LOWNER geheeten , moet het grootste gedeelte van
de eer deezer groote hervorming worden toegeschreeven. De denkbeelden van
BECCARIA en HOWARD schooten ras wortel in zyn menschlievend hart. Hy was de
Man, die zyne Broeders met yver voor het verlichte stelzel dier groote Mannen
vervulde - hy raadde aan, eene verandering

(*)

Wy hebben deezen Man reeds eenigzins leeren kennen, uit de Byzonderheden wegens de
Kwakers in Noord-America, door den Heer PETIT RADEL, Arts. Zie ons Mengelwerk voor 't Jaar
1800, bl. 612.
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in de Gevangenissen te maaken - hy stelde voor, menschlievendheid, met
standvastigheid, in stede van boeijen en slagen, in te voeren - hy verdroeg geduldig,
aangezien te worden voor een Man, die van harssenschimmige ontwerpen zwanger
ging, zonder zich van zyn oogmerk te laaten verwyderen, volkomen vertrouwende
op den goeden uitslag zyns arbeids. Hy was het, wiens onaflaatende yver tot zyne
zaak overhaalde, wat noodig was ter bescherming; die van de Wetgeevende Magt
de Wetten verwierf, welke, ik zal niet zeggen, de Menschlykheid alleen, maar de
Regtvaardigheid en eene verlichte Staatkunde vorderden. Met één woord, hy is de
Man, die by elke verkiezing toestemt, Opziender te weezen, en, in de daad, de
voornaamste Bewerker is van deeze Inrigting, het groote werk van Rede en
Menschlievendheid. Dat GOD zynen zegen in ruimen overvloed uitstorte op het hoofd
van deezen Weldoener des Menschdoms!
De Regters kantten zich, in den beginne, aan, tegen deeze Hervorming;
uitgenomen één hunner, die, jonger dan de overigen, en gunstiger over 's menschen
geaartheid gevoelende, dit werk met vuur aanving. Hy onderschraagde den arbeid
van CALEB LOWNER, hem bystaande met den raad van een Man, in de Regtskunde
bedreeven. Deel gehad hebbende in de moeilykheden om dit werk daar te stellen,
verdient hy ook deel te hebben in den lof, die hetzelve toekomt. De naam deezes
Regters was WILLIAM BRADFORD. Hy was ten dien tyde Procureur Generaal van
Pennsylvanie, en bekleedde naderhand dien post by de Vereenigde Staaten. Hy is
onlangs overleeden, vereerd met de algemeene hoogagting en liefde zyner
Medeburgeren.
Deeze hulde breng ik te gereeder en gewilliger aan zyne naagedagtenisse toe,
dewyl het geen smaad op de andere Regters werpt. Zo lang zy hunne toestemming
aan de Hervorming onttrokken, voedden zy twyfel aan den goeden uitslag; dan zy
betoonden zich vaardig en volyverig in het plan te ondersteunen, zo ras zy hunne
misvatting zagen, en lieten zich van de goedkeuring niet te rugge houden door het
voorheen verdeedigde gevoelen; - een gedrag, 't welk op geenen laagen prys zal
gesteld worden door allen, die gelegenheid gehad hebben om de werkingen der
Zelfliefde in opmerking te neemen.
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De Gevangenissen, naar deeze nieuwe inrigting gevormd, zyn onderworpen aan
het Toevoorzigt van den Major van Philadelphia, en van de Regters, ten dien einde
aangesteld. Zy maaken een Committé uit, verpligt om de Gevangenhuizen elk
vierendeeljaars te bezoeken. Dezelfde verpligting rust op den Gouverneur van
Pennsylvanie, en op de Regters van onderscheidene Gerigtshoven.
De Wetgeevende Magt heeft deeze veelvuldige Bezoeken verordend, om den
goeden uitslag van dit menschlievend plan te verzekeren, door een waakend oog
te houden over de inwendige huishouding der Gevangenhuizen, indien het mogelyk
ware, dat de yver der Opzienderen verflaauwde. Zy hebben nogthans eene belooning
voor de moeite, aan hunnen post verknogt; zy toonden de waardy van het nieuwe
stelzel, en bewoogen de Vrienden des Menschdoms, om de hinderpaalen te boven
te komen, welke in alle Landen den zodanigen in den weg geworpen worden, die
zichzelven opofferen om misbruiken te weeren.
De Opzienders hebben het regt om by den Gouverneur verzoeken in te leveren,
strekkende tot vergifnisverleening aan de Misdaadigers: van 't zelve missen zy niet
gebruik te maaken, als zy overtuigd zyn van de beterschap des Gevangenen, en
dat hy, door zynen arbeid, eene genoegzaame somme overgewonnen, of door hulp
zyner Vrienden middel om te bestaan hebbe.
Nimmer weigert de Gouverneur van Pennsylvanie vergiffenis op het verzoek der
Opzienderen; zelfs een Moordenaar mag hoope scheppen om die te zullen verkrygen,
schoon dezelve, in dit geval, nimmer wordt verleend, of het verzoek moet
ondertekend weezen door de Vrienden van den vermoorden Persoon. - Zeldzaam
ook dienen de Opzienders verzoeken in voor Gevangenen van dien stempel; zy
gebruiken zelfs hun voorregt met maate, ten aanziene van alle andere: maar elke
Gevangene weet, dat het ten zynen behoeve kan worden ingediend; en zyn hart,
door hoope verwarmd, gevoelt, welk een belang hy hebbe om een beter Mensch
te worden. Wie, die zonder hoope of vreeze leefde, hadt immer iets, 't geen eenen
heilzaamen invloed op zyn gedrag hadt?
Wanneer de Gevangenen geslaakt worden, ontvangen zy de som van het door
hun overgewonnene in Geld, indien de Opzienders zich verzekerd houden, dat zy
'er
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een goed gebruik van zullen maaken, - of in Kleederen, als zy dit vertrouwen niet
hebben. Zomwylen beschikken de Gevangenen, terwyl zy nog in de Gevangenis
zyn, over het door hun gewonnen Geld, ten dienste hunner Huisgezinnen.
Zodanig zyn de bewonderenswaardige uitwerkzels deezer nieuwe Inrigting, dat
van honderd geslaakte Gevangenen, 't zy in gevolge van verleende vergiffenissen,
't zy doordien zy den tyd, voor hunne gevangenis bestemd, geheel in den Kerker
gesleeten hebben, 'er geen twee gevonden werden, die zich aan nieuwe misdryven
schuldig maakten. Staande het oude Stelzel, wierden de Gevangenhuizen staag
opgevuld met oude en bekende Overtreeders, die, gelyk de Misdaadigers in Europa,
de Gevangenissen verlieten met nieuw opgedaane ondeugden, en zich van de
verkreegene vryheid alleen bedienden om op nieuw te overtreeden, zo dat zy weder
in de boeijen kwamen, tot dat zy hun leeven op het schavot eindigden.

Fragmenten der waarneemingen van Kotzerue, over de
maatschappy.
(Uit het Fransch.)
Doorgaans zegt men, wanneer iemand, door zynen Naam, zyn Vermogen of zyne
Bediening, tot eenen hoogen stand in de waereld is gekomen, dat hy zyne oude
vrienden vergeet: maar de waarheid is, dat het gemeenlyk zyne vrienden zyn, welken
hem vergeeten. Zy gaan zelfs zo ver, dat zy hem haaten, daartoe gedreven door
yverzucht en nydigheid. Zy hadden, evenwel, oprechtlyk zynen voorspoed gewenscht,
en zelfs met al hunnen invloed daartoe medegewerkt. Maar wanneer hy eenmaal
in bediening is, haaten zy hem. Vanwaar komt dit? Uit eene Verwaandheid, welke
het masker der Vriendschap geleend had. In waarheid, wy stellen dikwyls in onzen
Vriend veelmeer belang uit verwaandheid, dan uit weezenlyke verknochtheid aan
zynen persoon. Wy wenschen zyne verheffing, om te kunnen zeggen: Die man is
myn Vriend. Maar naauwlyks begint zyn luister ons in de oogen te schynen, of wy
sluiten ze, om 'er geen ongemak van te hebben.
Dat is een braaf man, heb ik van veele menschen hooren zeggen. Maar wanneer
men tot eene nadere verklaaring kwam,
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heb ik altoos gevonden, dat men ze om geene andere reden zo betitelde, dan omdat
zy niemand in den wech stonden, of, in andere woorden, dat zy slechts nullen in
het cyffer waren. Dit begryp ik; de man, die noch door zyn verstand, noch door zynen
rykdom anderen in het licht staat, moet by allen welkom zyn.
'Er zyn menschen, die algemeen verfoeid worden, zelfs by de zulken, welken zy
beminnen: anderen bezitten de konst van zich by de geheele waereld in te dringen,
zelfs de zodanigen niet uitgezonderd, welken zy nadeelig kunnen zyn. Sommige
anderen trachten te behaagen aan hun, welken zy beminnen; terwyl het hun
onmogelyk is, slechts beschaafd te zyn jegens zodanigen, welken zy niet liefhebben.
Misschien behoore ik tot het getal deezer laatsten, en gevolgelyk vinde ik de
aanmerking zeer juist, welke eens iemand maakte by eene persoonaadje, welke ik
noch beminnen, noch zelfs verdraagen konde. ‘Zolang hy zich by u niet bedwingt,’
sprak de man, ‘ben ik verzekerd, dat gy met hem niet zult kunnen leeven; en in het
tegengestelde geval ben ik verzekerd, dat hy met u niet leeven kan.’
Iemand, zonder welken wy niet kunnen leeven, is ons dierbaar; maar nog
dierbaarder is ons hy, die zonder ons niet kan leeven; want deeze verwekt by ons
de erkentenis der verwaandheid, de oprechtste erkentenis van alle.
De konst van vrienden te verkrygen is dikwyls minder noodzaaklyk dan die,
waardoor men het maaken van vyanden vermydt. Uw vriend helpt u opwaards
klimmen, zonder dat uw vyand somtyds zich daar kan tegenstellen. Maar wanneer
gy de hoogte bereikt hebt, alwaar het u moeilyker valt, het evenwicht te houden,
dan beneden, daar uwe voeten op eene effene vlakte stonden, komt uw vyand
stilletjes achter u, en behoeft u naauwlyks met den vinger aan te raaken, om u te
doen vallen.
Dikwyls maakt men zich tien vyanden, terwyl men zich éénen vriend maakt, wiens
gunsten ons door deeze tien benyd worden. Dan regent het beschuldigingen tegen
u; elke zwakheid van uwen kant wordt eene misdaad, het minste gebrek eene
ondeugd, eene voorbygaande geneugte eene hebbelykheid; het vermoeden zelve
verandert tegen u in zekerheid. Indien het gebeurt, dat gy het oog op eene schoone
vrouw slaat, zyt gy een lichtmis; indien gy huishoudelyk leeft, krygt gy den naam
van eenen gierigaart. Indien het geval wil, dat gy, in gezelschap van uwe vrienden,
een weinig meer dan naar gewoonte drinkt, zyt gy een volslagen dronkaart. Gelukkig
nog, indien onder uwe vyanden niet eenige Fynen zyn; want beminnen of haaten
is voor deeze luiden te weinig: zy moeten of aanbidden, of vervloeken. Maar van
alle vyanden is, buiten tegenspraak, de ergste, eene
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(*)

femme savante , vooral indien zy eene oude vryster is. Ik wilde om de geheele
waereld, zo als het gemeen zegt, 'er niet eene op myne armen na Romen draagen;
want hoe vermoeid ik daarvan mogt weezen, indien ik het ongeluk had van haar
aan de poort niet zacht genoeg neder te zetten, zoude dat genoeg zyn, om ze my
tot eene vyandin te maaken.
Ik heb sommige menschen hooren zeggen, dat men zich in den mantel zyner
onschuld konde wikkelen, en den laster behandelen met verachting. Maar dit heeft
my altoos bezwaarlyk toegeschenen: de laster is als een zwaare stortregen: men
heeft goed onder het dak van zyn geweten te gaan schuilen; de waereld ziet dit
niet, en, dat nog erger is, wil het niet zien. De menschen verschillen in dit stuk, gelyk
in meer andere, van de Engelen: zy gevoelen meer vreugde over éénen zondaar
(†)
dan over honderd rechtvaardigen .
Door de aanbiedingen van eenen man van aanzien te weigeren, stelt men zich
bloot voor deszelfs haat. Ik heb dit ondervonden van eenen Geleerden, die my zyne
bescherming had aangeboden, en welken ik niet anders kan beleedigd hebben,
dan door gebrek van eene gelegenheid om van zyne aanbieding gebruik te maaken.
Hy is verstandig, die zich over niemand beklaagt; want hy ontwykt, door deeze
handelwyze, het verwekken of weder ontbranden van veel vyandschap. Indien het
geduld onzen vyand al niet tot inkeer doet komen, het ontwapent hem ten minsten.
Maar een vyand, zegt men, verdient niet dat men hem spaare. Het zy zo: maar
de vraag is niet, wat hy verdiene; wy spreeken van hetgeen u voordeelig is. Gy moet
trachten zynen haat te lenigen om uwe eigene velligheid, en niet om de zyne: en
hiertoe komt men somtyds gemaklyker dan men zich verbeeldde. Wees gedienstig
jegens uwen vyand, en hy zal door uwe oplettendheid zich gestreeld vinden. Dikwyls
heeft men den bittersten vyand zien veranderen in eenen vuurigen verdediger.
Hoe meer verdienste men in iemand erkent, dies te strenger beoordeelt men zyne
weezenlyke of onderstelde gebreken. Men is onvermoeid in het opspeuren der
geringste vlekken, welke in de werken van eenen man van genie, of in het gedrag
van eenen braaven man, zyn te vinden. Men heeft, in tegendeel, veelmeer
toegeevendheid voor eenen zot en voor

(*)
(†)

Dit Fransch, dunkt my, zal den Leezer beter het rechte denkbeeld voor den geest brengen,
dan het Nederduitsche, Geleerde Vrouw, zoude doen. Vert.
Deeze zinspeeling op LUC. XV:7 is zekerlyk niet gelukkig uitgedrukt. Vert.
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eenen guit, omdat deezen zich afzonderlyk eenen breeden wech gebaand hebben,
welken men niet verlangt hun te betwisten. - Wy zyn altoos geneigd, gebreken te
vinden in iemand, die de algemeene achting geniet; maar doorgaans beschouwen
wy alleen de goede zyde van hem, die algemeen eenen kwaaden naam heeft. Een
slechthoofd en een guit hebben ten minsten dit voordeel, dat men niet lang over
hun spreekt, en, wanneer iets gunstigs van hun gezegd wordt, dit ter degen hoog
doet klinken. Want al het kwaad, dat men van hun zeggen kan, is reeds bekend, en
men stelt 'er gevolgelyk geen belang meer in.
Weest zedig, is hotgeen men verstandige luiden aanbeveelt; maar waarom het
zelfde gebod den zotten niet voorgeschreven? Zouden zy alleen het voorrecht
hebben van hunne krachten niet te mistrouwen? - Helaas! ja, het is maar al te waar,
dat zy dit voorrecht by uitsluiting genieten. Een gekskap kan zyne verwaandheid
en belachelyke eischen ongestraft ten toon spreiden; ieder lacht 'er om, en der
waereld zoude het grootlyks leed doen, dat hy zich verbeterde, dewyl hy daardoor
haar een voorwerp van tydverdryf zoude beneemen. Een van de grootste voordeelen
der zotten bestaat derhalven daarin, dat zy altyd van zichzelven verzekerd zyn.
De koopluiden geeven dikwyls crediet; somtyds worden zy hiermede bedrogen;
maar zonder dit zouden zy weinig verkoopen. Even zo is het met den handel van
beleefdheden en kleine diensten, welke in de zamenleeving wordt gedreven. Somtyds
verliezen wy hetgeen wy hebben uitgeschoten; maar deeze schade verarmt ons
minder dan zy ons den moed beneemt om op nieuw crediet te geeven.
Daar wy verplicht zyn met de menschen te leeven, als of wy liefde en achting
voor hun hadden, zoude het dan waarlyk niet beter zyn, ons best te doen om hen
weezenlyk te beminnen en te achten? - Helaas! ik heb daartoe veele poogingen
aangewend, en weinige zyn my gelukt.

De Zegri's.
Eene Spaansche Geschiedenis.
't Was omtrent het midden van een dier avondstonden, die, in den Lentetyd, zo
uitermaate schoon zyn aan de kust van Grenada; de oppervlakte der zee was effen,
het uitspanzel helder; de lugt, vervuld met den reuk van mirtheen oranje-boomen,
en eene verscheidenheid van geuren der planten, welke de Natuur hier zo
overvloedig voortbrengt,
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werd door een zagt windie bewoogen; de grootsche stilte van den avond werd alleen
afgebrooken door den zang der nagtegaalén deezes boomryken oords.
Op het onverwagtst werd de stilte en rust deezer betoverende tooneelen gestoord
door het geraas des oorlogs. Don LOUIS DE FEREZ, in zynen hof wandelende met
zyn Gezin, hoorde het losbranden van vuurwapenen, en een oproerig geschreeuw
in een der nabygelegene huizen. De toorenklokken van alle de Dorpen daar
omstreeks kondigden de landing aan van Roovers uit Barbaryen, en veroorzaakten
eene algemeene ontsteltenis.
Don LOUIS zondt zynen Zoon uit, om de krygsmagt in den omtrek te verzamelen.
Hy vatte de wapens op liet zyn huis over aan de waakzaamheid zyner dienstboden,
en haastte zich om zyne leenhoorigen zamen te brengen. Wel ras bedroeg derzelver
getal meer dan honderd, en kwam 'er gestaage toevoer by. Hy vaardigde bystand
af na het aangevallene huis; en oordeelende, dat de vyand, op dit algemeen alarm,
niet zou nalaaten zich weg te maaken, zogt hy een naauwe kreek op, als zynde dit
de éénige plaats, waar de Zeeroovers hadden kunnen landen.
Gelyk Don LOUIS gegist hadt, droeg het zich toe. De Zeeroovers haastten zich,
met hunnen geroofden buit, na die plaats. Het losbranden der snaphaanen dreef
hun op de vlugt, uitgenomen agt of tien, die moedig stand hielden, om, met geveld
geweer, den aftocht hunner medegenooten te dekken. Het onophoudelyk vuur, door
de Spanjaarden gemaakt, was zo sterk, dat, in 't einde, slegts één van deeze weinige
dapperen overbleef. Hy tragtte scheep te geraaken; doch de Schepen waren reeds
in zee gestooken, en hielden van 't strand af.
Hy viel den Spanjaarden in handen. Zyn dapper gedrag deedt hem door Don
LOUIS met alle tekenen van heuschheid behandelen. Nevens de gewonde
Spanjaarden, onder welken zich Don MICHAëL, de Zoon van Don LOUIS, bevondt,
werd hy na het Kasteel gebragt. De wonde des jongen Edelmans bleek, den
volgenden dag, hoogst gevaarlyk te weezen: dit deedt de gevoelens van
goedgunstigheid, welke in Don LOUIS voor den Gevangenen waren opgekomen, vry
veel verzwakken. Hy vervoegde zich in de kamer, waar deeze zat, sprak hem aan,
doch kreeg geen antwoord. De Gevangene verstondt geen Spaansch; maar Don
LOUIS sprak het Arabisch vry glad. In deeze taal voerde hy hem te gemoet: ‘Slaaf
gy hebt myn Zoon gewond; indien hy sterft, verwagt dan van my geen genabetoon!’
- De Gevangene. Don LOUIS met een gelaat, waarop de onverschilligheid met de
kennelykste letteren geschreeven stondt, aanziende, antwoordde: ‘Heb ik u niet
reeds doen blyken, dat ik niet
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schroom te sterven? Gaa heen, Christen! Ik heb alles verlooren, wat my dierbaar
was, en het leeven is voor my niet meer belangryk.’ - Don LOUIS vroeg hem, uit welk
gedeelte van Barbaryen hy kwam? - ‘Van Barbaryen!’ hervatte de Gevangene; ‘Ik
ken zulk een Land niet. Gy noemt myn Land met dien naam: maar wy geeven dien
ook aan het Land der Christenen. Myne Natie heeft een onverzoenlyke vyandschap
tegen de uwe; en wat gy ook doen moogt, gy kunt die in myn hart niet vermeerderen.’
Deeze stoute wyze van uitdrukken, wel verre van Don LOUIS te verbitteren,
boezemde hem een hoog gevoelen in van zynen Gevangenen. Hy bemerkte dat
die Africaan geen mensch was van gemeene soort. Wanneer, eenige dagen daarnaa,
Don MICHAëL verklaard werd in een staat van beterschap te zyn, begeerde de Vader,
in de vervoering zyner vreugde, zynen Gevangenen met alle tekenen van byzondere
onderscheiding te behandelen.
Twee Zusters van Don LOUIS verlangden den moedigen Zeeroover te zien. Hy
deedt hem in haare tegenwoordigheid komen. Zy werden oogenbliklyk getroffen
door zyne houding, zedig maar niet verslaagen voorkomen. Don LOUIS onderrigtte
den Africaan, dat zyn Zoon niet langer in eenen gevaarlyken staat was; dat hy den
staat van gevangen te weezen hem zo draaglyk als mogelyk wilde maaken; dat hy
hem zou aanmerken als een Gevangenen op zyn woord van eer; dat hy hem als
een Huisgenoot zou behandelen, tot gelukkiger tyden. De Africaan bedankte Don
LOUIS voor zyne heuschheid, 'er byvoegende; ‘Alle plaatzen zyn thans voor my
dezelfde: daar was 'er slegts ééne, welke my genoegen kon verschaffen. Maar gy,
myn Heer! zyt vatbaar voor verheevene edelmoedigheid; ik durf het daarom waagen,
u om eene gunst te smeeken, van veel grooter aanbelang in myne oogen.’
Don LOUIS moedigde hem aan om voort te vaaren met het geen hy te zeggen
hadt; hy deedt het in deezervoege: ‘Uw volk, myn Heer! heeft my uitgeschud; ik
beklaag my daarover niet; dit is gebruiklyk in deeze soort van kryg. Eén
onwaardeerbaare schat is hunne handen ontkomen. Altoos, egter, zal ik zo gelukkig
niet weezen. Ik zal niet altyd vallen in handen gelyk de uwe; en ik smeek u, in uwe
bewaaring te neemen een kostbaar pand’ - Deeze woorden gesprooken hebbende,
ontblootte hy zynen arm, en deedt 'er een omgestrikt Brazelet van af, waarop een
allerschoonst Vrouwebeeld geschilderd was. Hy bragt het aan zyne lippen. Traanen
vloeiden stroomswyze uit zyne oogen, die niet gewoon scheenen daarmede
bevogtigd te worden. ‘Dit,’ zeide hy, het Pourtrait Don LOUIS aanbiedende,
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‘dit is myn schat. Op het oogenblik, dat ik myne vryheid herkryge, wil ik het lossen,
voor zulk een prys als gy 'er op gelieft te stellen.’
De twee Zusters, schoon de taal des Africaans niet verstaande, konden niet
nalaaten, de kloppingen waar te neemen en de uitdrukkingen te verstaan van een
diep getroffen hart. Zy bezagen het Pourtrait, en voelden het tederst medelyden
met een zo getrouw Minnaar. Don LOUIS gaf het hem lachende weder, zeggende;
‘Bewaar dien schat zelve. Hy is de uwe geheelenal, en zal nimmer van u worden
afgenomen!’ - De dankbaare Africaan betuigde zynen dank aan Don LOUIS en diens
Zusters, die zyn geval met zo veel deelneemings aanschouwden. De
nieuwsgierigheid der Zusteren kon zich niet verbergen. Op haare vraage, wie door
dit Pourtrait werd afgebeeld, antwoordde hy, met al het vuur van eene hevige drift,
dat het de onvoldoende gelykenis was van de aanbiddelyke AZIDA, zyne
Zielsvoogdesse, schooner dan de Houris van het Paradys, en aan wier
volmaaktheden geen sterflyke hand in het afbeelden regt kon doen. De Zusters
glimplachten op dit voldriftig antwoord, en vroegen, van welk Land dit voorbeeld
van schoonheid was? - ‘AZIDA,’ gaf hy, in eene voor haar vertolkte taal, te verstaan,
‘is de Dogter van ALI HORUC, van Tetuan. De naam van HORUC is bekend in de
Middellandsche Zee. Hy staat vermaard voor een ruwen Zeeroover, dit moet ik
bekennen; maar by my heeft hy de grootste verdiensten: hy is de Vader van AZIDA!’
- ‘Gy zyt dan van Tetuan uitgezeild?’ hernam Don LOUIS. - ‘Ja,’ antwoordde de
Gevangene; ‘maar, wat my betreft, ik heb geen genegenheid altoos tot het doen
deezer Zeeschuimeryen, dewyl wy bykans nooit eenige andere dan zwakke en
verdeediglooze vyanden ontmoeten. Maar de onverzettelyke HORUC wil zyne Dogter
niet geeven dan aan een Zeeroover, gelyk hy zelve; en wat is 'er dat ik niet zou
doen om AZIDA's hand te verwerven?’
Intusschen waren de Moorsche Schepen te Tetuan terug gekeerd. Het nieuws
van hunnen tegenspoed, en der gevangenneeminge van SAYDAN, kon aan HORUC
niet vermeld worden, die, ten deezen tyde, aan eene zwaare krankheid te bedde
lag. AZIDA was de eerste, die het droevig nieuws hoorde. Het viel te zwaar voor eene
ziel, reeds overstelpt door het verondersteld verlies haars Minnaars. Haare Slavinnen
vreesden voor haar leeven: het duurde langen tyd, eer zy traanen stortte, die haar
eenige verligting schonken. ‘Ach my!’ riep de ongelukkige uit; ‘Ik schrei, terwyl
SAYDAN mogelyk in ketenen geklonken is! Is dit een oogenblik van weenen? - Ik
moest heenen vlieden om hem te verlossen!’ Zy ging terstond om haar Goud en
Juweelen op te zoeken,
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en haastte zich om haaren Broeder ABDALLAH te vinden. Zy kon niet spreeken. Zy
lag het Goud en de Juweelen voor hem neder; uit haare oogen was de diepste
weedom te leezen. ‘Wanhoop niet, myne dierbaare Zuster,’ sprak de medelydende
ABDALLAH; ‘indien de Engel des doods zyne hand niet over hem heeft uitgestrekt,
indien hy slegts in slaafsche ketenen zugt, staa ik in voor zyne vryheid. Ik zal zien
wat ik doen kan!’ - Een straal van hoope doortintelde de ziel van AZIDA. Zy drukte
de hand haars Broeders, onder het uitboezemen deezer wenschen van
onverduldigheid: ‘Gy,’ voerde zy hem te gemoete, ‘gy zult zien wat gy doen kunt maar het moet deezen dag, het moet op dit oogenblik geschieden!’ - ABDALLAH
verliet haar, om de noodige maatregels te neemen tot het lossen van den Minnaar
zyner Zuster, doch wilde niets neemen van het Goud en de Juweelen, door haar
tot dit oogmerk aangebragt.
ABDALLAH vervoegde zich by een Moor, die zich mede bevonden hadt op deezen
rampspoedig afgeloopen Zeetocht, en de Spaansche taal sprak. Deeze man nam
op zich, over den losprys van SAYDAN te handelen, en diens slaaking te bewerken.
Dewyl 'er eene gemeenschap openstondt tusschen Tanger en Algesiras, kwam hy
zonder hinder, in het gewaad eens Spanjaards gedoscht, in dat Ryk.
SAYDAN was, in dien tusschentyd, zo gelukkig in het genot der kiesche en
edelmoedige vriendschap van Don LOUIS en diens Zusters, dat hy zich naauwlyks
een Gevangene zou geagt hebben, dan uit hoofde zyner afgescheidenheid van de
door hem aangebedene AZIDA. Zy verkeerden zeer gemeenzaam en vertrouwlyk.
In deeze gesprekken straalde eene edelaartigheid door, die hun te wederzyden
deedt vergeeten, wie de Meester, wie de Slaaf ware.
‘Hoe is het mogelyk,’ sprak Don LOUIS, in een dier openhartige onderhoudingen,
‘dat een Africaan, een Oorlogsheld, gelyk gy, u kunt vereenigen met Zeeschuimers,
met de Vyanden van het Menschdom?’ - SAYDAN antwoordde: ‘Myn Heer, de
benaaming van Menschdom bepaalt zich niet tot de Christenen. Daarenboven kan
het u niet onbekend weezen, dat 'er tusschen de Mahomethaanen van Africa en de
Christenen een geduurige Oorlog gevoerd wordt, door kortstondige en slegt
onderhoudene Vredesverdragen nu en dan afgebrooken. De zwakke wordt door
den sterken overwonnen, in slaaverny geworpen, en nooit in vryheid gesteld, dan
voor geld: in zo verre staan wy op gelyken voet.’ - ‘Welk een doemwaardig misdryf,’
voerde Don LOUIS hem te gemoete, ‘dus door geweld Menschen tot Slaaven te
maaken, Menschen, als Beesten, te verkoopen!’ - De Africaan her-
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vatte: ‘Ik stem toe, dat onze wyze van Slaaven te maaken zomtyds geweldig is en
wreed; maar nooit is dezelve laag. Uwe edelmoedigheid mywaards, myn Heer! heeft
allen eisch op dankerkentenisse, maar tevens allen eisch op de waarheid; en ik laat
het vrylyk geheel aan uw eigen oordeel over, of ik de zaak, welke wy thans
behandelen, naar waarheid voorstel. Nooit verlaat een Schip onze havens, om een
laagen koophandel te dryven op de Westkust van Africa, daar menschen te koopen,
mannen, vrouwen en kinderen, die wy nooit kenden, die ons nimmer kwaad deeden!
Nooit voerden onze Schepen deeze ongelukkige slachtoffers over na verren lande,
om daar te leeven, zonder rust, zonder troost, zonder hoope; om daar, naa eene
leevenslang duurende slaaverny, onder de hardste meesters, te sterven. Nooit
verschaffen wy ons goud, het voortbrengzel van het zweet en bloed dier elendige
slachtoffers van onverzaadelyken gelddorst. Wat kan laakenswaardiger weezen
dan zodanig een gedrag! Het hoogst mogelyk onregt aan te doen aan onschuldige
Menschen, hun tot een staat van elende te doemen, zonder hun de middelen ter
zelfverdeediging te laaten, zonder eenig gevaar te loopen met hun aan te vallen!
En deeze schandlyke rol te speelen uit de laagste en veragtlykste beweegredenen!
Nogthans wy, die dit bedryf verfoeijen, wy zyn de Vyanden des Menschdoms! Welk
eene vreemde Wysbegeerte is deeze! Gy verlichte Europeaanen, gy liefhebbende
Europeaanen, gy zyt de Vrienden des Menschdoms - en gy hebt ingewanden van
yzer! - Wat my betreft, myn Heer! ik zal een aankleever blyven van eene edeler
Wysbegeerte, de Wysbegeerte van MEHEMET TAFFER, Opperste in de Leerschool te
Fez, waar ik myne opvoeding kreeg. Deeze leerde my, “dat een Volk glorieryk in de
Wapenen, schitterend in Rykdommen, en uitsteekend in Begaafdheden en Kunsten
kon-weezen; en nogthans, indien het gebrekkig ware om acht te slaan op de
aankweeking van algemeen gezond verstand en regtvaardigheid, hetzelve niet
schitterde door weezenlyk verdienden roem, en gezegd mogt worden nog in onkunde
en barbaarschheid verzonken te liggen.” Zullen wy, myn Heer! over de Europeaanen
naar den regel van MEHEHET TAFFER oordeelen?’
Op deeze openhartige wyze sprak de edele Africaan zynen Vermeesteraar aan.
In andere gesprekken werd de uitdryving der Mooren uit Grenada, alsmede de
trouwlooze en wreede behandeling, hun aangedaan, door SAYDAN ontvouwd, en
door Don LOUIS beklaagd. ‘Dan,’ voegde hy 'er nevens, ‘wy zyn gestraft over die
valsche en ontmenschte Staatkunde. Dat zigtbaar verval, waaronder onze Monarchy
thans kwynt,
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begon juist ten zelfden tyde, wanneer uwe Voorouders werden uitgedreeven.’
De Moor, door ABDALLAH uitgezonden, om de verlossing van den edelen SAYDAN
te bewerken, bereikte welhaast het Kasteel van Don LOUIS. Hy stondt versteld, den
gezogten en gevonden Gevangenen aan te treffen in een staat van gevangenschap,
onbekend in Tetuan. Hy reikte hem de Brieven over van ABDALLAH en AZIDA. Met
welk eene verrukking ontving deeze vuurige Minnaar de welbekende Letteren van
de hand zyner Zielsvoogdesse! Het leedt eenigen tyd, eer hy, van blydschap
opgetoogen, dezelve kon leezen, en daarin aantreffen deeze hem troostende regelen:
‘AZIDA aan SAYDAN.
Ach! SAYDAN! SAYDAN! waar zyt gy? Indien de Engel des doods. ... Ik beef op die
gedagten! Maar, indien gy u nog onder de leevenden bevindt, indien de letteren,
geschreeven door de hand van uwe getrouwe AZIDA, u bereiken, ontvang dan het
Goud en de Juweelen, welke de getrouwe MARCON u overlevert. Geef dit alles voor
uwen losprys, en verlaat dat heilloos land. Keer onverwyld met MARCON weder. Myn
Broeder zendt een boode na Mantesa, om HAMET MULEY ZEGRI te onderrigten van
het ongeluk, ons overgekomen. Keer oogenbliklyk weder, indien gy lief hebt uwe
AZIDA.’

SAYDAN haastte zich om aan zyne schoone Zielsvoogdesse te gehoorzaamen. Hy
vervoegde zich tot Don LOUIS, die, gedreeven door de zonderlinge agting, welke hy
zynen Gevangenen toedroeg, vast beslooten hadt, geen Geld voor een Losprys
aan te neemen. Het Koopmans-bedryf rekende hy ook beneden de waardigheid
van een edelen Spanjaard; en het strookte beter met zyne hooge gevoelens, de
vryheid te verzoeken van een aantal Christen-slaaven, als geëvenredigd was aan
den rang van SAYDAN. - Hy peinsde op dit stuk, toen SAYDAN binnen tradt, om hem
de Brieven, met het Geld voor zynen Losprys, over te leveren.
Dan hoe groot was de angstige beklemdheid, welke den Africaan beving, toen
hy in 't gelaat van Don LOUIS eene verbaazende ontzetting bespeurde, en deeze
hem vroeg: ‘Wie zyt gy? Hoe is uw naam?’ - De Gevangene antwoordde: ‘Myn Naam
is te doorlugtig om denzelven te verbergen. Ik heet SAYDAN ZEGRI.’ - ‘Hoe!’ riep Don
LOUIS uit, ‘zyt gy een ZEGRI? Kan dit waarheid weezen?’ - ‘Ik stam af van eene
Familie,’
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hernam SAYDAN, ‘ongewoon aan het pleegen van eenige valschheid, die laage
ondeugd van gemeene zielen. Ik ben een ZEGRI.’ - Don LOUIS hernam: ‘Ik ben egter
onderrigt, dat HAMET ZEGRI geen naakomelingschap agterliet; dat zyn Geslacht te
Marocco uitstierf.’ - ‘Het verwondert my niet,’ sprak SAYDAN, ‘dat gy den naam van
HAMET kent. Hy was een groot Man. Indien zyn Souverain zyne waarde gekend
hadt, FERDINAND en diens Krygsknegten zouden voor de wallen van Grenada
gesneuveld zyn. Naa het verlies van die Stad, besloot HAMET, geen Christen te zyn,
noch zelfs een Christen te schynen. Hy nam de vlugt na Marocco. Zyne
naakomelingschap bleef 'er meer dan eene Eeuw, tot op myn Overgrootvader
IBRAHIM ZEGRI, die, om zich te bergen voor de stormen van een Hof, beroerd door
de spoorlooste Dwinglandy, na Mantesa week, in het Landschap Tremecen, waar
wy groote Landgoederen bezitten, en waar HAMET MULEY ZEGRI en ik gebooren zyn.’
- Don LOUIS boodt zyne hand aan SAYDAN, onder de betuiging: ‘Ik stam af van YSOUF
FEREZ, Broeder van HAMET SAYDAN. Kom, omhels in my een ZEGRI!’ - ‘Zyt gy een
ZEGRI, myn Heer!’ riep SAYDAN uit. ‘Ik geloof het! Ik geloof het! Uw gedrag, ten mynen
opzigte, is dien Naam waardig geweest!’
Don LOUIS zondt om zyne Zusters. SAYDAN aan haar voorstellende, betuigde hy:
‘Dit is een ZEGRI. Hy is een van onze Familie!’ - De Zusters hoorden dit nieuws met
zo veel genoegen als verbaasdheid. Het tooneel, 't welk daarop volgde, hadt alles
van de ontdekking en herstelling van een Vriend, lang in eene Familie verlooren
geweest.
Dit zal niemand bevreemden, die bedenkt, hoe zeer de Spaansche Adel zich
verheft op eene luisterryke oudheid; dat eene soort van heiligheid, als 't ware, gedrukt
is op den Naam van een oud Huis, welke een ieder, die deezen naam draagt,
geregtigt tot alle mogelyke hoogagting en eerbied; en dat het bloed der Moorsche
Veroveraaren van Spanje nog vloeit (gelyk in dit byzonder voorbeeld) in de aderen
van eenige der edelste Familien van dat Land.
Door deeze onverwagte ontdekking was het gelaat der dingen grootlyks veranderd.
Dezelve schonk aan SAYDAN de kundschap van den Spaanschen Tak zyner
beroemde Familie; zy hergaf hem, zonder eenig beding, zyne vryheid, en de
verzekering van zyne AZIDA te zullen zien; dan het strekte tevens om dit gelukkig
oogenblik te vertraagen. Don LOUIS kon noch wilde SAYDAN laaten terugkeeren
zonder ryke geschenken, in een staat en toerusting, waardig aan eenen, die den
naam van ZEGRI droeg.
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Eindelyk brak de gelukkige dag aan. SAYDAN, hoe onverduldig om zyne tedergeliefde
AZIDA te zien en te omarmen, kon zonder leedweezen deeze uitmuntende ZEGRI's
niet verlaaten. Het afscheidstooneel gaat alle beschryving te boven. Alle de
charactertrekken, die het menschdom tot eere kunnen strekken, staken 'er in uit.
De Zoon van Don LOUIS vergezelde SAYDAN tot Algesiras. Hy gaf hem een ring, ryk
met diamanten omzet. ‘Aanvaard deezen,’ sprak hy, ‘voor de schoone AZIDA.
Aangeboden door SAYDAN, als de gift van een ZEGRI, kan zy denzelven niet weigeren.’
- De twee ZEGRI's namen afscheid, en het Africaansche Schip was welhaast uit het
gezigt.
Drie maanden daarnaa kwam een Spanjaard, door SAYDAN vrygekogt, aan het
Kasteel van Don LOUIS. Hy berigtte, dat het Schip, 't welk hem te Carthagena bragt,
voor de ZEGRI's belaaden was met een ryke vragt, en gaf tevens deezen Brief over:
‘De Slaaf SAYDAN aan zynen edelmoedigen Meester.
Gy en de uwen, myn Heer! leeven steeds in het hart van SAYDAN. Hy verlangt uwe
gelukwenschingen: hy is de Egtgenoot van AZIDA. Myn waarde Meester, wees
verzekerd van de vriendschap myns Broeders HAMET. Hy heeft uw Geschenk
ontvangen. Aanvaard het onze. Behalven andere, die gy wel zult willen uitdeelen
aan uwe Bloedverwanten, zyn 'er twee Arabische Paarden, nevens derzelver
geslachtlyst. Wy hebben het eene voor u bestemd, en het andere voor den jongen
en edelen ZEGRI, Don MICHAëL. AZIDA draagt den Ring, door hem geschonken. Zy
zendt een Gordel, door haare eigene hand geborduurd. - Ach! myn Heer! gy zyt hier
niet, en wy bevinden ons niet by u. Dit is het éénig leed, 't welk den Egtgenoot van
AZIDA kwelt. Waarom deedt de Fortuin de twee Takken van een Ceder, eertyds zo
heerlyk opgaande, vaneen scheiden? Dat de GOD van alle Volken de ZEGRI's van
Spanje en Africa bescherme! En, wanneer gy het oog na deeze kusten wendt, zeg
dan: SAYDAN ZEGRI is daar, en bemint ons. Vaarwel!’
In het Mengelwerk van No. III onzer Letter-oefeningen, bl. 133, reg. 20. staat: dat
alle Zonnen zyn, WELKE OM Waerelden ronddraijen. Lees: om welke.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve, over het bygeloof.
(Naar het Engelsch.)
- They the truth
With superstitions and traditions taint.
MILTON.

Eene aanwyzing der hoofdvoorwerpen, waaromtrent het Bygeloof, 't welk, in eenige
gevallen, misschien beter Waangeloof zou genaamd worden, werkzaam is, zal
meer, dan eene woordlyke Bepaaling, afdoen, om aan te wyzen, wat wy 'er door
verstaan; of liever, zy zal ons tot de Bepaaling geleiden.
Wy bezigen het woord Bygeloof, ten aanziene van den Afgodendienst der
Heidenen. Wy gebruiken het ook omtrent Jooden, die GODS Wet kragtloos maakten,
door hunne Inzettingen, Overleveringen en Plegtigheden te stellen in de plaats van
den Godsdienst, den Vaderen overgeleverd. Wy zeggen, desgelyks, dat de
Christenen zich aan Bygeloof schuldig maaken; als de Roomsch-Catholyken, die
gelooven in de Transsubstantiatie, in de kragt der Gebeden tot de Heiligen uitgestort.
Wy leggen dit ten laste aan de zodanigen onder de Protestanten, die den Doop en
het Avondmaal, en de stipte onderhouding van andere uitwendige
Godsdienstoefeningen, zonder eenig uitzigt op derzelver zedelyke strekking,
genoegzaam rekenen om den Mensch van zyne Zaligheid te verzekeren. Wy
rangschikken desgelyks onder de Bygeloovigen, die, zonder des blyk of bewys te
hebben, gelooven, dat 'er nog Voorspellingen door Godlyke Inblaazing geschieden,
- dat 'er nog Wonderwerken gedaan worden. Wy strekken het gebruik deezer
benaaminge uit tot de zodani-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

234
gen, die in tooveryen, beleezingen en verschynzels gelooven; of vaststellen, dat
GODS wil den Stervelingen ontdekt wordt door tekenen; dat het lot van byzondere
persoonen kan bevoor- of benadeeld worden door zaaken, in zichzelven onverschillig,
- door zaaken, met den naam van gelukkig of ongelukkig bestempeld; of dat ziekten
en kwaalen kunnen geneezen worden door woorden, beleezingen en tooverzangen.
In alle de opgenoemde byzonderheden heerscht één algemeen denkbeeld; het
geloof, naamlyk, in iets, 't welk valsch is, en tegen de gezonde Rede strydt. Hieruit
moeten wy, egter, niet veronderstellen, dat alles, wat valsch of met de Rede
onbestaanbaar is, Bygeloof mag heeten. Wy oordeelen, dat het valsch en onredelyk
is, te stellen, dat 'er ooit op den aardbodem een geslacht van Menschen bestondt,
't welk op één been wandelde, of de oogen in de borst hadt; of dat 'er Reuzen waren,
negentig voeten hoog: wy noemen de zodanigen, die deeze begrippen omhelzen,
niet Bygeloovigen, maar Ligtgeloovigen.
Bygeloof heeft altoos betrekking tot GOD, tot Godsdienst, of tot Weezens boven
de Menschen verheeven. Nogthans bestempelen wy alle valsche en onredelyke
begrippen in den Godsdienst niet met den naam van Bygeloof. By voorbeeld, wy
benoemen daarmede niet de begrippen, door de Ouden gekoesterd, dat GOD de
Ziel der Wereld is, en dat de Menschen alleen deelen der Godheid zyn, voor eenen
tyd daarvan gescheiden; of dat de Ziel, naa den dood, in onderscheide Lichaamen
agtereenvolgende verhuize.
Indien wy dit onderwerp met meer gezette aandagt beschouwen, zullen wy
ontwaaren, dat de grond des Bygeloofs moet gezogt worden in onkunde ten opzigte
van de Zedelÿke Eigenschappen des Allerhoogsten. Eenigen hebben GODS
Voorweetenschap ontkend; en een Fransch Philosooph heeft niet alleen het
denkbeeld, dat GOD een Geest is, verworpen, maar zich vermeeten te stellen, dat
de Godheid uit eene soort van Cristallen bestaat. Het eerstgemelde deezer
denkbeelden verraadt zeer onvolkomene denkbeelden van GOD; en het tweede
begrip klimt tot de hoogste ongerymdheid op. Men heeft egter de eerstgemelde niet
van Bygeloof beschuldigd, en zal men den laatsten daarvan niet verdenken. - Wy
noemen elk valsch en verkeerd begrip, we-
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gens de Eenheid of de Zedelyke Eigenschappen van GOD, niet met den naam van
Bygeloof; als, by voorbeeld, het denkbeeld, 't welk eenigen omhelsd hebben, dat
GOD niet goed is: want, gelyk wy reeds gemeld hebben, heeft het Bygeloof iets van
Ligtgeloovigheid. Het bestaat niet in valschlyk te ontkennen, dat GOD eenige
byzondere Zedelyke Eigenschappen bezit; maar in meer te gelooven, dan wat ten
zynen opzigte waar is; in het vormen van laage en dat Weezen onwaardige
denkbeelden; in te stellen, dat Hy gedreeven wordt door blinde drift, gelyk de kinderen
der Menschen, en zynen Schepzelen bevelen geeft, die redeloos en ongerymd zyn.
Dan, gelyk Bygeloof ontstaat uit onkunde en ligtgeloovigheid ten aanziene van
het verstand, zo heeft het ook den zetel in de Driften. Vrees heeft men, in 't algemeen,
aangemerkt als die drift van 's Menschen Ziel, van welke het Bygeloof voornaamlyk
den oorsprong ontleent. 'Er valt ook geen twyfel aan, of meer Bygeloofs is
voortgekomen uit vrees, met onkunde en ligtgeloovigheid vereenigd, dan uit eenige
andere drift. Het zou nogthans ongepast zyn, alle de andere driften hier uit te sluiten.
Wy kunnen geen reden geeven van de Bygeloovigheid der Egyptenaaren, zonder
te veronderstellen, dat veel van dezelve hervoortkwam uit Dankbaarheid. Zy eerden
den Nyl, dewyl die Stroom vrugtbaarheid en overvloed over Egypte uitstort; en zy
beweezen eerdienst aan eenige Dieren, enkel omdat zy de sterke vermenigvuldiging
van andere schadelyke Dieren voorkwamen. Dus was de Ibis het voorwerp hunner
aanbidding, naardemaal dezelve de eijeren der Krokodillen opat.
In deezervoege getragt hebbende, de denkbeelden te ontvouwen, begreepen
onder het woord Bygeloof, kunnen wy kortlyk de bepaaling van Bygeloof opmaaken.
Het betreft GOD, en Weezens boven de Menschen verheeven, en breidt zich uit tot
onze Godsdienstige denkbeelden, eerbiedenis en bedryven. ‘In 't kort, Bygeloof is
gelegen in ongerymde denkbeelden en daaden, hervoortkomende uit laage en
gebrekkige begrippen van de Zedelyke Volmaaktheden des Allerhoogsten.’ Laaten
wy deeze bepaaling toepassen op de reeds vermelde onderscheide soorten van
Bygeloof.
Maar, eer wy voortgaan met deeze toepassing te
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maaken, zal het voeglyk weezen, aan te merken, dat Bygeloof het denkbeeld insluit
van eene hoogst laakbaare onoplettendheid op 't geen de Rede leert, of eene
ligtgeloovigheid, ontstaande uit traagheid des verstands. Wy maaken doorgaans
onderscheid tusschen de gebrekkige denkbeelden, welke een Wilde, in gevolge
van zyn leevensstand, vormt van GODS Eigenschappen, en die, welke by beschaafde
Volken plaats vinden. Wy zeggen, de Wilde is onkundig, en schryven die onkunde
toe aan zyne leevens-omstandigheden; maar wy noemen een Roomsch-Catholyken
onder ons bygeloovig, en duiden het hem ten kwaade, dat hy die regtmaatige
denkbeelden van GOD, onzes achtens, niet bezitte, welke hy zou hebben kunnen
verkrygen, door zynen Bybel te openen, of zyn gezond verstand te gebruiken, in de
gunstige omstandigheden, in welke hy zich geplaatst vondt. Bygeloof, derhalven,
komt zo zeer niet voort uit de natuurlyke zwakheid des menschlyken Verstands,
dan wel uit het verkeerd aanwenden of verwaarloozen van 't zelve. Wy zeggen niet,
dat het woord Bygeloof in deezen laatsten zin altoos gebruikt wordt; dewyl men het
menigvoud oneigen bezigt.
Wy kunnen, overzulks, het woord Bygeloof niet eigenlyk gebruiken omtrent
Veelgodendienst in 't algemeen; want het geen alle de oude Wysgeeren, naa veel
denkens, beslooten, waar te zyn, kon niet uit ligtgeloovigheid of onoplettendheid
ontstaan, maar alleen uit de leevens-omstandigheden, waarin zy verkeerden. Nogthans spreeken wy zeer eigenaartig, wanneer wy Afgodery met den naam van
Bygeloof bestempelen; naardemaal geen mensch zo ontbloot is van verstand, of
hy is in staat om te bevroeden, dat een stuk Metaal, Hout of Steen, nimmer Gebeden
kan hooren of beantwoorden. Voor Bygeloovigen hielden de oude Wysgeeren de
zodanigen, die zich bekrompene begrippen van de Goden vormden, of beuzelagtige
dingen te werk stelden, om der Goden gunst te verwerven. Volgens THEOPHRASTUS
is de Bygeloovige een mensch, die, zyne handen gewasschen, en het water rondsom
zich heen gespreid hebbende, den Tempel verlaat, en, met een Laurierblad in den
mond, den geheelen dag de Stad doorwandelt; of indien een weezeltje den weg
overkruist, niet wil voorttreeden, vóór dat hy drie steenen over den weg geworpen
heeft; en indien hy een
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Slang in zyn huis vindt, hetzelve tot eene plaats ter Godsdienstverrigting bestemt.
Hy zuivert zyn huis menigmaal, zal op geen Grafstede gaan zitten, noch een Dooden
aanroeren. Hy is angstvallig over het uitleggen van 't geen hy gedroomd heeft; hy
begeert geene Offerande te doen, ten zy zyne Vrouwe medegaat, of, indien deeze
belet is, de Minne en de kleine Kinderen. Hy zuivert zich met uijens; en wanneer hy
een dwaas of met de vallende ziekte bezogt mensch ziet, spuwt hy 'er na. - Zodanig
was het character van een Bygeloovigen in de dagen van THEOPHRASTUS. Alle deeze
grillige plegtigheden werden waargenomen om kwaad te voorkomen, en de wraak
der Goden te stillen; zy stemmen dus volmaakt overeen met de boven gegeevene
bepaaling.
Men heeft slegts met eenen opslag van het oog de bygeloovige begrippen en
bedryven onder Jooden en Christenen te bezien, om overtuigd te worden, dat
dezelve alle herkomstig zyn uit laage en ongerymde denkbeelden, ten aanziene
van de Zedelyke Volmaaktheden des Allerhoogsten; want ten opzigte van GODS
Natuurlyke Volmaaktheden hebben zy zich, over het algemeen, verheevene
begrippen gevormd. - De Jooden merkten GOD aan als een partydig Weezen, 't welk
hun Volk aan alle andere Volken voortrok, en meer welgevallen schiep in uitwendigen
eerdienst en plegtigheden, dan in Zedelyke Deugd. - Indien de Roomsch-Catholyken
bestaanbaar met zichzelven denken, zouden zy GOD voor een Weezen moeten
houden, dat overgehaald kan worden, om iets te vergunnen, door de voorbede van
een afgestorvenen, ten dienste van anderen; of voor een Weezen, welks geduld
afgemat wordt door het aanhoudend opzeggen van gebeden. Zy houden eene vaste
verkleefdheid aan eene menigte van plegtigheden, gebaaren en ten toonstellingen,
als weezenlyke deelen der Godsvereeringe. - Zelfs onder de Protestanten is een
goed deel Bygeloofs overgebleeven. Zy, zy hebben op verre na niet, gelyk 't behoort,
geleerd, dat GOD een Geest is, en in geest en waarheid wil worden aangebeden,
als een zuiver, zedelyk volmaakt en goedertieren Opperweezen. Van hier alle de
Bygeloovigheden, onder de Protestanten nog heerschende.
Behalven deeze bygeloovige begrippen en bedryven, welke geheelenal betrekking
hebben tot onzen pligt omtrent GOD, zyn 'er andere, die men algemeene By-
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geloovigheden mag heeten. Deeze ontstaan desgelyks uit gebrekkige en laage
denkbeelden, ten opzigte van GODS Zedelyke Eigenschappen. Te gelooven in
algemeen verspreide Voorzeggingen, die altoos de uitboezemingen zyn van
krankhoofdigheid of bedrog, is te veronderstellen, dat GOD, die een gordyn voor het
toekomstige geschooven heeft, en nooit andere Voorzeggingen liet doen, dan ter
bereiking van eenig groot zedelyk oogmerk, zomtyds Voorzeggingen laat doen tot
geen oogmerk hoe genaamd, of om voldoening te schenken aan ydele
nieuwsgierigheid, of zulk eene kennis ten toon te spreiden van het geen zal gebeuren,
als onbestaanbaar is met 's Menschen Vryheid en het Zedelyk Bestuur der Wereld.
Niet min bygeloovig is het geloofslaan aan de loopende vertellingen van de
dagelyks voorvallende Wonderen. Aan dezelve te gelooven, is te gelooven, dat GOD,
om de beuzelagtigste redenen, de werking van de Wetten der Natuure opschort, of
om daardoor bedrog en wereldlyke eerzugt te onderschraagen; het is de
ongewoonste gebeurtenissen aanneemen op de onvoldoendste baarblyklykheid.
Het geloof in Toovery, in Verschyningen, en wat van dien aart meer zy, kan uit
het zelfde beginzel worden opgelost. Te veronderstellen, dat GOD het vermogen om
kwaad te kunnen doen, of om zyne wetten te veranderen, mededeelt aan eenige
weezens, enkel om hunne eigene driften te voldoen, is GODE geheel onwaardig. Het
geloof in Verschyningen is even onbestaanbaar met GODS goedheid. Dezelfde
tegenwerping geldt desgelyks tegen de algemeen verspreide Voorzeggingen, en
mag ook uitgestrekt worden tot Voortekenen, tot Starrewichelaary, tot gelukkige en
ongelukkige Dagen, tot Waarzeggery, en wat men meer van dit slag aantreft. Wat
betreft de Beleezingen en Tooverzangen om Kwaalen te voorkomen of te geneezen,
deeze gelyken in alle opzigten naar de valsche en gewaande Wonderen.
Eene oordeelkundige Geschiedenis van het Bygeloof zou een keurig en
onderhoudend Werk uitmaaken, en het Menschlyk Character in een merkwaardig
gezigtpunt voor oogen stellen. Bygeloof heerscht sterkst by Menschen van een
zwak en ongeoefend verstand, - is algemeener by de Vrouwen, dan by de Mannen;
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men treft het meer aan in de ruwe dan in meer beschaafde standen der
Zamenleevinge.
De algemeene trekken van het Bygeloof zyn dezelfde geweest door alle eeuwen
heen; dan het neemt onderscheidene wyzingen aan, naar gelange van het
verschillend Character der Volken. Het vondt zeer vroeg toegang in de Geneeskunde.
Hy, die een verstand en kundigheid, boven anderen uitsteekende, bezat, werd voor
een Toovenaar gehouden. Doctor BARTOLO werd te Rome door de Inquisitie
gegreepen, omdat hy onverwagt een Edelman van de Jicht geneezen hadt. Kwaalen
werden aan betoovering toegeschreeven, en honderden van ongelukkigen met den
dood, wegens dit ondersteld misdryf, gestraft. MERCATUS, Geneesheer van Koning
PHILIPS DEN II, een zeer naauwkeurig en welonderrigt Schryver, scheen zeer over
te hellen, om het bestaan van Tooverziekten te lochenen; maar hy vondt zich
gedrongen, dezelve te erkennen, vooreerst omdat de Spaansche Inquisitie derzelver
weezenlyk bestaan beslist hadt; ten anderen, omdat hy gezien hadt, dat eene zeer
schoone Vrouw, door een enkelen blik haarer oogen, een Spiegel hadt aan stukken
gebrooken, en eenige boomen doen verdorren.
Gelyk de denkbeelden wegens de Oorzaaken der Lichaamskwaalen bygeloovig
waren, die wegens de Geneeswyze waren zulks niet minder. In de Odyssé van
HOMERUS leezen wy van eene Geneezing door een Gezang. JOSEPHUS verhaalt,
dat hy zekeren Jood zag, ELEAZAR geheeten, die den Duivel uit de neusgaten eener
oude Vrouwe haalde, door Salomo's Zegel aan haar neus te houden, in
tegenwoordigheid van Keizer VESPASIANUS. Verscheide soorten van aanraakingen
heeft men gebezigd om den Duivel uit te dryven. Geesselingen deeden zomtyds
grooten dienst. Ontlastende en Antispasmodique middelen slaagden by wylen
uitneemend om zich van den Boozen te ontdoen. Doctor MYNSIGHT genas verscheide
betooverde Persoonen door de Assa foetida. Waarom de Assa foetida, of
Duivelsdrek, zo kragtdaadig werkte, werd zeer verschillend beoordeeld. Eenigen
dagten, dat de Duivel het aanwenden van zodanige middelen voor eene belediging
hieldt, en verstoord heenen ging; maar anderen merkten wyslyk op, dat, daar men
veronderstelt, dat Duivels ooren en
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oogen hebben, het zeer waarschynlyk is, dat zy ook van een neus voorzien zyn.
Het was ondertusschen in de Geneeskunde alleen niet, dat men deeze
denkbeelden, zo vol Bygeloofs, omhelsde; dezelve heerschten ook in de
Natuurkunde. De schadelyke uitwerkzels, in de Mynen zo dikmaals ondervonden,
welke men weet dat alleen uit tot ademhaaling ongeschikte lugt voortkomen, werden
bestendig toegeschreeven aan de booze Geesten, of Demons, zich in de Mynen
onthoudende. Zelfs een VAN HELMONT, een BODINUS, een STROZZA, een LUTHER,
schreeven den Donder en andere Lugtverhevelingen aan den Duivel toe. Eeuwen
lang waren de Chimisten bezig om den Steen der Philosophen te zoeken, met
welken zy wonderen zouden verrigten. Het was, in vroegere en nog niet lang
verstreeke Eeuwen, onder de Wysgeeren in geschil, of de Verbeelding op uitwendige
voorwerpen kon werken? En het geschil werd doorgaans aan de bevestigende zyde
uitgeweezen!
Hoewel het Bygeloof over 't algemeen ten kenteken strekt van eene zwakke ziel,
is de zwakheid der Menschlyke Natuure zo groot, dat wy 'er verscheide voorbeelden
van aantreffen by Menschen van een verheeven vernuft en welgeoefend verstand.
SOCRATES geloofde, dat hy een Demon ten Geleigeest hadt. Lord BACON sloeg
geloof aan Toovery; en hy verhaalt geneezen te zyn van wratten, door dezelve te
wryven met een stuk Spek met de zwoort 'er aan, en het dan vast te spykeren, met
de vette zyde na de zon gekeerd, aan een vensterraam op de zonzyde van zyn
huis. Koning HENDRIK DE IV van Frankryk, een der uitmuntendste Vorsten, was zeer
ongerust, vóór den moord, aan hem gepleegd, ter oorzaake van eenige
voorspellingen. SULLY, de groote Staatsman SULLY, verklaarde, dat een der redenen,
die hem zynen Meester getrouw deeden byblyven, zelfs toen diens zaaken
allerhachlykst stonden, gelegen was in de voorspelling van eenen LA BROSSE,
inhoudende, dat Koning HENDRIK hem zyn fortuin zou doen maaken. De
Starrewichelaar MORIN richtte den koers des Cardinaals RICHELIEU, op eenige van
diens reizen. De verlichte CUDWORTH verdeedigde de Voorzeggingen in 't algemeen,
en betytelde de zodanigen, die zich tegen het gelooven van Tooveryen aan-
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kantten, met den naam van Atheisten. De voorspellingen van RICE EVANS hebben,
nog zo kort geseden, in 't laatste vierde deel der afgeloopene Eeuwe, verdeedigers
gevonden in de beroemde Mannen WARBURTON en JORTIN. Dr. HOFFMANN, een Man
in de Geneeskunde zo vermaard, beweert, in eene Verhandeling, voorkomende in
de groote Uitgave zyner Werken, in den Jaare 1747, dat de Duivel Stormen kan
verwekken, Insecten voortbrengen, op de Dierlyke Geesten en de Inbeelding werken;
en eindelyk, dat de Duivel een uitsteekend Philosooph is, uit hoofde zyner
langduurige ondervinding.
Ten aanziene van de uitwerkingen des Bygeloofs op 's Menschen geest, deeze
zyn, in de daad, zeer bejammerenswaardig. Dezelve drukken het verstand neder,
en doen het wegzinken in den veragtlyksten staat, houden hetzelve onder de
heerschappy van vreeze, en doen het vaak tot wreedheid overslaan. Wanneer het
Bygeloof ééns den Mensch vermeesterd heeft, is deszelfs strekking om tot uitersten
voort te hollen, en wordt doorgaans zo onduldlyk, dat menschen van opmerking en
geleerdheid tot verdelging daarvan zamenspannen.
De Christlyke Godsdienst gaf een hevigen schok aan het Bygeloof der Heidensche
Wereld; de Hervorming fnuikte grootendeels het Bygeloof der Kerk van Rome; en
het Bygeloof, 't welk onder de Protestanten overbleef, naa dat deezen zich van die
Kerk hadden afgescheiden, heeft allengskens moeten wyken voor den invloed der
verlichte Rede, of voor de stoute aanvallen des Ongeloofs en der Deistery. Wy zien
met gevoelig vermaak den verderen val des Bygeloofs te gemoete. Dan het is onze
bemoedigende hoope, en ons vast vertrouwen, dat de Christlyke Godsdienst eenmaal
zal te voorschyn treeden in al deszelfs schoonheid en eenvoudige grootheid, om
dan naar verdiensten bewonderd en geëerbiedigd te worden. Zonder zulks zou
Ongodsdienstigheid dezelfde en misschien nog grooter rampen brouwen, dan het
Bygeloof zelve ooit gedaan heeft, hoe verschriklyke rollen 't zelve op het tooneel
deezer wereld speelde.
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Iets, over het leven van Jesus, van zyn twaalfde tot zyn dertigste
jaar.
‘Plaatsten wy, in No. IV van ons Mengelwerk deezes Jaars, ons door eene
onbekende hand medegedeelde Bedenkingen, over het weinige, het welk wy van
het Jeugdig Leven van JESUS door de Euangelisten opgetekend vinden; gaarne
ruimen wy een plaatsje in voor het volgende Stukje, ons toegezonden door den
Eerw. D.J. VAN BRANDENBURGH, Predikant te Delfshaven.’

Welke mogen toch wel de bezigheden van JESUS, van zyn twaalfde tot zyn dertigste
jaar, geweest zyn? - Daar men door de gewyde Geschied-schryvers niets, volstrekt
niets, omtrent zyne verrichtingen in dien tyd, van niet minder dan agttien jaaren,
vindt aangetekend, is het onmooglyk, iets met genoegzame zekerheid te bepaalen:
- men moet, ten deezen opzichte, of niets vaststellen, of zich met eenigen graad
van waarschynlykheid vergenoegen.
Dat JESUS zynen Pleeg-vader JOSEPH in zyn handwerk zal geholpen hebben: - dit
is vry algemeen aangenomen, maar komt my niet aanneemlyk voor. 'Er zyn redenen,
die my beletten, dit te geloven. Ik deel ze u mede. - Vooreerst; JOSEPH en MARIA
wisten zeer wel, dat JESUS als Mensch ontvangen was van den Heiligen Geest.
Zouden zy nu een Jongeling, wiens geboorte zo geheel zonderling, zo éénzoortig,
en bovennatuurlyk was, hebben willen opbrengen in een louter aardsch en zinnelyk
beroep, gelyk dat van elken handwerkman is? Hoewel handwerken geene verachtlyke
kostwinningen zyn, hoewel handwerkers zeer nuttig, en volstrekt nodig zyn voor de
menschlyke zamenleeving, blyft het waar, dat zulk een beroep weinig geschikt kan
geoordeeld worden voor een mensch van die verheven bestemming, als JESUS was.
- Ten tweeden; by zyne besnydenis hadden JOSEPH en MARIA dit kind Jesus, dat is
(*)
Zaligmaaker, genoemd , volgens de verkla-

(*)

LUC. II. vs. 21.
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ring en het bevel, door den Engel vóór zyne geboorte reeds gegeven. Kan men dan
nu nog veronderstellen, dat zy Hem in een beroep zouden hebben opgevoed, dat
zo weinig aan zynen naam beantwoordde? - Ten derden; JESUS, twaalf jaaren oud
zynde, leeraarde in den Tempel. MARIA, die met JOSEPH Hem vol zorg en kommer
gezogt had, gaf Hem eene Moederlyke berisping, welke door JESUS bescheiden dus
wierd beantwoord: Waarom zogt gy my? Wist gy niet, dat ik in myns Vaders zaken
(*)
moest verkeeren ? Dit gezegde is schoon, veelbevattend, vol van verhevene en
belangryke wenken. Uit hetzelve blykt, dat JESUS zich zyner hooge bestemming
zeer wel bewust was en vervuld met gevoel van dezelve. Zouden JOSEPH, en vooral
MARIA, die dit woord aanstonds niet bevatteden, ook in vervolg van tyd niets daar
van begrepen hebben? En zo zy iets daar van begrepen hebben, was dit dan niet
voor hun eene genoegzaam duidlyke en verstaanbaare verklaring, dat Hy het werk
van Leeraar der Gerechtigheid onder de menschen moest vervullen? En zouden
wy wel durven denken, dat zy Hem hier in enigermaten zouden hebben willen
hinderlyk zyn?
Ik weet wel, dat de Jooden zeiden: Is deze niet de Zoon des Timmermans? ja
(†)
ook, Is deze niet de Timmerman ? Maar volgt hier uit, dat JESUS zy opgevoed
geweest in JOSEPH's handwerk? Dit kan ik niet zien; want de Jooden zeiden dit, om
JESUS, ware het mooglyk, te vernederen, en om Hem verachtlyk te maken in het
oog des volks; zy wilden het volk daar door afkeer tegen JESUS inboezemen, opdat
hetzelve geen gehoor mogt geeven aan zyne Leer. Van hier ook dat vragen met
verwondering: Van waar komt hem zo veel wysheid aan?
Maar, waar aan heeft JESUS dan die agttien jaaren besteed? Ledig en werkloos
heeft Hy ze zeker niet doorgebragt. Is het my geoorloofd te gissen? Ik denk, dat
JESUS veel en aanhoudend de Schriften des O.T. las, om zich daar mede recht
bekend te maken; dat Hy die Schriften nauwkeurig onderzogt, en in het huisgezin
van JOSEPH en MARIA, en in den kring van hunne bloedverwanten en byzondere
vrienden, ook wel eens verklaard en uitgelegd heeft. Voorts, dat Hy zich ge-

(*)
(†)

LUC. II. vs. 49.
MATTH. XIII. vs. 55. MARC. VI. vs. 3.
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durig voor den geest bragt het grote doel en werk, waartoe Hy op aarde gekomen
was, zyne ziel met nuttige bepeinzingen daar van onledige hieldt, en zyne
menschheid, van tyd tot tyd, al meer en meer voor dat werk vatbaar, en tot dat werk
bekwaam zocht te maken. Eindlyk, dat Hy den mensch, deszelfs verschillende wyze
van denken en handelen, deszelfs onderscheide character, oplettend gadesloeg;
de meer opentlyke, of meer bedekte dryfveeren van zyne daden zorgvuldig
naspoorde, om, ten tyde der opentlyke bediening van zyn Leeraarambt, van dit
alles, in het onderwyzen, bestraffen, vermaanen, vertroosten, en middelen tot
verbetering aan de hand te geven, een allervoordeeligst gebruik te maken. - Zo
waren dan die agttien jaaren voor JESUS jaaren van opvoeding, en voorbereiding
voor zyne edele, voortreflyke, gewichtige, moeilyke bestemming, waar door God
verheerlykt, en het menschdom eene naamlooze zaligheid aangebragt zoude worden.

Proeven met den phosphorus, als het vermogendst middel, tot
herstel der byna vernietigde levenskragten.
Door Dr. G.C. Conradi, Stads Physicus te Northeim.
De Phosphorus is voorzeker het vermogendst middel van alle die geene, welke
eenig vermogen bezitten, om het herstel der verloorene levenskragten te bewerken.
Zulks is niet onbekend; en echter wordt dit onschatbaar middel maar door weinige
Geneesheeren voorgeschreeven. Geduurende de weinige jaaren, in welke ik van
den Phosphorus heb gebruik gemaakt, is het my gelukt, veele Lyders te behouden,
die op den oever des doods lagen, en by welke de Koortsbast, de Slangewortel, de
Campher, de vlugge Loogzouten, enz. geen de minste uitwerking deeden, en die
dus, zonder dit laatste plechtanker, onfeilbaar ten grave gedaald zouden zyn.
Zonder thans van de overige kragten van den Phosphorus te gewaagen, ben ik
alleen voorneemens te spreeken over deszelfs onschatbaar vermogen in heete
ziekten, om, namelyk, nadat de geweldige koortzige toe-
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stand der Hoofdkrankte is afgeloopen, de daar op volgende, zo dikwyls doodelyke,
verzwakking der levenskragten, tegen welke de overige hulpmiddelen der Konst zo
weinig vermogen, te herstellen. Tot bewys hier van zal ik de volgende, myns
oordeels, zeer beslissende Waarneemingen, uit een groot aantal van gelykzoortige
gekoozen, mededeelen.

Eerste Waarneeming.
Eene Vrouw, die geduurende veertien dagen aan eene zwaare Galkoorts had ziek
gelegen, welke ik behandeld had met kleine giften Braakwynsteen, verbonden met
Ammoniac-zout en zagte ontlastende middelen, verviel in een doodelyk verval van
levenskragten. Een ongeregelde hikslag; eene belemmerde doorzwelging, met een
klinkend geluid van den nedervallenden drank; slaaperigheid; eene reutelende
ademhaaling, zonder vermogen om iets op te werpen; groote zwakheid en
vermagering van het buitendien droog en tenger lichaam; een kleine snelle pols;
koude handen en voeten; een koud kleeverig zweet in het gezicht; duistere en
morssige oogen, en eene roode drooge tong, waren de toevallen, welke deezen
toestand verzelden, en een naby zynden dood aankondigden. Geduurende vyf
dagen wierd, zonder vrucht, gebruik gemaakt van een sterk afkookzel van Wilgenbast
met Campher en poeder van den Koortsbast; doch op den zesden dag deezes
genoegzaam hoopeloozen toestands, den twintigsten der ziekte, schreef ik voor,
vier greinen Phosphorus, ontbonden in een drachma Naphtha Vitrioli, om daar van
alle twee uuren tien druppels, met wat water, in te neemen. Toen de Lyderesse drie
maalen had ingenomen, verdweenen de hik en de ratelende doorzwelging; ten
volgenden dage keerde de warmte der ledemaaten weder, de sluimerigheid nam
af, de pols wierd voller. Om kort te gaan, met thans het middel maar om de drie
uuren te gebruiken, wierd de Lyderesse eerlang uit haaren hoopeloozen toestand
gered, en herstelde weder, onder het gebruik der gewoone versterkende middelen.

Tweede Waarneeming.
Eene zwakke Vrouw, van meer dan zestig jaaren,
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wierd in Louwmaand aangetast door eene heerschende Pleuritis. Door de gewoone
middelen was de geweldige toestand der ziekte overwonnen, doch thans verviel zy
in eene voorbeeldelooze verzwakking, met alle de gewoone toevallen, die byna
onfeilbaar den naby zynden dood aankondigen. Ik schreef haar voor, drie greinen
Phosphorus met eene once Lyn-olie en eene halve once Amandel-melk, om alle
drie uuren een theelepel-vol van te gebruiken. Na verloop van vier-en-twintig uuren
keerde de warmte des lichaams weder, de huid wierd vochtig, de polsslag verhief
zich, 'er volgde eerlang eene heerlyke scheiding der ziekte, door uitracheling en
waterloozing. Kortom, de Lyderesse kwam binnen weinige weeken, onder het gebruik
der gewoone versterkende middelen, tot voorige gezondheid.

Derde Waarneeming.
Ik wierd geroepen by een Jongeling, die geduurende veertien dagen aan het
Zydewee had ziek gelegen, en dien men, door het geheel ontydig gebruik van
Senebladen en Bitterzout, op den oever des doods gebragt had. De toevallen van
ontsteeking waren nog aanweezig, doch wierden door my, binnen de volgende agt
dagen, weggenomen, door middel van Ammoniac-zout, Braakwynsteen, Vluchtig
Smeerzel (Linimentum volatile), Spaansche Vliegen, enz. Doch 'er bleef een
uitteerend Koortsje over, met het zogenoemd Hippocratisch gezicht en alle de
gewoonlyk doodelyke toevallen van verzwakking, die daar by behooren. Schoon ik
in 't geheel geene hoop op herstel had, schreef ik twee greinen Phosphorus voor,
in eene halve once Amandel-olie en eene once zap van Framboozen, om alle drie
uuren een theelepeltje vol van in te neemen. Dit middel bewerkte, gelyk in 't voorig
Geval, dezelfde heilzaame scheidingen, en deed den Lyder binnen weinige dagen
zo verre herstellen, dat ik hem nu verder gemakkelyk, door middel van een kragtig
afkookzel van Wilgenbast, tot eene volkomene geneezing kon brengen.

Vierde Waarneeming.
Een Jongeling, die ziek lag aan eene Galachtige Zenuwkoorts, wierd, geduurende
de eerste veertien dagen,
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door een Heelmeester met ontbindende braak- en purgeermiddelen behandeld.
Vervolgens daar by geroepen zynde, vond ik den Lyder zeer zwak, met eene
onzuivere drooge tong, doofachtig en byna spraakeloos, terwyl hem de stinkende
drekstoffen afliepen, zonder dat hy daar van eenige bewustheid had. Men schreef
hem Koortsbast, Wolwerley, Valeriaan, Campher en dergelyke dingen voor, doch
zonder eenig nut. Een week laater bezogt ik hem weder, en vond zyn toestand nog
erger. Hy was ongemeen vermagerd, zonder voelbaaren polsslag, naar welken
men, gelyk de Wondarts verzekerde, reeds drie drie dagen lang te vergeefsch gezogt
had. Gezicht, handen en voeten waren koud; ook lag de Lyder als in eene stille
bedwelmdheid, zonder iets te hooren of te spreeken.
In dit Geval scheen my de Phosphorus ongemeen wel te pas te komen; waarom
ik hem tien druppels eener AEtherische ontbinding van dat middel, welke ik by my
had, met een lepel water gemengd, in den mond liet loopen. Reeds na verloop van
een half uur zag men de verwonderenswaardige uitwerking van dit middel: want de
vry sterke gifte van hetzelve, naar maate van den ouderdom des voorwerps, wekte
den verdweenen polsslag wederom op, zodat dezelve van minut tot minut sterker
wierd, met het terugkeeren der dierlyke warmte. De Jongen opende eerlang de
oogen, en begon zich met volle bewustzyn te beweegen. Thans liet ik alle twee
uuren vyf druppels inneemen, 't geen zo veel te wege bragt, dat de Lyder eerlang
buiten gevaar was, en thans onder het gebruik der gewoone versterkende middelen
herstelde. Het verlooren gehoor kwam ook ras weder, doch al zyn hoofdhair was
uitgevallen.
Zodanig zyn de uitwerkingen van den Phosphorus, by de uitblussching der
levenskragt, na hevige koortzige ziekten. Ik twyffel niet, of men zou daar van
insgelyks een uitmuntend gebruik kunnen maaken, tot het voor den dag brengen
van Mazelen en Kinderpokjes, wanneer dezelve, wegens gebrek aan levenskragten,
niet willen uitkomen, en de ettering der Pokjes door gemelde oorzaak verhinderd
wordt; of wanneer dezelve naar binnen zyn geslaagen. Veel heils beloof ik my ook
van dit geneesmiddel, in vastzittende koude Rheumatismen, in Rheumatische
Verlammingen, en in de Arthritis Atonica, in welke de Jigtstoffe, wegens zwak-
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heid der levenskragten, niet naar buiten kan gedreeven worden. Mogelyk zouden,
in den Hartvang der eerstgeboorene kinderen, ook met veel nut eenige druppels
van dit middel kunnen ingegeeven worden.
De Phosphorus kan op verschillende wyzen worden voorgeschreeven; doch myns
oordeels is niets beter, dan denzelven in recht zuivere Vitriool-Naphtha te ontbinden.
In de uitgeperste Olien laat zich de Phosphorus ook wel ontbinden; doch de smaak
van zodanig eene bereiding is zo leelyk, dat de meeste Zieken dezelve niet kunnen
gebruiken. Ook is de Naphtha beter geschikt voor den aard der ziekten, in welke
wy den Phosphorus hebben aangepreezen, dan eene uitgeperste Olie. Naphtha,
die op de gewoone wyze bereid is, lost wel iets van den Phosphorus op, doch is
niet in staat, denzelven geheel te ontbinden; maar wanneer dat scheidvogt eenige
reizen met overgehaald water afgewasschen, en vervolgens in een glazen kolf en
helm wordt overgehaald, ontbindt het den Phosphorus volkomen. De voornaame
reden, waarom dit middel niet behoorlyk in gemeene Naphtha opgelost wordt, is de
daar in aanweezige Wyngeest, die het best wordt weggenomen door de volgende
handgreep van LOWITZ. Men schudt de Naphtha zo lang met welgedroogd
Wynsteenzout, dat hetzelve geen vogt meer inzuigt; waarna men het dus van alle
waterdeelen bevryd scheidvogt nog een of twee maalen overhaalt, op welgedroogde
Kalkaarde, die met Zoutzuur verzadigd is. Op deeze wyze bekomt de Naphtha den
grootstmogelyken trap van zuiverheid; zodanig, dat haare zoort-onderscheidende
zwaarte loopt van 718 tot 724, daar de gewoone niet beneden de 752 komt.
Hoewel van drie greinen Phosphorus, in eene drachma Naphtha ontbonden, en
telkens tot tien druppels ingegeeven, maar eene geringe hoeveelheid in het lichaam
komt, is dezelve echter genoegzaam in staat, om verwonderenswaardige uitwerkzels
daar te stellen. Het is my niet onbekend, dat zommige Schryvers den Phosphorus
in veel grootere giften hebben aangepreezen; doch ik houde my verzekerd, dat,
indien zy denzelven, gelyk zy zeggen, waarlyk tot drie, zes, of tien greinen, op
eenmaal gebruikt hebben, hy geheel ondeugend moet geweest zyn. Ik moet
daarentegen een ieder, die met dit middel niet genoegzaam bekend is,
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waarschuwen, om het vooral nooit voor te schryven, dan in de boven vermelde
kleine giften, dewyl het misbruik van dit geneesmiddel van zeer gevaarlyke gevolgen
kan zyn. Toen ik voor de eerste maal hetzelve voorschreef, gaf ik tien greinen,
ontbonden in anderhalf once olie, om daar van alle drie uuren een theelepel-vol te
neemen; dan dit was veel te sterk: want naauwelyks had de Zieke het eerste lepeltje
binnen, of hy klaagde over eene brandende hitte in de maag en slokdarm, vergezeld
met benaauwdheid. Ook was de smaak van dit mengzel zo afschuwelyk, dat het
onmogelyk was, daar mede voort te vaaren.

Gilbert Wakefield in hechtenis.
(Uit het Engelsch.)
Onder de veelvuldige gebeurtenissen van zonderlingen aart, die het einde der jongst
afgeloopene Eeuwe zoo zeer merkwaardig gemaakt hebben, verdient ook de
gevangenis van een der beroemdste Geleerden in Engeland, waarvan eenige
nieuwspapieren melding gemaakt hebben, een weinig nader tot kennis van onze
Landgenooten gebragt te worden. Wy deelen hierom het volgende, ons van goeder
hand toegekomen, bericht onzen Leezeren mede.
GILBERT WAKEFIELD, voorheen waardig medelid van het Jesus-Collegie te Cambridge,
en vermaard door verscheidene uitgegeevene Schriften, is tot eene tweejaarige
gevangenis verwezen.
's Mans vertrouwde kennis met alle oude Grieksche en Latynsche Classische
Schryvers heeft hem, sedert ettelyke jaaren, een aanzienelyke plaats onder de
Geleerden van den eersten rang doen inneemen. Men heeft zelfs van zyne hand
verscheidene nieuwe Uitgaven van eenigen derzelven; b.v. van sommige Grieksche
Tragoedien, van 't geen overgebleven is van Bion en Moschus, van Virgilius, Horatius
en Lu-
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(*)

eretius , en eene ryke verzameling van Critische aanmerkingen over veele oude
(†)
Schryvers, waaronder ook een aantal over de Boeken des Nieuwen Verbonds .
Hy heeft zich ook, zoo wel in de Latynsche, als in zyne Moeder-taal, als Dichter
doen kennen. Als Godgeleerde kwam hy in 1782 met eene nieuwe Engelsche
Vertaaling van het Euangelie van Matthaeus, met eene bygevoegde Commentarie,
(‡)
ten voorschyn ; vervolgends met een onderzoek naar de gevoelens over den
Persoon van Jesus Christus, in de eerste Eeuwen, en een klein stukjen over den
(§)
openbaaren Godsdienst, waarvan reeds drie uitgaven voorhanden zyn . Deze
Schriften wierden by de Orthodoxen onder de hooge Geestelykheid niet gunstig
opgenomen. Men maakte het hem deswegens te Cambridge zoo moeielyk, dat hy
zyn lidmaatschap in het Jesus-Collegie moest opgeeven. Hy verliet Cambridge in
1784, en begaf zich eerst naar Richmond, en vervolgends naar Nottingham, daar
hy met een Opvoedingsinstituut zocht aan de kost te komen. Sedert 1790 is hy met
zyne vrouw en zes kinderen te Hakney, naby Londen, komen woonen, daar hy van
de vruchten van zynen geleerden arbeid en vlyt een tamelyk bestaan had. Het
ontbreekt hem niet aan vermogende Vrienden, die eene Inschryving geöpend
hebben, waaruit zyne talryke familie, geduurende zyne gevangenschap, ondersteund
wordt. Zy bedraagt reeds eenige duizend ponden st. Ook heeft hem een van zyne
naastbestaanden, woonachtig in West-indiën, van daar drieduizend ponden, dezelfde
som, welke hy hem anders by testament had toegedacht, by deze gelegenheid
overgemaakt. Zoo veel van den persoon van WAKE-

(*)

(†)
(‡)
(§)

Tragoediarum Graecarum delectus, 2 Tom. Londini 1794. BIONIS et MOSCHI quae supersunt,
1795. VIRGILII Opera, 2 Tom. 1796. HORATH Opera, 2 Tom. 1794. LUCRETH Opera, 3 Tom.
1798.
Silva Critica caet. Cantabr. 1789-1798. P. 1-6.
A new Translation of St. Matthew, with a Commentary.
An enquiry into the opinions of Christians of the first Centuries, concerning Jesus Christ. 1784.
- A short enquiry into the expediency and propriety of public Worship. 1792, third Edition.
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(*)

FIELD,

die thans ongeveer vyf-en-veertig jaaren oud is .
Men zou hem denkelyk zyne afwykingen van de bekende negen-en-dertig
Geloofs-artikelen, en zyne openbaare tegenspraak tegen eenige derzelven, niet
zoo euvel genomen hebben, indien hy ook zyne afkeerigheid van den Oorlog, en
van de maatregelen van den tegenwoordigen Minister, niet had laaten blyken; indien
hy niet, even als PITT, voordat deze aan 't roer der regeering kwam, had beweerd,
dat eene verbetering der repraesentatie van 't Volk, in 't Lagerhuis, volstrekt noodig
is geworden; en indien hy tegen de hand over hand toeneemende misbruiken, in
de heerschende Kerk, en de ondeugden haarer Geestelykheid, minder had geyverd.
Hy zou, met alle oude en nieuwe taxen op te brengen, waar hy toch niet van tusschen
kon, ongestoord, zoo goed hy konde, voortgeleefd hebben, zo hy van zich had
kunnen verkrygen, zekeren Bisschop, die 'er, sedert eenigen tyd, zyn begunstigd
werk van gemaakt heeft, om den Minister de behulpzaame hand te bieden, en alle
zyne eischen by 't volk, tot den opbrengst van de zwaare oorlogskosten, niet alleen
te rechtvaardigen, maar hun zelfs wys te maaken, dat ze maatig en zeer draagelyk
zyn; zo hy van zich had kunnen verkrygen, dien yverzuchtigen Geestelyken
ongemoeid te laaten. Het is de Bisschop van Landaff, Dr. WATSON, een man, die,
in 't begin der Fransche Omwenteling, openlyk, en zelfs in gedrukte schriften,
verklaarde, dat dezelve goede gevolgen, ook voor Engeland, hebben konde. Toen
evenwel naderhand in Frankryk die geduchte tooneelen geöpend wierden, die zoo
onteerend geweest zyn voor 't menschdom, veranderde de Bisschop, met veele
andere eerlyke lieden, van gevoelen, en werd, natuurlykerwyze, bezorgd over zyne
inkomsten en geestelyken stand, wanneer hy over het ongelukkig lot der Fransche
Geestelykheid nadacht, waarvan hy zoo veele beschreienswaardige slachtoffers in
Engeland voor zich zag. Nu vervaardigde hy een stukjen, 't welk hy eene Aanspraak
(†)
aan het Brittannische Volk noemde , waarin hy onder

(*)
(†)

Dit is geschreven in 1800.
Address to the People of Great-Britain, London 1797.
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anderen beweerde, dat de Minister by lang na niet genoeg gevraagd had; dat hy
het tiende deel van ieders bezittingen had moeten opeischen. Hier tegen liet
(*)
WAKEFIELD een antwoord drukken , dat met veel vuur, en niet zelden met heftigheid,
geschreven is. De Bisschop liet zich daaraan gelegen liggen, niet door 'er de pen
tegen op te vatten, maar allereerst door den Drukker CUTHEL, met hulp van den
publieken Aanklaager, in rechten te vervolgen. Deze man was geheel buiten schuld,
hebbende hy reeds meer schriften van WAKEFIELD gedrukt, zonder zich immer over
den inhoud te bekommeren, of die zelfs te leezen. Zoo had het zich ook, in dit geval,
toegedraagen; en WAKEFIELD, die zelf de drukkosten voor zyne rekening genomen
had, verklaarde zich, zoodra hy hoorde, dat CUTHEL voor 't gericht gedaagd was,
voor den Schryver; in welk geval hy alleen, en niet de Drukker, even weinig als de
Verkooper, daarvoor verantwoordelyk had moeten gerekend worden. Maar de
Ministers wilden, gelyk zy reeds by andere gelegenheden getoond hadden, niet
alleen de Schryvers afschrikken, om tegen hun iets op het papier te brengen, maar
ook de Drukkers en Boekverkoopers, om dergelyken te drukken en te verspreiden.
CUTHEL werd, derhalven, onaangezien alle protestatien van WAKEFIELD, by 't gericht
aangeklaagd, en tot eene gevangenis veroordeeld. De eerlyke WAKEFIELD betaalde,
(†)
op de grootmoedigste wyze, alle onkosten van het proces, die, gelyk hy zelf zegt ,
honderd drie-en-vyftig ponden st. beliepen, waarmede zyn geheele jaarlyksche
inkomen heenging.
Toen men met den Drukker afgedaan had, was de Boekverkooper JOHNSON aan
de beurt, die dit stukjen, in zynen boekwinkel, even als andere Boekhandelaars,
verkocht had. Intusschen had WAKEFIELD de stoutheid, om een Brief van drie-en-dertig
(‡)
octaaf bladzyden, gericht aan den publieken Aanklaager, te laaten drukken ,

(*)
(†)
(‡)

A reply to some parts of the Bishop of Landaff's Address to the People of Great-Britain. By
GILBERT WAKEFIELD, 1798. Second Edition. De eerste uitgave is geteekend, 30 January 1798.
Address to the Judges on being called up for judgment. May 30. 1799. p. 8.
A letter to Sir JOHN SCOTT, his Majesty's Attorney-general, on the subject of a late trial in
Guildhall. 1798.
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waarin hy tegen hem en den eersten Staatsminister PITT, wegens het gebeurde met
CUTHEL en JOHNSON, op de bitterste wyze uitvoer. 't Was geenzins vreemd, dat dit
geschrift, met den naam van WAKEFIELD aan 't hoofd, waarvan men weldra meer
dan eene uitgave zag voor den dag komen, den publieken Aanklaager het bloed in
de aderen deed kooken. Hy trok dan nu, uit den Brief van WAKEFIELD aan den
Bisschop van Landaff, zeven gezegden uit, die even zoo veele punten van aanklachte
tegen hem, in 't gericht, uitmaakten. WAKEFIELD had, onder anderen, beweerd, dat
de Bisschop van Landaff, met de overige Bisschoppen, en de voornaamste
Geestelyken der Hooge Kerk, zich daarom tegen alle verbetering in den Kerk- en
Burger-staat verzetteden, omdat zy vreesden, dat hunne voorrechten en inkomsten
daarby gevaar zouden kunnen loopen. Daarom stookten zy den Oorlog aan, en
daarom deden zy alles, om den Minister, in zyne genomene maatregels, te
ondersteunen. De Bisschop had gezegd, dat hy een onafhanglyk man was, en, als
zoodanig, dacht, sprak en schreef, 't welk WAKEFIELD niet wil toegeeven; hy houdt,
in tegendeel, staande, dat de Episcopaale Kerk zoo naauw verbonden is aan den
Staat, dat iemand, die by de Kerk een aanzienelyken post bekleedt, en daaruit een
groot inkomen heeft, waarvoor de Regeering hem tot waarborg verstrekt, geenzins
voor onafhanglyk kan gehouden worden, maar voor zoodanig eenen moet aangezien
worden, die uit eigenbelang de ingevoerde regeeringsvorm, al is dezelve met 't
algemeene belang ten eenemaal strydig, moet ondersteunen, en trachten staande
te houden. Daarop grondt zich het eerste punt der aanklachte. Het tweede en derde
betreft eene onmiddelyke aanranding van den Minister en deszelfs genomene
maatregelen. Het vierde heeft zyn opzicht op het geen WAKEFIELD heeft geäntwoord
op de stelling van den Bisschop WATSON, die gezegd had, van oordeel te zyn, dat
de Franschen, zo zy eens eene landing in Engeland deeden, niet veel byval zouden
vinden. WAKEFIELD, daarentegen, is van oordeel, dat zich de groote menigte van
armen en behoeftigen terstond voor hun
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zou verklaaren. Hy beschryft daarop den treurigen toestand der armen in Engeland,
die uit de drukkende lasten, en daardoor veroorzaakte duurte, geboren wordt, op
eene ontzettende wyze. ‘Ik geloove,’ zegt hy, ‘van gantscher harten, dat in een
streek van drie mylen, in den omtrek van het huis, waar ik dit schryve, een grooter
aantal van uitgehongerde en ongelukkige menschen gevonden wordt, die de
wanhopige slachtoffers van gebrek en elende moeten worden, dan men ergens
elders, op eene even groote ruimte van de bewoonde aarde, zal aantreffen.’
Hy verzet zich verder tegen den Bisschop, dewyl hy had gezegd, dat de Minister
der Finantien het tiende deel van ieders vermogen, tot voortzetting van den Oorlog,
gelyk naderhand werkelyk geschied is, had moeten opeischen. ‘Gesteld eens,’ zegt
hy, ‘dat de Bisschop jaarlyks tweeduizend ponden st. inkomen heeft, en dat het
myne niet meer dan tweehonderd bedraagt, dan kan hy aan dezen eisch gemakkelyk
voldoen, zo hy slechts van zyne uitgaven iets van het overvloedige afkort; terwyl ik,
in tegendeel, door zoo veel op te brengen, met myne vrouw en zes kinderen, in de
grootste verlegenheid geraake.’
Op de verklaaring van den Bisschop, dat, byaldien de Franschen mogten landen,
hy zelf een van de honderd-duizenden zou weezen, die 'er zich tegen zouden
verzetten, maakt WAKEFIELD deze aanmerking: ‘Ik zou my onder dat getal niet
bevinden. Myn leeven en myne boeken zyn, van 't geen my in persoon aangaat, de
eenige goederen, waarop ik prys stelle. Geen van beiden zou ik, ten gevalle en tot
verdediging van den tegenwoordigen Minister, in de waagschaal willen stellen, (want
ik heb geen lot gekocht). Indien de Franschen mogten komen, dan zullen zy my op
myn studeerkamer, de eigenlyke post, die my alleen toebehoort, als een wakkere
schildwacht in myn schilderhuis, onder de eerwaardige dooden aantreffen.’ Ook
deze plaats, en eene andere tegen de Episcopaale Geestelykheid, waarin hy de
Aartsbisschoppen, de Bisschoppen, Dekens, Praebendarissen, en, gelyk hy zich
uitdrukt, de geheele monsterkaart der geestelyke Aristocratie, eene verachtelyke
vertooning van Paapenbedrog en Bygeloof noemt, is hem, onder de punten van
aanklachte, te laste gelegd geworden.
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Den 21 Febr. 1799 werden JOHNSON en WAKEFIELD uit de gevangenis, waarin men
ze opgesloten had gehouden, voor het Gericht der Koninglyke Bank geleid, om op
de ingebragte beschuldigingen voor twaalf gezworenen, of voor eene zoogenaamde
Jury, verhoord te worden. JOHNSON werd, als aangeklaagde Uitgeever, hoewel hy
het eigenlyk niet was, eerst onder handen genomen, en, aan 't geen hem door den
publieken Aanklaager te laste gelegd was, schuldig bevonden. Daarna kwam
WAKEFIELD voor de Jury, die hy als zeer onweetende lieden, geheel onverschillig
omtrent de handhavening van 't recht, beschryft. Men streek over hem een soortgelyk
vonnis. Aan 't slot van zyne voorheen gemelde verdediging voor het gericht, heeft
hy hunne naamen en ieders bedryf laaten drukken. 'Er bevonden zich onder deze
twaalf, onder anderen, twee Kooplieden in steenkoolen, een Koornkooper, een
Makelaar, die verkoopingen voor het publieke fonds bezorgt, één, die van het
verkoopen van koemelk zyn bestaan heeft, en dergelyken. ‘Deze lieden,’ zegt
WAKEFIELD, ‘nu reeds negen uuren in 't Gerichtshof doorgebragt hebbende, waren
vervolgends, als regte Londenaars, meer bedacht, om hunne hongerige maagen
te gaan vullen, dan om onder elkanderen, met de vereischte bedaardheid, te
beraadslaagen, wat men over de gedaane aanklachte moest oordeelen, en hoedanig
vonnis men over de geheele zaak zou stryken.’ Toen de publieke Aanklaager 'er
op aandrong, dat de aangeklaagde moest schuldig verklaard worden, gingen zy
daartoe werkelyk over, zonder eens 't geschrift van WAKEFIELD, waarover hy verklaagd
werd, geleezen, of zich verwaardigd te hebben, om op zyne verdediging voor 't
gericht eenige aanmerking te neemen. Hy beschouwt intusschen dit verhoor, als
de genoegelykste en zegepralendste gebeurtenis van zyn geheele leven, terwyl
zoo veelen daarin regt broederlyk deel genomen, en, op de nadrukkelykste en
overvloedigste wyze, hunne hartelyke genegenheid voor zynen persoon, by deze
gelegenheid, openlyk aan den dag gelegd hebben.
Zyne verdedigingsrede, die hy voor 't gericht uitgesproken heeft, en die
vyf-en-zeventig bladzyden octaafdruk vult, is wel by uitneemendheid heftig en bitter
tegen den publieken Aanklaager, den eersten Staatsminister, en de Geestelykheid
der heerschende Kerk,
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maar zy is desniettemin meesterlyk opgesteld, en draagt overal getuigenis van des
Redenaars groote geleerdheid en uitgebreide kennis van zaaken, die hy niet heeft
kunnen naiaaten, ook by deze gelegenheid, met aanhaaling zelfs van menigvuldige
wel ter snede bygebragte plaatzen uit Grieksche en Latynsche Schryvers, te doen
schitteren.
Zyn uitgegeeven Verdedigschrift gaat verzeld van eenige, door hem
gemeengemaakte. Brieven van voornaame Mannen, die zyne Academiekennissen
en Vrienden te Cambridge geweest waren; van den Hertog VAN GRAFTON, Cancelier
der Universiteit; van de Bisschoppen van Gloucester, Lincoln en Norwich, en van
Dr. PEARCE. Hy had hen, en nog eenige anderen, vriendelyk verzocht, hem een
getuigenis van zyn eerlyk en onbesproken gedrag te willen overzenden, waarvan
hy zich voor 't gericht zou kunnen bedieren. Zy deden dit, met veel schroomvalligheid,
en wachteden zich wel zorgvuldig, om zich zyner aan te trekken, alhoewel zy ten
zynen opzichte niets, dan 't geen hem eer aandeed, konden getuigen. WAKEFIELD
heeft 't nuttig geöordeeld, dezelven te laaten drukken nevens anderen, die hy
voorheen van deze zelfde lieden had ontvangen. Men kan 'er de Engelsche
Geestelykheid eenigzins nader door leeren kennen.
Om te rug te komen op zyn proces. Op de schuldig-verklaaring der gezworene
Richters volgde, niet lang daarna, het slotvonnis. WAKEFIELD werd, op den 30sten
Mey deszelven Jaars, (1799) weder voor 't gericht geleid, en tot eene tweejaarige
gevangenis veroordeeld, en hem opgelegd, by 't eindigen van dezelve, voor vyf
jaaren, eenen borgtocht van duizend ponden, ten waarborge voor zyn gedrag, te
stellen, waarvan hy zelf zou verplicht zyn, de eene helft te beschikken, met verleende
vryheid, om, voor de andere, twee voldoende borgen te noemen. Zyn gedaan
verzoek, om, vóór het uitspreeken van het vonnis, nogmaals te mogen spreeken,
ter zyner verdediging, werd afgeslagen, en hem ook geweigerd de voorleezing van
eenige beëedigde getuigenissen, die hy nog aan zyne rechters, ten bewyze zyner
onschuld, wilde overgeeven. Hem bleef dan niets overig, dan zich te onderwerpen,
en, door de gemeenmaaking zyner meergomelde verdedigingrede, het onzydig
publiek, over 't geen hem werd aangedaan,
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te laaten oordeelen. Hy had de stoutheid, om de volgende woorden van Juvenalis
aan 't hoofd te plaatzen, en de twee laatste woorden met groote letters te laaten
drukken:
Consedere duces: surgis tu pallidus Ajax,
Dicturus dubia pro libertate, BUBULCO JUDICE.
Sat. VII. 115.

Men verlangt nu verder te verneemen, hoe dit zal afloopen. In een aanhangsel vaart
WAKEFIELD allerheftigst uit tegen den Bisschop WATSON en den Minister PITT, op
eene wyze, die niemand, al ware hy anders overtuigd, dat beiden daarin naar
waarheid zyn doorgestreken, zal kunnen billyken.

Berigt, wegens de zonderlinge bekwaamheden van la signorina
Agnesi.
(Ontleend uit de Lettres Historiques & Critiques sur l' Italie, par CH. DES BROSSES.)

Signorina AGNESI, eene jonge Dame, tusschen de agttien en twintig jaaren oud, mag
eene wandelende Polyglotti heeten; dan niet te vrede met eene uitgestrekte
taalgeleerdheid te bezitten, en bovenal in de Oostersche taalen bedreeven te zyn,
onderneemt zy het verdeedigen van eene Stelling, in welk eene weetenschap ook,
tegen wie het wil waagen, met haar in zulk een geleerd strydperk te treeden.
Met myn Neef en Reisgenoot werd ik verzogt tot het bywoonen van eene
Conversazione. Wy vonden 'er omtrent een aantal van dertig Persoonen, uit meest
alle Europische Volken bestaande, in een kring gezeten, en la Signorina AGNESI
met haare kleine Zuster onder een verhemelte geplaatst. Deeze jonge Juffrouw, die
noch schoon, noch leelyk kan genaamd worden, was teder van gestalte, eenvoudig
in het voorkomen, zagt, en geheel eene Vrouw.
Ik had my, na deeze Conversazione gaande, verbeeld, dat het alleen zou weezen,
om met deeze Juffrouw, op de gewoone wyze, over geleerde onderwerpen te
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spreeken; in stede hiervan, deedt de Graaf BELLONI, die my hadt ingeleid, eene
fraaije aanspraak aan haar in 't Latyn. Zy beantwoordde dezelve zeer goed. Hierop
vingen zy, in die zelfde taal, het behandelen van een geschilstuk aan, over den
oorsprong der Fonteinen, en de oorzaaken van den vloed en ebbe, welke eenige
hebben, gelyk aan die der zee. Zy sprak als een Engel over dit onderwerp, en ik
hoorde het nimmer tot myne grooter voldoening behandeld.
De Graaf BELLONI verzogt my, dat ik met haar in gesprek zou treeden, over eenig
onderwerp, 't welk my meest behaagde, mits het een Wysgeerig ware, of tot de
Wiskunde behoorde. Ik was zeer bevreesd, op het denkbeeld van ex tempore te
moeten spreeken, een uur lang, in eene taal, welke te spreeken ik geheel ontwend
was. Dan, ik maakte deswegen de beste verschooning, my mogelyk. Wy vingen het
gesprek aan, eerst over de wyze, waarop de ziel indrukken van lichaamlyke
voorwerpen ontvangt, en die vervolgens aan de harssenen mededeelt; daarnaa
over de uitvloeizels van het Licht en de kleuren van de Prisma. - LOPPIN sprak met
haar over de doorschynende Lichaamen, en over de kromlynige figuuren in de
Geometrie, waarvan ik geen woord verstond. Hy sprak in 't Fransch, en zy verzogt
in het Latyn te mogen antwoorden, vreezende dat zy zich de Kunstwoorden in het
Fransch niet vaardig genoeg zou kunnen herinneren.
Zy sprak over deeze onderwerpen, waarop zy zich zo min als wy kon voorbereid
hebben, op eene verwonderbaare wyze. Zy is zeer aan de Wysbegeerte van NEWTON
gehegt; en het is verbaazend, te hooren, dat iemand van haare jaaren zo
gemeenzaam is met dusdanige afgetrokken onderwerpen.
Nogthans, hoe zeer ik my verwonderde over haare kundigheden, stond ik nog
meer versteld, haar Latyn (eene taal, die zy gewis niet dagelyks sprak) te hooren
spreeken, met zulk eene zuiverheid, zo gemaklyk, en zo naauwkeurig, dat ik niet
zeggen kan, eenig hedendaagsch Werk in 't Latyn geleezen te hebben, in zulk een
classiken styl als zy gebruikte.
Naa dat haar gesprek met LOPPIN was afgeloopen, werd het onderhoud algemeen:
elk sprak met haar in de taal zyns Lands, en zy stondt elk daarin te woord. Zy
betuigde my, dat het haar speet, dat dit Bezoek
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zulk eene staatlyke houding hadt aangenomen; dat het haar niet behaagde, over
zodanige onderwerpen, in een talryk gezelschap, te spreeken, waarin, tegen één
die 'er behaagen in vondt, twintig zich doodlyk moesten verveelen; en dat het
behandelen van zodanige onderwerpen alleen geschikt was voor twee of drie
Persoonen van gelykaartigen smaak. Deeze waarneeming dagt my zo veel gezond
verstands te bevatten als alle haare overige gesprekken.
Het speet my te verneemen, dat zy ten oogmerk hadt, zich in een Klooster te
begeeven; niet uit gebrek aan middelen: want zy is ryk. - Naa de geleerde en meer
gemeenzaame gesprekken, speelde haare Zuster op de Clavesimbel, gelyk een
tweede RAMEAU, eenige der Stukken van RAMEAU, en vervolgens andere van haare
eigene compositie; alles besloot zy met het zingen van eenige Stukjes, die zy met
het speeltuig accompagneerde.

Leevensberigt van Jean François Galaup de la Pêrouse.
(Vervolg en Slot van bl. 209.)
Naauwlyks waren de Schepen, om LA PêROUSE op te zoeken, vertrokken, of 'er
verspreidde zich een gerugt, dat een Hollandsch Capitein, de Admiraliteits Eilanden,
ten Westen van Nieuw Ireland, voorby zeilende, een Canoe gezien hadt,
Inboorelingen vandaar inhebbende, die hem voorkwamen, de kleederen van
Fransche Scheeplingen aan te hebben.
De Generaal D'ENTRECASTEAUX, die over deezen nieuwen Tocht het bevel voerde,
kreeg by het aandoen van de Kaap de Goede Hoop onderrigt van dit verhaal.
Niettegenstaande den geringen grond van echtheid, en de weinige waarschynlykheid,
twyselde hy geen oogenblik, het plan van zyne reis te veranderen, en zich derwaards
te begeeven. Dit vlytbetoon door geen gelukkigen uitslag bekroond zynde, hervatte
hy zyne naspeuring, in gevolge van den last, hem gegeeven, en voldeedt 'er ten
vollen aan, zonder in staat te zyn om eenig het allerminste berigt te bekomen, of
iets te ontdekken, wegens het lot van onzen ongelukkigen Reiziger.
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Men maakte in Frankryk verscheidenerlei gissingen over de oorzaak van LA
PêROUSE's ongeluk. Eenigen, onkundig van den koers, dien hy hadt te houden van
Botany Baai, zo als hy dien in zyn laatsten Brieve aftekent, beweerden, dat zyne
Schepen in het Ys bezet geraakt waren, en dat hy, nevens zyne Tochtgenooten,
een allerverschriklyksten dood gestorven was. Anderen hebben voorgegeeven, dat
hy op zyne reis na Isle de France, op het einde des Jaars 1788, ten slachtoffer
strekte van dien geweldigen storm, die het Fregat de Venus deedt vergaan, zo dat
men 'er naderhand nooit van hoorde, en het Fregat de Resolution geheel mastloos
deedt heenen dryven.
Schoon wy, 't geen deeze laatstgemelden beweeren, niet geheel kunnen lochenen,
behooren wy het egter niet zonder bewys aan te neemen. Indien dit geene waarheid
is, dan kwam LA PêROUSE waarschynlyk om, door slegt weêr, op een der ontelbaare
riffen van rotzen, waarvan de Archipelagos, welken hy nog zou doorkruissen, zo
vol is, volgens de bevinding des Generaals D'ENTRECASTEAUX.
De wyze, op welke de beide Fregatten altoos zeilden, zo dat het een het ander
altoos kon seinen, gaf aanleiding om ze beiden in een en het zelfde lot te doen
deelen. Zy kunnen 't zelfde ongeluk beloopen hebben, 't welk zy ten naauwen noode
ontsnapten op den zesden van Slachtmaand des Jaars 1786; zy zouden toen ten
gronde gegaan geweest zyn, eer zy eenig land konden bereiken.
De éénige hoop, welke overblyft, is, dat zy schipbreuk geleden hebben op de kust
van eenig onbewoond Eiland: in dit geval is het mogelyk, dat 'er nog eenige weinigen
bestaan op een der ontelbaare Eilanden van deezen Archipelagos. Op eenen afstand
van alle gewoon bevaarene koersen, is dit Eiland misschien by het opzoeken ontglipt,
en zy kunnen dus hun Vaderland alleen wederzien door de toevallige aankomst van
eenig Schip, daar hun de middelen, om een Vaartuig te bouwen, geheel ontbreeken.
Wy kunnen nogthans niet nalaaten op te merken, dat de Wilden verre tochten
doen in zeer eenvoudige Canoes; en wy mogen oordeelen, op het inzien van de
kaart, dat, indien het Schip vergaan was op een woest en onbevolkt, of een door
Wilden bewoond Eiland, en
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'er een overschot was der Schipbreukelingen, zy in staat zouden geweest zyn, om,
in het verloop van negen jaaren, by kleine reistochten te komen in een land, van
waar men eenige tyding dier ongelukkigen zou bekomen hebben: want het is
waarschynlyk, dat zy alles zouden bestaan hebben, om te geraaken uit een staat
van angst en eenzaamheid, erger dan de dood. - Indien wy dan niet van alle hoope
verstooken zyn, is die, welke ons is overgebleeven, zeer gering.
Een Zeereiziger heeft verzekerd, dat hy tekens van het Wrak van LA PêROUSE
gezien heeft. De Leezer moge oordeelen over het geloof, 't welk dit berigt verdient,
uit het berigt zelve, zonder iets anders in aanmerking te neemen, dan dat hy den
Schryver met zichzelven vergelyke, en het verhaal nevens BOUGAINVILLE's
Reisbeschryving legge.
Extract uit de Papieren van den Vrederegter van de Stad en de Gemeenschap
van Morlaix.
‘GEORGE BOWEN, Capitein van het Schip Albemarle, bevragt van Bombay na
Londen, en in Morlaix ingeloopen, ondervraagd, of hy eenige kundschap hadt wegens
LA PêROUSE, die uit Frankryk zeilde om eene Reis rondsom de Wereld te doen,
antwoordde, dat hy, in Wintermaand des Jaars 1791, op zyne terugreize van Port
(*)
Jackson na Bombay, op de kust van Nieuw Georgia , in den Ooster Oceaan, stukken
(†)
van een Scheepswrak zag, dryvende op het water , 't geen hy voor een Fransch
maakzel hieldt; dat hy niet op het strand geweest was, maar dat de Inwoonders des
lands by hem aan boord kwamen; dat hy de taal, welke zy spraken, niet kon

(*)

(†)

Ontdekt door SHORTHAND, Lieutenant in Engelschen dienst, in 1788; maar gedeeltlyk ontdekt
door BOUGAINVILLE, Capitein in den Franschen Zeedienst, in 1768; en nog nader door SURVILLE,
Capitein van een Schip der Oost-Indische Compagnie, die dit het Land der Arsacides noemde.
Fr. Uitg.
LA PêROUSE kan niet dan in den Jaare 1788 schipbreuk geleden hebben. Ik laat de zodanigen,
die eenige kennis hebben van de kragt der zeegolven op een gestrand Schip, oordeelen, of
de stukken van een Schip nog op 't water konden dryven op het laatst van Wintermaand in
den Jaare 1791. F. Uitg.
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verstaan, maar uit de tekens, welke zy maakten, begreep, dat 'er een Schip op
hunne kusten gestrand was; dat de Inwoonders het gebruik van veele yzeren
werktuigen kenden, en zich omtrent andere zeer weetgierig aanstelden; dat hy met
hun verscheide artikels van yzer en glas verruild hadt; dat deeze Indiaanen, wat
(*)
hun Character aanbelangt, hem vreedzaam voorkwamen , en kundiger dan die van
Otaheite, dewyl zy volkomen kennis aan yzer hadden, en hunne Canoes beter
gebouwd waren; dat, wanneer de Inboorelingen zich aan boord van zyn Schip
bevonden, hy het Wrak nog niet ontdekt hadt; en dat hy, de kust langs zeilende,
(†)
hetzelve ontdekte door een vuur, op het land ontstooken, omtrent middernagt , op
den dertigsten van Wintermaand des Jaars 1791; alsmede, dat hy, zonder dit vuur,
waarschynlyk zou vervallen geweest zyn op de klippen van Kaap Deception. - Hy
verklaarde, daar benevens, dat hy, in alle deelen van de kust van Nieuw Georgia,
een groot aantal Hutten ontdekt hadt; dat deeze Indiaanen van eene sterke
gesteltenisse waren, en goed van aart; waaruit hy vermoedt, dat, indien de Heer DE
LA PêROUSE of eenigen van zyne Manschap zich daar aan land mogten bevinden,
(‡)
dezelve nog in leevenden lyve zullen weezen . Alle de Schepen, welke deeze
kusten bevaaren hadden, wa-

(*)

(†)

(‡)

De Indiaanen, hier als vreedzaam gekenschetst, vielen op de sloepen van BOUGAINVILLE aan,
landwaards gezonden om versch water te haalen, zo ras zy in de Baay Choiseul gekomen
waren. Fr. Uitg.
Het is in de daad te bevreemden, dat de stukken van een Scheepswrak, gezien door GEORGE
BOWEN, en door hem gehouden voor een gedeelte van DE LA PêROUSE's Schip, en van Fransch
maakzel, - omstandigheden, welke aanduiden, dat die stukken van eene vry aanmerkelyke
grootte hebben moeten weezen, en vry van naby gezien, - alleen ontdekt werden te
middernagt, by het licht van een vuur, op de kust ontstooken. Fr. Uitg.
BOUGAINVILLE vondt zich genoodzaakt, met geweld, de aanvallen deezer Indiaanen te
wederstaan. Hy maakte zich meester van twee hunner Canoes, waarin hy, onder andere
dingen, een lid van een mensch vondt, half geroost: een duidelyk bewys, dat zy
menschen-eeters waren. Fr. Uitg.
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ren die van BOUGAINVILLE - de Alexander - de Friendship van Londen - DE LA PêROUSE
- en hy met het zyne. Gevolglyk vermoedde hy, dat de stukken van een Scheepswrak,
(*)
door hem gezien, de overblyfzels waren van DE LA PêROUSE's Schip . - Zints dien
tyd verging de Alexander in de Straat van Macasser, en de Friendship kwam
behouden in eene Engelsche Haven.
Gevraagd zynde, of hy eenige Kleederen vernomen hadt by de Inboorelingen,
welke blyk droegen van eenige overeenkomst met de Europische kleeding? gaf hy
ten antwoord, dat deeze Lieden naakt waren; dat hy uit hunne tekenen ontdekte,
dat zy voorheen Europische Schepen gezien hadden; dat hy onder de goederen
deezer Indiaanen Vischnetten zag, van vlas gemaakt, en dat de maazen
Europeaansch waren; dat hy, om de zeldzaamheid, 'er een stuk van behouden hadt,
waaruit gemaklyk te ontdekken viel, dat en de stoffe en de bewerking tekens van
Europische afkomst droegen.’
Zodanig is, tot heden, het éénig onderrigt, 't welk wy bezitten wegens het lot onzer
Zeelieden. De openbaare aanduidingen van den koers, door hem genomen, en van
de plaatzen, door hem bezogt, zyn de Medailles, ter gelegenheid van zyne Reis
geslaagen, en door DE LA PêROUSE op dezelve uitgedeeld. Hy nam 'er omtrent
honderd van Zilver en Brons, en zeshonderd andere van onderscheidene soort
mede. Naardemaal wy den weg weeten, welken hy nog hadt af te leggen, zullen
deeze Medailles, ten eenigen tyde, kunnen uitwyzen, op welk eene plaats het
ongeluk, hem overgekomen, zyne Reis afbrak.
De Medaille hadt aan den eenen kant 's Konings Borstbeeld, met het gewoone
opschrift; de keerzyde draagt het volgend opschrift, met twee olystakken omgeeven,
door een band zamengesnoerd:
Les Fregattes du Roi de France, la Boussole et l'Astrolabe, commandés par M.M.
DE LA PêROUSE et DE LANGLE, parties du Port de Brest en Juin 1785.

(*)

Hier geeft de Engelsche Capitein het niet langer als eene zekerheid op, dat de stukken van
het Wrak, door hem gezien, de overblyfzels van DE LA PêROUSE's Schip zouden geweest zyn:
het wordt nu niet meer dan een enkel vermoeden. Fr. Uitg.
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De Fregatten des Konings van Frankryk, de Boussole en de Astrolabe, onder bevel
van DE LA PêROUSE en DE LANGLE, uit de Haven van Brest gezeild in Juny 1785.

Gedagten over de vereischten in eene volkomene zeebeschryving.
Aan de Schryvers van de Vaderlandsche Letteroefeningen.
Myne Heeren!
Dewyl de Schryver van het Stukje over het Engageeren ter Zee, het welk gyl. in het
voorig No. van uw Maandwerk hebt geplaatst, in het slot zegt: ‘maar niet minder
wenschlyk zoude ook tevens eene goede Algemeene Zee-Beschryving zyn:’ en
myn Vriend zoo wel als ik van harten wenschte, dat zulk een Werk allereerst uit
onzen boezem voortkwam, heb ik hem verzogt, de noodige vereischten daarvan
op te geeven. Gereedelyk zyn zy my ter hand gesteld, zoo als zy door hem aan
zynen Vriend, wylen den beroemden P. NIEUWLAND, waren medegedeeld. Het geen,
naar zyn oordeel, daarin vereischt wordt, bestaat voornamelyk in het volgende.
1. Eene generaale beschryving van alle Zeekusten, de strekking der Landen, met
de breedten en lengten, zoo van alle kaapen en uithoeken, als plaatzen.
2. Eene beschryving van alle Havens, Reeën, Inhammen, benevens de diepten
en gronden in dezelve.
3. Eene opgave van de ververschingen van water, scheepsbehoeften en victualien,
op die plaatzen te bekomen, en van de Commercie, welke daar gedreeven wordt.
4. Een naauwkeurig berigt omtrend het in- en uitzeilen dier plaatzen, alsmede
van de gevaarlyke winden, welke daar waaijen, en hoe men zich met het ankeren
daartegen moet dekken.
5. Eene beschryving van alle banken en ondiepten op de kusten, benevens haare
strekkingen, en hoe ver zy, wanneer men uit zee komt, te naderen zyn.
6. Bepaalingen van het beloop en de strekking der stroomen, en van derzelver
gemiddelde kragt.
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7. Eene opgave van de winden, die in verschillende saizoenen op de kusten waaijen.
8. Aanwyzing van de plaatzen, waar vuuren op de kusten zyn, en hoe die
gehouden moeten worden, om banken en ondiepten te vermyden.
9. Eene bepaaling, hoe na men met Zeemans zekerheid, het zy in goed of in slegt
weêr, kan naderen.
10. Alle Banken in zee behooren op derzelver lengte en breedte wel geplaatst,
en haare strekking en afstand van het naaste land naauwkeurig aangeweezen te
worden.
11. Alle passagien en naauwten moeten naauwkeurig beschreeven worden, zoo
als ook de diepten, gronden en strekking van de wederzydsche Kusten, en de
plaatzen aangeweezen, waar men ankeren kan.
12. Eene beschryving en bepaaling van de Moussons, die op verschillende
plaatzen waaijen, en de tyden van derzelver kentering. Gelyk ook die plaatzen
moeten bepaald worden, waar zee- en land-winden zyn.
13. De miswyzingen van de Compasnaald moeten op alle plaatzen genoteerd,
en aangeweezen worden, tot hoe verre haare Noordoost- of Noordwestering gaat,
en waar men 'er geene vindt.
14. By dit alles wordt eene nette aftekening vereischt van de Kusten, zoo als zy
zich opdoen, met bepaaling, op welke distantien en streeken van het Compas
dezelve gemaakt zyn.
'Er zyn, zoo van de Engelschen, Franschen, als van de Nederlanders, gedeeltelyke
Zee-beschryvingen in wezen, die zeer goed zyn; maar de meesten zyn gemaakt in
tyden, toen men geen Octant kende, en eer men de nieuwe manier, van de Lengte
door Tydmeeters, of observatien met de Sextant, te meeten, had uitgevonden. Men
wordt uit deeze korte opgave genoegzaam overtuigd van de nuttigheid, maar tevens
van de moeijelykheid, van zulk eene algemeene en naauwkeurige Thalasseo-graphie,
of Zee-beschryving.
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Gedagten, over het oordeel, 't geen wy, naar waarheid, te vellen
hebben, over de goedheid of slegtheid der menschen.
(Naar het Engelsch.)
De waarneemingen, welke ieder Mensch maakt, en noodzaaklyk moet maaken,
over de Characters van anderen, zyn genoegzaam om hem te regtvaardigen in het
besluit, dat de Menschlyke Maatschappy zamengesteld is uit goeden en kwaaden,
even als het zelfde veld Graan en Onkruid voortbrengt.
Laat iemand een onbevooroordeeld overzigt doen van dat gedeelte der Menschlyke
Maatschappye, 't welk binnen den kring zyner eigene waarneeminge ligt; en, in de
daad, hy moet in eenen zeer ongelukkigen kring zich bevinden, indien hy geen
genoegzaam aantal van goede en waardige Characters aantreft, om de Menschlyke
Natuur te ontheffen van het verwyt eener algemeene en volslaagene verdorvenheid.
Indien wy zomtyds Menschen aantreffen, die openlyk uitkomen voor hunne
versmaading van alle beginzelen van Godsdienst, en van alle Zedelyke Verpligting;
die schaamtloos genoeg zyn, 'er voor uit te komen, dat zy slegts één regel des
gedrags kennen, en het daarvoor houden, dat ieder Mensch voor zichzelven moet
zorgen, zonder zich te bekreunen wat 'er van anderen worde; - zodanige Menschen
zyn zeldzaame Gedrogten in de Zedelyke Wereld, schaars aan te treffen, en die,
ontmoet wordende, niet zonder verbaasdheid en afgryzen worden aangezien.
In den tegenwoordigen gekunstelden, en in veele opzigten bedorven staat der
Menschlyke Maatschappye, worden valsche denkbeelden van Eer omhelsd, die
met de eerste beginzelen van Godsdienst en Deugd stryden - en die, in eenige
gevallen, onder het heerschend en onwederstaanbaar gezag der Gewoonte, de
Menschen aanzetten tot het bedryven van daaden, of, 't geen in de Zedelyke
waardeering van den Mensch op het zelfde uitkomt, tot het willen bedryven van
daaden, van welke het aandoenlyk en deugdzaam hart terug beeft. - Dan hier valt
aan te merken, dat deeze ongerymde en schadelyke denkbeelden alleen heerschen
by een klein gedeelte der Maatschappye, en dat gedeelte alleen by gelegenheid,
en niet algemeen, aandoen; - dat de Menschen, over 't algemeen, nog genegen
zyn, om, in alle gevallen, de opperheerschappy des Geweetens en van GOD te
erkennen.
Kan het in twyfel getrokken worden, dat de Menschen, in de bedryven des handels,
doorgaans de Wetten van Eerlykheid eerbiedigen? en dat de schennissen van deeze
Wetten, welke
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voorvallen tusschen den Kooper en Verkooper, over het geheel genomen, enkel
toevallige uitzonderingen zyn op den algemeenen Regel?
Men heeft wel eens beweerd, en aangevoerd ten bewyze van de algemeene
verdorvenheid, in de wereld heerschende, dat het, in den tegenwoordigen staat der
dingen, onmogelyk is voor een man van bedryf, voordeelen te behaalen, als hy strikt
eerlyk handelt; en dat, overzulks, iedereen, die in de wereld wil voortkomen, zyn
Geweeten naar dien stand der dingen moet schikken, en de banden van Zedelyke
Verpligting eenigzins ruimte geeven, aan welke hy zich in een' beteren staat der
Maatschappye strikter gehouden zou rekenen.
Zonder op de zodanigen, die dit beweeren, aan te merken, dat zy over het
Character der Menschen in 't algemeen oordeelen naar hun eigen, mogen wy
vraagen, of het mogelyk zou zyn voor eene Maatschappy in 't geheel te bestaan,
op de veronderstelling, dat Bedrog en Valschheid zo algemeen waren, als Waarheid
en Eerlykheid tegenwoordig plaats vinden? Wat zou 'er, indien dit het geval ware,
worden van dat onderling vertrouwen, 't welk de ziel is van alle handelgemeenschap?
Zou niet de algemeene bankbreuk (dat ik het zo uitdrukke) van Braafheid een
algemeen heerschend wantrouwen doen gebooren worden? En wat kon 'er ontstaan
uit een algemeen wantrouwen, dan eene algemeene verwarring? Hoe slegt dan
ook de wereld moge weezen, het is niet waar, of naby de waarheid, dat alle
menschen schurken, of alle menschen leugenaars zyn.
Het geval, hier behandeld, is zo klaar, dat men zich, met volkomen vertrouwen,
mag beroepen op den zwaargeestigsten en onvergenoegdsten Menschenhaater,
of den strengsten regter over 's Menschen character. Waar is de man, die niet zal
erkennen, dat, schoon hy zich te leur gesteld gevonden hebbe in veele zyner zeer
redelyk gevormde verwagtingen van anderen, zyne verbintenissen met zyne
medemenschen hem geene proeve hebben opgeleverd, dat elk mensch het kwaade
tegen hem bedagt, en ieder 'er op uit was om hem kwaad te berokkenen? Wie,
indien hy de waarheid spreeke, zal niet belyden, dat die hem omringen hem weinig
onregts gedaan, maar veele goede diensten beweezen hebben? Niemand, die niet
volstrekt zonder vriend of broeder is, - die niet in het midden der Maatschappye leeft
als een geheel vreugdlooze en slaaperige monnik in zyne cel, - kan eenig
voorwendzel hebben, om een onbepaald vonnis van veroordeeling over het
Menschdom, als volstrekt eerloos en bedorven, te stryken.
Ten opzigte van de Menschen in 't algemeen, in den gewoonen kring des leevens,
durf ik beweeren, dat hunne ondervinding hun geene stoffe kan verschaffen, om
bot te vieren
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aan zodanige donker gekleurde denkbeelden over het menschlyk leeven, of zo
ongunstige gedagten over hunne soortgenooten; en het verdiert eene volernstige
overweeging, dat het toelaaten van dusdanige begrippen, en het koesteren van
dergelyke aandoeningen, iets hoogstbeledigends in zich bevatte.

De wyze van eedzweering, in de aartsvaderlyke tyden, opgehelderd
uit de nieuwste berichten over Aegypte.
Men leest, in de geschiedenis van Abraham, dat hy zyn oudsten huisknecht een
eed afnam, met deze plechtigheid, dat hy zyne hand zou leggen onder de heupe
(*)
zynes Heeren . Iets dergelyks heeft de stervende Jacob van zynen zoon Josef
(†)
gevorderd . Oude Joodsche Uitleggers hebben het woord, door heupe vertaald,
van de genitalia verstaan. Deze verklaaring is met het spraakgebruik geenzins
(‡)
strydig: men vergelyke de omschryvingen op de hieronder aangevoerde plaatzen .
Men bedient zich nog hedendaagsch, in AEgypte, van soortgelyke wyze van
eedzweering; waaromtrent wy het volgende verslag, door den Generaal Adjudant
JULLIEN aan den Burger GEÖFFROY, medelid van het door BUONAPARTE in AEgypte
opgericht instituut, medegedeeld, hier willen ter nederschryven.
(§)
‘By Rahhmanyeh , waar wy voor 't eerst Mamlukken ontmoeteden, namen onze
voorposten een inwooner van die landstreek, die aldaar over de vlakte heenkwam,
in arrest. De Volontairen, die hem medesleepten, beweerden, dat zy hem uit de
vyandelyke gelederen hadden zien te voorschyn komen. Zy hielden hem deswegens
voor Spion, en behandelden hem zeer hard. Ik trof hem onderweg aan, liet hem in
't Hoofdquartier brengen, en verbood, hem eenig leed te doen. Door myne gezegden
gerust gesteld, gaf de ongelukkige zich alle moeite, om te bewyzen, dat hy geen
aanhangeling der Mamlukken was, en in geenen deele tot hunne party behoorde.
Hy sprak met veel drift, en ondersteunde zyne verdediging met sterk spreekende
lichaamsbeweegingen. Hy bemerkte weldra, dat ik, geen tolk by my hebbende,

(*)
(†)
(‡)
(§)

Genes. XXIV:2.
Genes. XLVII:29.
Genes. XLVI:26. Exod. I:5. Genes. XXXV:11.
Een Vlek aan de Westzyde van den Rosettischen Nyl-arm. Zie HIARTMAN, Geographie und
Geschichte von Egypten. s. 767.
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hem niet verstaan konde, ligtte zyn blaauwe hembd op, en bleef, de vlakke hand
op de genitalia gelegd hebbende, een oogenblik staan, met de houding van eene
Godheid, die by de Styx zweert, terwyl ik uit zyne gebaarden opmaakte, dat hy
zeggen wilde, nu ik zoo een vreesselyken eed gezworen hebbe, om myne onschuld
te bewyzen, zoo zult gy dezelve wel niet langer in twyfel willen trekken. Ik dacht aan
de tyden van Abraham, toen men, op soortgelyke wyze, de waarheid eener zaak
pleegde te bezweeren.’
Het is vreemd, dat men tot hiertoe, zoo veel my bekend is, nergens elders, noch
by Arabische Schryvers, noch by vroegere of laatere Reizigers, eenig gewag vindt
van deze plechtigheid. Welligt maaken de Oosterlingen van dezelve maar zelden,
by gelegenheid van zwaare gevallen, gebruik; en allerminst in de tegenwoordigheid
van vreemden. 'Er zyn meer dergelyke enkelde voorbeelden van oude
godsdienstplechtigheden en andere gebruiken voorhanden, waarvan maar hier en
daar eenige geringe overblyfselen bespeurd worden. Niemand is ook tot hiertoe,
zoo veel ik weete, in staat geweest, om een enkeld voorbeeld van eedzweering,
met de hand op de heupe, te berde te brengen. 't Geen VAN DER HARDT, CLEYTON,
(*)
LE CLERCQ, MICHAëLIS, onze groote VALCKENAER en anderen, tot opheldering,
bygebragt hebben, geeft weinig licht.
H.

De wyze van egtverbintenisse of het eiland Zante.
(Ontleend uit de Voyage Historique, Litteraire, &c. par ANDREW GRASSET,
SAINT-SAUVEUR.)
De Huwelyksverbintenissen ten Platten Lande, op het Eiland Zante, worden
geheelenal beschikt door de Ouders, gegrond op de beginzelen van Eigenbaat, by
wyze van koop, zonder de genegenheden der Jonge Lieden te raadpleegen, of zelfs
zonder deezen elkander te laaten zien. Wanneer de overeenkomst gemaakt of de
koop getroffen is, telt de Vader der aanstaande Bruid de Huwelyksgave aan den
Vader van den bedoelden Bruidegom. Weinige dagen daarnaa legt deeze zyn eerste
bezoek af by de voor hem bestemde Bruid, vergezeld door zyne Bloedverwanten.
De verloofde Bruid, door haare Familie omringd, ontvangt, met alle zedigheid, zyne

(*)

In Dissert. de ritibus in jurando a veteribus, Hebraeis maxime et Gracis, observatis, (Franeq.
1735), P. II. cap. 7.
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voorstellen. Hy biedt haar een Juweel aan, en omhelst haar; en de heilige band is
voor altoos gelegd. Dit eerste bezoek wordt gevolgd door twee andere, even staatlyk,
en altoos in tegenwoordigheid van nieuwe getuigen. De verloofden hebben ieder
twee Bloedverwanten of Vrienden, om hun over te geeven, en getuigenis te draagen
van de Egtverbintenis. Deezen zyn by alle de bezoeken tegenwoordig, en tekenen
het Huwelyksverdrag. Deeze Getuigenisdraagers worden doorgaans gekoozen uit
de rykste Vrienden van het jonge Paar, in verwagting dat zy ruime geschenken
zullen geeven, de Getrouwden voorts bystaan, en als Bloedverwanten helpen in
alle opkomende voorvallen.
In het huis der Bruid wordt de plegtigheid voltrokken. Een tafel staat aangerigt in
het beste vertrek, op welke de vier Euangelisten tusschen twee waschkaarssen
staan. Aan de eene zyde staan, op een schenkbord, een glas en een kleine kruik
met wyn, en een stuk brood; op een ander schenkbord twee kroontjes van katoen,
vercierd met roozenkleurde linten. De Ouders, de Getuigen, alsmede de Vrienden
van den Bruidegom en de Bruid, staan rondsom het vertrek, de Bruid in 't midden,
digt aan haare Moeder en naaste Vrouwlyke Bloedverwanten. Alle de getrouwde
Vrouwen staan te wederzyden, volgens den rang van Bloedverwantschap. De
ongetrouwde Jonge Dogters bevinden zich in eene andere kamer.
Zo ras de Papa of Priester komt, doet hy, in tegenwoordigheid des vergaderden
gezelschaps, zyne Priesterlyke kleederen aan, en zet zich aan de tafel, deelende
ontstooken kaarssen uit (naa dat hy den zegen daarover heeft uitgesprooken) aan
het jonge Paar, alsmede aan de Getuigen. De Bruidegom neemt daarop zyne Bruid,
en plaatst zich met haar agter den Priester; beiden houden zy diens kleederen vast;
de Getuigen volgen dit voorbeeld.
De Huwelyksverbintenis, volgens de plegtigheden der Grieksche Kerke, volbragt
zynde, worden de beide kaarssen van den Bruidegom en de Bruid zamen verbonden,
en, de twee einden vereenigd zynde, voor het Huwelyksbed geplaatst. De vereeniging
dier beide vlammen strekt ten zinnebeeld van de genegenheid, welke, voor altoos,
behoort stand te grypen tusschen het vereenigd Paar. Hierop vertrekt de Papa, naa
blyken ontvangen te hebben van de milddaadigheid der Egtelingen en der Getuigen.
Overeenkomstig met een heilig gebruik, weent de Bruid, op 't oogenblik der
Egtverbintenisse; of uit droefenisse, dat zy van haare Ouders zal moeten scheiden;
of van vreugde, welke zy zich van het Huwelyksgenot spelt; of, misschien, uit beide
oorzaaken teffens. De Moeder en Bloedverwanten schreijen desgelyks, en
vereenigen haare traanen
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met lofspraaken en vermaaningen: dit maakt het aangenaamste gedeelte van de
Feestplegtigheid op verre na niet uit.
Het geheele Dorp is vol toejuichingen; 'er worden vuurwerken afgestooken, en
de Inwoonders geeven op allerlei wyzen blyk van deelneeming in de vreugde. De
Bruid wandelt vervolgens, tusschen haare Moeder en naaste Bloedverwanten, na
het huis van haaren Egtgenoot, die uittreedt om haar te ontvangen. Zy wordt gevolgd
door een talryken sleep van Boeren en Boerinnen, voorgegaan door een
blaasspeeltuig en een trommel, op welker geluid twee Jonge Lieden dansen, elk
den hoek van een zakdoek vasthoudende. Eindelyk tot haare nieuwe wooning
gekomen, wordt de Bruid ingehaald door haaren Bruidegom, aan 't hoofd van diens
geheele Familie; waarop de traanen op nieuw beginnen te vloeijen, de
Zegenwenschen herhaald, en de Pligtsvermaaningen anderwerf voorgehouden
worden.

De uitvinding der cichorey-koffy.
(Uit het Hoogduitsch Weekschrift: Der Hausfreund.)
Deeze Koffy is het eerst gebruikt door eene Graavin VAN RANTZAU, getrouwd aan
eenen Major VON HEINE, die, vóór byna 40 jaaren, te Holzminden, in het
Brunswyksche, woonde. Deeze Vrouw leed veel door een ziekelyk gestel, en
gebruikte den raad van den Medicus WERLHOFF te Hanover. Deeze schreef haar,
onder andere middelen, een aftrekzel van den Cichorey-wortel voor; welke drank
haar, door het aanhoudend gebruik, eerlang tegenstond. Zy kwam hierdoor op de
gedachte, of men deeze wortelen niet droogen, branden en maalen konde, om ze
alsdan gelyk de Koffy te gebruiken. Zy nam de proef; het voldeed aan haaren smaak.
WERLHOFF onderzocht de uitwerking als geneesmiddel; en daar hy dit mede gelyk
vond met het voorig aftrekzel, raadde hy haar het voortduurend gebruik van hetzelve
aan. Hy maakte verders deeze toevallige uitvinding aan anderen bekend, waardoor
het gebruik deezer nieuwe Koffy spoedig meer algemeen wierd.

Het beste grafschrift.
POPE zegt ergens met recht van de meeste Grafschriften: dat de eene helft niet
geleezen, de andere helft niet geloofd wordt. - Dit heeft zeker zo wel plaats in
Engeland
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als by ons; doch het volgende schynt aan hem niet bekend geweest te zyn, anders
had hy zeker eene uitzondering gemaakt.
CHRISTOPHORUS WREN, de Architect van de St. Paulus Kerk te London, ligt aldaar
begraaven onder het middenpunt van den beroemden Koepel, en op eene plaats,
alwaar, door het uitzicht naar alle overige deelen van dit voortreflyk Gebouw, de
luister van hetzelve zich op het heerlykst vertoont. Een stuk schoon marmer, zonder
eenig cieraad, dekt dit Graf, voorzien met de volgende woorden: Hic jacet
CHRISTOPHORUS WREN, Architecta. - CIRCUMSPICE. (Hier ligt CHRISTOPHORUS WREN,
de Bouwmeester. - ZIE IN HET ROND.)

Zeldzaame beslissing van een fellen twist.
(Uit AMELOT, Histoire de Venise.)
De geestigheid, uit naamspeelingen ontleend, beteekent doorgaans weinig; wanneer
dezelve wordt te rug gekaatst, kunnen zy aartig worden.
In het begin der 17de Eeuwe rees 'er een heevige twist tusschen twee adelyke
Familien te Venetien, DA PONTE en CANAL genaamd. Die van DA PONTE lieten aan
deezen weeten: Dat zy toonen zouden, dat de Bruggen (Pont) waren boven de
Grachten, (Canal.) Deeze lieten andwoorden: Dat 'er Grachten waren geweest, eer
'er Bruggen waren, en dat de laatste alleen waren gemaakt om de eerste. - De
Senaat van Venetien, hier van verwittigd, liet aan belden waarschuwen, dit geschil
ter zyden te stellen, wyl zy anders in staat waren, de Grachten te dempen en de
Bruggen af te breeken.

Naberigt.
Het Stukje over den Zin van het woord Propheet kan niet geplaatst worden. Die van
Franklin kan de geëerde Zender vinden in het IIde Deel van 's Mans onlangs
vertaalde Leven. De Overdenkingen op myn 56sten Verjaardag acht men niet
geschikt, om algemeen te intresseeren. De Stukjes van P., over Bedagtzaamheid
en Vriendschap, zou men gaarne plaatzen, doch zyn in Styl en Taal niet genoeg
beschaafd. Het Stuk uit Schiedam is ter plaatzinge ongeschikt, althans in dien
wydloopigen Rechtsgeleerden vorm.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve, over de wereld- en menschenkennis.
(Naar het Engelsch.)
The proper study of Mankind is Man.
POPE.

Omtrent eene Eeuw geleden waren geleerd en beschaafd te zyn, in 't algemeen,
zeer onderscheidene, en, in de daad, bykans onbestaanbaare Characters. De
Geleerden waren dermaate omgeeven door boeken, en zonderden zich in zulker
voege af van vryen en openhartigen ommegang, dat zy eene styfheid en gezetheid,
ja zomtyds eene ruwheid van gedrag aannamen, welke hun zeer ongevallig maakte,
als zy zich in een gemengd gezelschap bevonden. De Lieden, die de groote wereld
uitmaakten, hadden gebreken van eenen anderen aart: want dewyl hun die juistheid
van denkbeelden ontbrak, en zy dien voorraad derfden van bondige opmerking,
voornaamlyk de vrugtgevolgen van letteroefening en opmerking, waren de
onderwerpen van hunne gesprekken laf, beuzelagtig, en de oppervlakkigheid zelve.
Geduurende dien stand der dingen waren Menschen, op de woelige Tooneelen
des Leevens te voorschyn treedende, en zy, die zich der Letteroefeningen
toewydden, in geduurigen tweestryd: terwyl de Wysgeer den Man van de wereld
zyne onkunde verweet, belachte de Man van de wereld den Wysgeer om zyne
geleerde gemaaktheid. - Allengskens, egter, begonnen beide de partyen wederzyds
hunne gebreken te kennen, en ontwaar te worden, dat zy van elkander iets moesten
ontleenen, om een volkomen Character te vor-
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men. De Geleerde werd overtuigd, dat zyne diepe geleerdheid een geheel nutlooze
last was, indien dezelve niet werd toegepast op de leevensbezigheden, en
ontvangelyk gemaakt door een voegzaam mengzel van die kieschheid in het
voorkomen, welke alleen verkreegen kan worden door een uitgebreiden ommegang
met Menschen. De Man van de wereld vondt het noodig, bystand te ontleenen van
de Geleerdheid, om te beter in het openbaar te kunnen verschynen, met
bekwaamheid om zyne zaaken gelukkig voort te zetten.
De uitslag hiervan is geweest eene gelukkige Vereeniging dier beiden; en het
levert iet kenmerkends op van de laatstverloopene Eeuwe, dat de zodanigen, die
uitsteeken in eene keurige en uitgestrekte kennis van nuttige Boeken, desgelyks
niet ontbloot zyn van kennis met de Menschen. Ja 'er doet zich eenig gevaar op,
dat de vrees, om voor een Schoolschen Pedant door te gaan, nadeel zal toebrengen
aan weezenlyke Geleerdheid, en de verbetering stremmen, welke uit de verkeering
moet voortvloeijen. - Een zo algemeen begrip van de noodzaaklykheid der
Wereldkennis heerscht 'er thans, dat slegts weinigen daar niet op roemen, schoon
de kring hunner beweeginge eng zy.
Het zal, overzulks, niet ongepast weezen, eer wy voortgaan onze bedenkinkingen
hierover mede te deelen, aan te toonen, waarin de Wereldkennis eigenlyk gelegen
is. - ‘Eene weezenlyke Wereldkennis is zodanig eene kunde van het menschlyk
hart, welke ons in staat stelt om een recht begrip te vormen van der Menschen
Characters en Bedryven, en inzonderheid van de Roerzels hunner Daaden; die ons
bekwaam maakt, om, met eene zekere maate van naauwkeurigheid, te bepaalen,
op welk eene wyze zich de menschen zullen gedraagen in eenige voorkomende
omstandigheden.’
Indien men deeze bepaaling toestaat, en daarop let, zal dezelve veelen uitsluiten,
die zich verbeelden, Menschkunde te bezitten. Eenigen maatigen zich
Menschenkennis aan, omdat zy welbedreeven zyn in de heerschende gebreken
der eeuwe. Wy hebben niet weinigen onder de tegenwoordige jeugd ontmoet, die,
te deezer oorzaake, vermeenden te zegepraalen over Deugdzaamen; deezen
beschouwende als een eenvoudig geslacht, geheel onkundig van 't menschlyk
leeven. Maar,
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wat is tastbaarder, dan dat zy, die verkeerd hebben in alle de holen der snoodheid,
en schuldig zyn aan de snoode stukken, daar gepleegd, nogthans geheel ontbloot
zyn van Menschkunde, in den egten zin des woords? Het beste, 't geen 'er van
gezegd kan worden, is, dat zy het slegtste gedeelte des Menschdoms kennen, terwyl
zy vreemdelingen zyn ten opzigte van de Menschkunde in 't algemeen. - Het zelfde
mag gezegd worden wegens de zodanigen, die zich op Menschkunde beroemen,
omdat zy eene bedreevenheid bekomen hebben in het schrander beleid hunner
zaaken. Het recht beheer onzer dingen is, in de daad, een der hoofdvoordeelen,
welke voortvloeijen uit eene doorkneede Menschkunde; maar wy bedoelden hier
die laage en zelfzoekende gesleepenheid, wegens welker bezit veelen hunner
eigene schranderheid toejuichen. De zodanigen, egter, die regtmaatig denken,
zullen niet oordeelen, dat hy weezenlyke wysheid bezit, die gesleepenheids genoeg
heeft om zynen naasten te verkloeken. - Eene andere soort, door onze bepaaling
uitgemonsterd, zyn de zodanigen, die zich verbeelden, Menschkunde te bezitten,
omdat zy veel op plaatzen van openbaare zamenkomsten verschynen. Dit te doen,
is ongetwyfeld een weg om onze kennis met het Menschdom uit te bereiden; doch
dit is op zichzelve niet genoegzaam. Veelen, die gestadig op openbaare plaatzen
verkeeren, kunnen niets van de wereld weeten, deels uit gebrek aan eene
gesteltenisse, geschikt om waar te neemen; deels, dewyl, in groote gezelschappen,
de menschlyke natuur zich vermomt, en eene gelyksoortige gedaante aanneemt. Doch 'er worden anderen gevonden, die (mogen wy het dus uitdrukken) de wereld
al te wel kennen, om die weezenlyk te kennen. Zy hebben opgemerkt, en met reden
opgemerkt, dat het grootste gedeelte der Menschen vermomd te werk gaat, en dat
de openlyk erkende beweegredenen hunner bedryven dikwyls zeer verre af zyn van
de weezenlyke. Zy bebben waargenomen, dat die bedryven, welke, naar het
uitwendig vertoon, uit goeddaadigheid en edelmoedigheid voortvloeiden, bevonden
wierden, de uitwerkzels te zyn van eigenbaat, of van eenige andere laakenswaardige
drift. Hieruit hebben zy beslooten, dat ieder mensch, in alle omstandigheden, zich
laat beheerschen door baatzugtige inzigten. Uit dit beginzel
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redenkavelende, maaken zy 'er hun werk van, om heimlyke en zelfzoekende
oorzaaken op te speuren voor alles, wat zy door hunne medemenschen zien
verrigten; zy laaten zich wegsleepen tot het uitdenken van eene menigte verfyningen,
welke geenen grond altoos hebben; derwyze, dat 'er misschien geenen gevonden
worden, die meer mistasten in hunne begrippen over der Menschen bedryven, dan
deeze overwyzen en oververmoedenden. Over het geheel, derhalven, is de waare
Wereld- en Menschkunde even verre verwyderd van eene oppervlakkige
beschouwing der dingen, als van eene vermeende diep doordringende
schranderheid.
Dat eene weezenlyke Menschkunde veele voordeelen aanbrengt, wordt zo
algemeen erkend, dat het weinig noodig moge schynen, daarover eenigzins uit te
weiden. Het zal, egter, niet geheel nutloos weezen, eenige daaruit voortvloeijende
voordeelen aan te wyzen, dewyl wy hierdoor opgeleid worden tot eene
onderscheidener bevatting van de uitsteekenheid en het aanbelang deezer zaake.
- En mogen wy hier opmerken, dat Wereldkennis hoogst dienstig zal weezen voor
ons Leevensgedrag in 't algemeen. De Mensch, die zich toegelegd heeft op de
kennis der menschlyke natuure, heeft eene menigte van waarneemingen opgedaan,
welke hem op zyne hoede doen zyn tegen de strikken, ten zynen bederve
gespannen; hy laat zich niet bedriegen door elk voorwendzel van eer, van braafheid,
van Godsdïenst; hy is in staat, zyn gedrag te regelen, zo ten opzigte van zyne tydlyke
als zedelyke belangen. Zo veelvuldig, zo gewigtig zyn de lessen, uit eene
wydstrekkende Menschkunde te haalen, dat HOMERUS, die alle de oude Dichters
overtreft in de verscheidenheid van Characters, door hem geschetst, daarom de
voorrang gegeeven wordt boven de besten en deftigsten onder de Stoïcynen.
De Wereldkennis is, in de daad, een ryke bron van Gezond Verstand; die
hoogschatbaare hoedanigheid, Geleerdheid wyd en verre overtreffende, en by lange
na met Geleerdheid niet altoos hand aan hand gaande. Gezond Verstand bestaat
in eene juiste waardeering van voorwerpen, welke ons dag aan dag ontmoeten, en
een recht oordeel over de zaaken deezer wereld: dan veele diep geleerde Mannen
hebben nooit behoorlyk acht geslaagen op 't geen hun dagelyks voorkomt; 't geen
hun
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tot veele dwaalingen en misvattingen deedt vervallen: terwyl zy, die by de Menschen
zo wel als by de Boeken lessen namen, leerden, een duizendtal opmerkingen te
maaken, welker vermelding onmogelyk is, dewyl zy voortkomen uit de
omstandigheden, waarin wy ons bevinden, en alleen de gevolgen zyn van onzen
daadlyken leevensstand.
Menschenkennis zal ons desgelyks de beste wyze aan de hand geeven, om die
kleine begaafdheden te verkrygen, welke te meermaalen bleeken, meer toe te
brengen om ons aangenaam te maaken en wel te doen slaagen, dan de grootste
Bekwaamheden. Wilden wy tot alle byzonderheden afdaalen, wy zouden veelligt
verveelen. Deeze zal ons, by voorbeeld, bestuuren in de algemeene keuze en
schikking onzer Bezoeken; eene omstandigheid van geen geringe aangelegenheid
in de Verkeering. Bezitten wy Menschenkennis, wy zullen weeten, ten welken tyde,
en op wat wyze, het voeglyk is, onze opwagtingen te maaken by Persoonen, tot
welken wy betrekking hebben; wy zullen bemerken, wie dikwyls, wie schaars bezogt
moeten worden, en leeren, ons gedrag regelen naar persoonen, tyden en
omstandigheden. Wy zullen bevroeden, wanneer wy agterhoudend, wanneer wy
openhartig, wanneer wy ernstig, wanneer wy vrolyk moeten zyn; wy zullen ons
vasthouden aan deezen algemeenen regel, dat het beter is, onze Vrienden (of het
moeten byzondere Boezemvrienden zyn) te stooren door de schaarschheid onzer
bezoeken, dan gevaar te loopen om hun te mishaagen, door het te dikwyls herhaalen.
- Menschenkennis zal ons de les geeven om het rechte midden te houden tusschen
laag kruipen en een trotsch gedrag. Ten aanziene onzer minderen, zal dezelve ons
leeren, verpligtend te zyn zonder laagheid, en ons gezag uit te oefenen zonder
hoogmoed; ten opzigte van onze meerderen, zal dezelve ons op een even grooten
afstand doen blyven tusschen laage en slaafsche vleiery, en die vrymoemoedigheid,
welke het vertoon maakt, dat wy ons met hun gelyk stellen. Met één woord, zy zal
ons onderrigten, om, byzonder in ons gedrag ten opzigte van onze meerderen, met
voeglykheid te handelen.
Wereldkennis zal beletten, dat wy onze gevoelens, over Persoonen en Zaaken,
die op het tapyt komen, in alle gezelschappen, voorbaarig uitbrengen. LOQUA-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

278
is, ten deezen opzigte, zeer te laaken; zonder een zier kwaadaartigheid in zyn
hart, uit hy zyne gevoelens zo vrylyk, en vertelt zo gereed, wat hy weet en hoort
van de Characters zyner bekenden, dat hy zich duizend onaangenaamheden op
den halze laadt, en door veelen vermyd wordt als een moeitemaaker, schoon hy
verre af is van eenigen kwaaden toeleg, en eenen afkeer hebbe van de gedagten
zelve, om eenig schepzel op aarde eenig leed te doen.
Het Huwelyk is desgelyks eene hoofdzaak, in welke de Menschkunde van het
hoogste aanbelang gerekend moet worden. Kennis aan 't geen in het daadlyk leeven
gebeurt, zal ons niet onkundig laaten van 't geen de schoone Sexe betreft, en ons
bewaaren om in de strikken te vallen van de eerste Schoonheid, welke ons ontmoet;
ons leeren, dat elke jeugdige Schoone geene Engelin is. Deeze zal ook den
verstandigen onderrigten om niet te hoog te zien; om geene Egtverbintenis te
wenschen met eene Vrouwe, ver boven hem in opvoeding, rang en
leevensomstandigheden; ten zy hy gereed is, om jeugd, schoonheid, en bevallige
hoedanigheden over 't hoofd te zien in het voorwerp zyner keuze; ten zy hy beslooten
hebbe, om gewillig de slaaverny te verdraagen van de dotata conjux, de Ryke
Egtgenooten, waarvan HORATIUS vóór veele eeuwen reeds geschreeven heeft.
Daarenboven zal Menschenkennis over het algemeen strekken om onze Ziel uit
te breiden. Een onkundige staat verwonderd en opgetoogen over alles, wat aanloopt
tegen zyne eigene begrippen, gewoonten en zeden; dan hy, die kennis opgedaan
heeft in onderscheide leevenskringen, zal een onpartydiger oordeel vellen over de
voorwerpen, welke onder zyne kennisneeming vallen. Hy zal bemerken, dat wysheid
en deugd niet bepaald zyn by een enkel Volk, of by een enkelen Godsdienstigen
Aanhang; hierdoor zal hy behoed weezen voor plaatslyk vooroordeel en bygeloof,
de zekere kenmerken van naauw beperkte begrippen ten opzigte van de menschlyke
natuur.
Slaan wy het oog op de Wereldkennis, wat den invloed daarvan betreft op
byzondere standen en beroepen, wy zullen de heilzaamheid daarvan ten duidelykste
ontwaaren. Wat zullen de Staatkundigen, de bekleeders van openbaare Ampten,
uitvoeren zonder Wereldkennis?
TIUS
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Zelfs de Geestlykheid, die verondersteld wordt de leeringen meest te ontleenen uit
de Heilige Schrift en Godgeleerde Boeken, zal veel voordeels trekken uit eene
aandagtige bespiegeling van Menschen en Zeden. Van deeze ontbloot, zal de
Leeraar veele dingen voortbrengen, zo onvoeglyk als onvrugtbaar. Kent hy de
deugden en ondeugden niet, is hy onkundig van de byzondere verzoekingen der
tyden, welke hy beleeft, hy zal niet weeten, welke onderwerpen hy te verkiezen
hebbe, en op welk eene wyze hy zich tot Menschen van byzondere Characters moet
vervoegen; en zal hy veelligt, door eene onoordeelkundige behandeling zyner
Toehoorderen, eer nadeel doen, dan iets goeds stigten.
De Wereldkennis is desgelyks verwant aan verscheide deelen van Weetenschap,
Smaak en Letterkunde. De Zedelyke Wysbegeerte, dat hoofdvoorwerp onzer
naspeuringen, kan niet recht begreepen worden, dan door de gesteldheid en
aandoeningen der ziele na te speuren; door die waarneemingen, uit het gemeene
leeven ontleend, ten grondslage der redenkavelinge te leggen. - Het bestaan van
't geen in 't algemeen bekend is onder de benaaming van Belles Lettres hangt af
van de kennis des Menschdoms. Waarvan zyn de verheevener soorten van
Dichtwerken vol, dan van menschlyke Characters en Driften? Wat zouden de
Treurspelen, de Heldendichten weezen, hadden de Opstellers niet geleezen in de
gemoedsbeweegingen, en bedreeven geweest in derzelver beschryving? Hoe zou
het Blyspel, wat het Hekeldicht, welker hoofdbedoeling strekt om de dwaas- en
verkeerdheden der Menschen ten toon te stellen, weezen, als dezelve ons geene
egte leevensschilderyen opleeverden? Hadden SHAKESPEARE, ADDISON, STEELE,
FIELDING, en zo veele anderen, als hunne voetstappen in Engeland en elders drukten,
zich in de Leerschoolen hunner dagen opgeslooten, de rykst voorziene Boekeryen
zouden hun niet in staat gesteld hebben tot het vervaardigen van die schoone
stukken, welke nu uit hunne pennen vloeiden. Het zelfde mag gezegd worden
wegens de Schilderkunst en andere beschaavende Weetenschappen.
Eene wyduitgestrekte verkeering met Menschen is een der groote middelen om
Wereldkennis op te doen: nogthans zyn 'er een of twee bywegen, om onze vordering
daarin behulpzaam te zyn, en die overzulks niet
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moeten voorby gezien worden. - Wy kunnen, in zekere maate, ons in staat stellen
om in te dringen in de kennis der Driften en Characters der zodanigen, met welken
wy verkeeren, door met aandagt te letten op de beweegingen van ons eigen hart.
Naardemaal wy allen dezelfde beginzels en aandoeningen hebben, zal hy, die
naarstig is om de werkingen van zyn eigen geest na te gaan, en de beweegingen
zyner aandoeningen op te merken, in veele gevallen, uit de overeenkomst, een
oordeel kunnen vellen over 't geen 'er omgaat in het harte zyner medemenschen.
- In dit oordeel moet men, egter, met voorzigtigheid te werk gaan; want maten wy
steeds anderen naar onszelven af, wy zouden vaak bedroogen uitkomen. Eene te
groote gehegtheid aan deezen regel is daadlyk oorzaak van veele misvattingen.
Lieden van eenen openhartigen en goedertieren inborst denken gunstiger over het
Menschdom dan hetzelve verdient; terwyl de in het duister baatzoekende schurk
denkt, dat elk, met wien hy te doen heeft, zo eigenbaatig en laaghartig is als hy
zelve.
Eene andere hulpbiedende handelwyze, om Wereldkennis op te doen, bestaat
in het leezen van zodanige Boeken, die het leeven en de zeden in een natuurlyk
en treffend licht stellen. Verscheidenerlei voortbrengzels van dien aart zyn, in de
laatste jaaren, zo vertaald als oorspronglyk, onder ons in het licht gegeeven. Zy
kunnen, in onderscheidene opzigten, met voordeel geleezen worden; doch wy
behooren 'er niet geheelenal op af te gaan. Eene zekere maate van kennis met de
Menschen zelve is noodig, eer wy die Schriften met vrugt kunnen gebruiken, of iets
bepaalen, betreffende derzelver weezenlyke voortreflykheid en gebruik: want
anderzins kunnen wy bedroogen worden door de vertooning van Characters, die of
geen grond in de natuur hebben, of te overdreeven zyn voorgedraagen. Desniettegenstaande kunnen de Schriften, van welke wy spreeken, ons bystand
bieden, om eenige rechtmaatige kundigheden op te zamelen, eer wy op het bedryfvol
tooneel der wereld verschynen. Zy kunnen in onze gemoederen met grooter sterkte
en naauwkeurigheid inprenten de denkbeelden, welke wy reeds hadden, en ons
een aantal hoogschatbaare lessen en grondregelen verschaffen.
Deeze voordeelen ontleenen wy meer onmiddelyk uit
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de Geschiedenis, door CICERO, zeer eigenaartig, de Leermeestresse des leevens
geheeten. Tot de Geschiedenis moeten wy derhalven voornaamlyk onze toevlugt
neemen, om naauwkeurige en wydstrekkende kundigheden van onze
Medemenschen op te doen, voor zo verre Boeken in staat zyn, dezelve te
verschaffen. Welopgestelde Leevensbeschryvingen spreeken ook onderrigtende
taal.
Indien wy zorgvuldig alle de gelegenheden tot vordering in Wereld- en
Menschkunde, die zich opdoen, aanwenden, zullen wy dezelve welhaast in zulk
eene maate verkrygen, als genoegzaam is ter pligtsbetragting en geluksbevordering:
want wy mogen als een onwederspreeklyken Grondregel te nederstellen, dat,
wanneer iemands leevensomstandigheid hem met geene mogelykheid kan toelaaten,
veel Menschenkennis op te doen, ook diens betrekkingen zulks niet zullen vorderen,
en hy in staat weezen, om de leevensrolle, hem toegeschikt, met voorzigtigheid,
voeglykheid en een gelukkigen uitslag te volvoeren.

Nadere aanmerkingen, over het gebruik van den phosphorus.
Door den Heer Hufeland.
Het is bekend, dat de Phosphorus een der sterkste exciteerende en afscheidingen
bevorderende middelen is, waardoor dezelve met het grootste nut kan aangewend
worden in ver gevorderde Zenuwzwakheden, Zenuwkoortzen, verlammingen,
verzwakkingen van het mannelyk vermogen, enz. Zelve heb ik dit middel tweemaalen
met groot gevolg gebruikt in eene knobbelachtige Jichtziekte, in welke het ruime
ontlastingen, door het zweet en het wateren, bewerkte. Ook verdient het aangewend
te worden in de sleepende toevallen, die door vergiftiging met Rattekruid en Lood
veroorzaakt worden. My is ten minsten het voorbeeld bekend van iemand, die in
Italien, denkelyk met Aqua Tofana, vergeeven was, met dat gevolg, dat zyn lichaam
geheel uitdroogde, het vel 'er uitzag als pergament, en hem hair en nagels uitvielen,
zo dat hy naby zyn einde scheen te zyn. Veelerhande middelen had deeze
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Lyder, zonder eenig nut, gebruikt; doch eindelyk wierd hy nog, door het gebruik van
den Phosphorus, gered.
Hoe groot, intusschen, het nut van ter rechter tyd en plaats gebruikten Phosphorus
ook zyn moge, moet men echter steeds in het oog houden, dat dezelve een gevaarlyk
middel is, en met voorzichtigheid moet gebruikt worden, dewyl, gelyk ik by
ondervinding weete, de Phosphorus ligt ontsteeking van maag of darmen, gelyk
ook verhardingen van die deelen, kan veroorzaaken. In het eerste geval ontstaan
de hevige toevallen met een geweldig branden en suyden in den omtrek der Maag,
niet zelden met een doodelyk gevolg. In het tweede geval bespeurt men die
sleepende toevallen, welke gewoonlyk plaats grypen by verhardingen der
ingewanden; te weeten, hardnekkige kramppynen der Maag, belemmerde
spysverteering, uitbraaken van het genuttigde, opstopping van den afgang,
vermagering, en eindelyk de dood, door uitputting van het lichaam. Ik weet
verscheidene voorbeelden van persoonen, die rykelyke giften Phosphorus, hun
door een Kwakzalver aangepreezen, hadden ingenomen, met dit gevolg, dat zy
door eene sleepende uitteering weggerukt, en by hun na den dood aanmerkelyke
maagverhardingen wierden gevonden; schynende de voortbrenging van dit onheil
een uitwerkzel te zyn, 't geen den Phosphorus in 't byzonder eigen is.
Ondertusschen behoeft men hierom het gebruik van dit kragtig middel niet te
schroomen, dewyl de gemelde onheilen alleen uit deszelfs misbruik ontstaan, door
naamelyk den Phosphorus in te sterke giften voor te schryven, of denzelven niet
genoegzaam ontbonden te geeven, waardoor zich dan ligtelyk een stukje van dit
middel aan de maag vasthegt, en door eene plaatzelyke prikkeling, als 't ware door
te branden, eene plaatzelyke ontsteeking of verharding veroorzaakt. Om, derhalven,
den Phosphorus met veiligheid te gebruiken, komt het alleen aan, op de bepaaling
der hoeveelheid, en van eene bekwaame wyze, om het middel voor te schryven.
Wat de hoeveelheid, in welke men den Phosphorus veilig kan voorschryven, aangaat,
men kan met geene gerustheid, binnen den tyd van vier-en-twintig uuren, meer
geeven dan twee greinen. Maakt men de gifte grooter, dan ontstaan 'er ras
brandende pynen
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in de ingewanden, die ons noodzaaken, weder minder te gebruiken. Ook is meesttyds
de gifte van een grein in het etmaal voldoende, om alle goede uitwerkingen daar te
stellen, die men door 't gebruik van dit middel kan bekomen. Niet minder komt het
hier aan op de manier, op welke het middel wordt voorgeschreeven. Twee
hoofd-eigenschappen behooren hier zamen te loopen: vooreerst, eene volkomene
ontbinding van het middel; ten tweeden, eene genoegzaame inwikkeling van hetzelve,
om eene gevaarlvke plaatzelyke werking op de maag te verhinderen. Tot hiertoe
maakte men doorgaans gebruik van eene Conserf, of van eene ontbinding van het
middel in olie. De eerste manier van mengen was zekerlyk ten hoogsten ongeschikt
en gevaarlyk; dewyl dus de Phosphorus, niet ten vollen ontbonden, op de
ingewanden, op eene zeer gevaarlyke wyze, kon werken. De tweede bereiding was
op zichzelve genoegzaam veilig voor het gebruik; doch deeze Phosphorische olie
was teffens zo walglyk van smaak, dat maar weinigen dit afschuwelyk middel konden
doorzwelgen. Eene ontbinding van Phoshorus in Vitriool Naphtha, die vervolgens
in 't gebruik kwam, had geen van beide de opgemelde gebreken; doch hierop valt
aan te merken, dat de verhittende en prikkelende eigenschap des middels niet
weinig toeneemt, vooral, omdat eene once Vitriool Naphtha maar agt greinen
Phosphorus ten vollen kan ontbinden, zo dat men, om een zieken een grein van dit
middel in te krygen, hem ten minsten honderd-en-twintig druppels van zodanig eene
ontbinding zou moeten geeven, waardoor in de meeste gevallen eene te veel
verhittende en gevaarlyke uitwerking zou gebooren worden. Met dat alles behoudt
de Etherische ontbinding van den Phosphorus haare waarde, by gelegenheid van
een zeer hoogen graad van zwakheid, die met ongevoeligheid verbonden is.
Om alle de gemelde redenen heeft het my toegescheenen, dat eene Emulsie de
geschiktste wyze is, om den Phosphorus, tot inwendig gebruik, toe te dienen. Onder
deeze gedaante is het middel ten hoogsten verdeeld en ontbonden, en daarenboven
met eene voldoende menigte van slym als omwonden en verzacht, waardoor alle
gevaarlyke plaatzelyke uitwerkingen op de maag verhinderd worden, en het middel
ook door men-
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schen van een zeer gevoelig gestel, zonder gevaarlyke uitwerkingen, veilig kan
gebruikt worden. Ten dien einde laat men den Phosphorus met Amandelen fyn
wryven, of tot eene Emulsie maaken, met eene genoegzaame menigte slym van
Arabische gom. Eene byvoeging van Hoffmans-druppels, of van Spiritus Nitri Dulcis,
is desgelyks ten hoogsten aan te pryzen, tot verbetering van den reuk en smaak
van dit geneesmiddel. By voorbeeld:
℞ Phosphor. Urin. gr. ij.
Subige exacte, exacte, longa triturat, cum
Mucilag. Gummi Arab. q.s. ut F.C.
Aq. Fontan. ℥Vj Emulsio. adde:
Syrup. Emulsivi (vel Althaeae) ℥j.
Liq. Anod. Hoffm. gtt. XXX.
M.D.S. Alle twee uuren een eetlepel vol, of meer, naar bevinding van zaaken.

Op deeze wyze bekomt men eene zeer werkzaame, in 't donker lichtende, en wel
in te neemene Emulsie, van welke ik my thans doorgaans bediene in die gevallen,
in welke ik het gebruik van den Phosphorus dienstig oordeel, zonder ooit eenige
nadeelige uitwerking van dit middel vernomen te hebben.

Vertoog, over de Bengaalsche conchenilie.
Door Dr. Nicholas tontano.
(Uit het Engelsch.)
‘Hoewel dit Vertoog oorspronglyk ingerigt is tot bevoordeeling van den Engelschen
Handel, bevat het zo veel tot opheldering van de Natuurlyke Historie als anderzins,
dat wy geenzins twyfelden, 't zelve geheel te vertaalen, en onzen Leezeren aan te
bieden.’
De invoering van het Insect, waaruit de Conchenilie verkreegen wordt, in Bengale,
't welk onze nabuuren
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getragt hadden in hunne West-Indische Bezittingen land-eigen te maaken, is eene
gebeurtenis, welke byzondere opmerking verdient, als waarschynlyk geschikt om
niet alleen een nieuw tydvak in de toeneemende onderstandmiddelen van de
Oost-Indische Maatschappy te maaken, maar ook een toevoegzel van rykdom voor
het Britsche Ryk; - een tydvak, te meer opmerkelyk, dewyl, niettegenstaande de
poogingen des Gouvernements, het oogmerk niet volvoerd werd dan by toeval, die
groote moeder van ontdekking, en welke, met een nimmer ophoudenden invloed,
langs zo veelerlei wegen werkt ten beste van het Menschdom.
Naa dat 'er een groote planting der onderscheidene soorten van Opuntia te Madras
was aangelegd, alleen wagtende op de aankomst van het Insect, om dezelve dienstig
te maaken tot het oogmerk, welk een langduurige briefwisseling (van den Jaare
1787 tot 1790) niet hadt kunnen bereiken, waren Dr. ANDERSON's herhaalde
aanzoeken ten dien opzigte bykans geheel vergeeten; nogthans, schoon zyn
onvermoeide vlyt en yver voor 't belang zyns Lands geene andere belooning hadt,
is men de invoering van het Conchenilie-Insect geheel verschuldigd aan zyne
berigtgeevingen des betreffende, welke gelukkig in handen vielen van Capitein
NELSON, toen met het 54ste Regiment te Madras liggende. By diens Capiteins
wederkeeren in Indie, in den Jaare 1795, voer de Vloot, met welke hy kwam, tot
verversching op de kust van Brazil, en ankerde in de Haven van Rio de Janeiro. By zyne omwandelingen niet verre buiten de Stad, op welke hy de gewoone wagten
by zich hadt, zag hy eene Plantadie van Opuntia, met het Conchenilie-Insect op de
planten. Dit bragt hem terstond voor den geest den vuurigen meermaals
uitgeboezemden wensch om de invoering van dit Insect, door hem geleezen in de
Brieven te Madras; en hy vatte de hoop op, van in staat te zullen weezen om te
voldoen aan het verlangen van den Heer ANDERSON, door eenige dier Insecten met
zich na Indie te voeren.
Twee dagen voor dat hy weder scheep ging om te vertrekken, deedt hy andermaal
eene wandeling na de plaats, waar hy de Opuntia of Napal gezien hadt. Hy verstoutte
zich om van de Kweekers eenige deezer Planten te verzoeken, verklaarende een
liefhebber van de Natuurlyke Historie te weezen. Verscheide andere
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Planten verzameld hebbende, wenschte hy zeer, ook deeze te bezitten. De goede
lieden hadden te minder agterdogt op eenig van dit verklaarde afgescheiden
oogmerk, te meer daar hy in zyne Regimentskleederen was. Zy stemden in zyn
verzoek. Zy gaven hem verscheide Planten, met de Insecten op dezelve, welke hy
zorgvuldig aan boord bragt. Veele van dezelve stierven, geduurende de overvaart
na Bengale, welke te lang viel voor zo tedere passagiers. Eenige weinige Insecten
bleeven in leeven op de laatste plant, van welke reeds veele bladen verwelkt waren.
Capitein NELSON, te Calcutta komende, zondt om de Opzigters van den Kruidtuin,
die deeze Insecten op de onderscheidene soorten van de Opuntia verdeelden. Dit
verydelde bykans den geheelen arbeid. Men bevondt dat die Insecten schielyk
stierven op de Chineesche en Manilla soort van Napal.
Gelukkig nam men eene proeve op de Opuntia van Bengale, die ook overvloedig
groeit in veele deelen van Indie. Op deeze tierden die Insecten wonderlyk, ja
dermaate, dat, in het verloop van vier of vyf maanden, uit deeze weinige zulk eene
menigte voortkwam, dat 'er genoeg was om 'er van mede te deelen aan allen, die
wenschten, de aankweeking daarvan te beproeven; en verscheide Planten, op welke
die Insecten aasden, werden na Madras gezonden.
De nieuwheid en het belang deezes Onderwerps, een zo ruimen en spoedigen
oogst van fortuin beloovende, haalden veelen over, om de Conchenilie-teelt te
aanvaarden, en zulks, buiten twyfel, met te meer greetigheids, daar de aankweeking
van dit nieuwe veld ter schatverkryging slegts een klein kapitaal vorderde. De nieuwe
Planters hadden veele gouden droomen. Allen, die 'er lust toe gevoelden, kreegen
Insecten, en ondernamen het planten der Opuntia.
De begeerte en het ongeduld, natuurlyk eigen aan allen, die, vuurige wenschen
botvierende, iets nieuws bestaan, bewoogen eenigen der eerste Planters van de
Napal, om 'er het Insect op te zetten, wanneer de plant naauwlyks boven den grond
was uitgesprooten. - Anderen hielden, door onoplettendheid, hunne Insecten te
naby aan de jonge plantadien, waar de Opuntia groeide, die in derzelver tederen
en eerst uitkomenden staat verslonden werd door deeze hongerige Insecten. - Men
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was ook onkundig in het droogen dier Insecten. En eenigen dier Mannen, wier
gevoelen een grooten invloed heeft op de menigte, verklaarden, op den stelligsten
en beslissendsten toon, dat het winnen van Conchenilie niets zou te beduiden
hebben, dewyl die teelt aan de moeite en kosten, daaraan besteed, niet zou
beantwoorden. Alle deeze omstandigheden deeden het vuur der onderneeminge
zeer bekoelen. Veelen lieten dezelve geheelenal vaaren, en de Insecten voor
zichzelven zorgen, naa dat de Planten, ten hunnen gebruike bestemd, uitgerukt
waren. Men zag de Insecten heromvliegen, zich op verscheide andere planten
zetten, en omkomen by mangel van geschikt voedzel; terwyl anderen de
Opuntia-plantadien uitrooiden, om den grond tot andere einden te gebruiken.
Behalven de reeds gemelde, die onderneeming stoorende oorzaaken, bragt men
in 't midden, dat de soort van Insect, in Indie overgebragt, alleen de Grana Sylvestris
was, en dat de eerste proeven van dit voortbrengzel, na Engeland gezonden, van
geene waarde bevonden waren. De derwaards gezonden Conchenilie was
schimmelagtig geworden door niet goed gedroogd te zyn, of geheel ontbloot van
de katoenagtige zelfstandigheid, welke het Insect bedekt. - Maar, voegde men 'er
by, verondersteld zynde dat de gepaste wyze van droogen en toebereiden kon
uitgevonden, en de teelt tot de grootste volkomenheid gebragt worden, dan zou de
markt welhaast te veel krygen, dewyl 'er slegts zekere hoeveelheid, en die niet groot
was, voor het gebruik in Europa gevorderd wierd. Wel ras zou deeze behoefte
voldaan weezen, en verlies, in stede van winst, het deel der Planters. De overvloed,
voegde men 'er nevens, was alleen te duchten, in gevalle het land in staat ware om
genoegzaame planten tot voedzel voor het Insect voort te brengen; en bleef dit
laatste zeer twyfelagtig, uit hoofde van de schielyke voortteeling, dewyl 'er alle
veertig dagen een nieuw geslacht te voorschyn komt.
Deeze tegenwerpingen, nevens andere van minder klems, kunnen gemaklyk
wederlegd worden door eenen onpartydigen waarneemer, kennis hebbende van
den aart der lugtstreeke en de grondsgesteltenis in Indie, zelfs zonder eenige
bedreevenheid in den Landbouw te bezitten.
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In een zo wyduitgestrekt grondgebied als dat der Engelsche Oost-Indische
Maatschappye, en liggende onder eene zo groote verscheidenheid van lugtstreeken,
is het zeker noch onmogelyk, noch zelfs zeer bezwaarlyk, eene lugtstreek en grond
te vinden, geschikt om het Conchenilie-Insect daar eigen te maaken en voort te
teelen, en waar de Planten van de Opuntia zullen groeijen tot die grootte, welke
geschikt is om het gepaste voedzel te verschaffen; op dezelfde wyze als in zommige
oorden van Mexico, waar lieden, die zich daaromtrent de meeste moeite geeven,
die plant tot zulk eene hoogle doen groeijen, dat zy ladders noodig hebben om de
Insecten in te zamelen. Zulk een staat van de Plant zou de tegenwerping uit de te
schielyke voortplanting van dat Insect wegneemen, en teffens de hoedanigheid
verbeteren: want het is eene uitgemaakte zaak, dat de Sylvester of
Bosch-Conchenilie, wanneer dezelve aast op goede en volgroeide Napal, een
gedeelte van derzelver vastheid verliest, ter dubbele grootte groeit van die men op
schraale planten inzamelt, en min bedekt is met eene katoenagtige zelfstandigheid.
De teelt van Conchenilie zou, naar alle waarschynlykheid, grootlyks begunstigd
worden door de nabyheid van een heuvelagtig land, als Banglapore, Ragam-mahrul
en Purneach. Op grond van voldoende getuigenissen mag men verzekeren, dat 'er
reeds in het landschap Chittegong plantadien zyn van zeer groote Opuntias, daar
zints twee jaaren gegroeid. Wanneer de Insecten op deeze planten gezet werden,
zou men 'er Conchenilie van zeer goede soort kweeken. De aart en gesteldheid der
Inwoonderen schynen juist berekend voor de bezigheid om deeze Insecten te
verzamelen; het is een werk, 't welk verrigt kan worden door oude mannen, vrouwen
en kinderen. Wat het droogen der Insecten aanbelangt, geen land is 'er, waar de
zon zo veel kragts oefent als in Bengale. De handelwyze om het Conchenilie-Insect,
naa 't zelve in heet water gedood te hebben, in de zon te droogen, is de
Mexicaansche, en in Brazil worden de Insecten in houten bakken verzameld, van
dezelve afgedaan, en gespreid op heete aarden schotels, leevend over een
koolenvuur gehouden, zagt geroosterd, tot dat het donsagtig bekleedzel verdwynt,
en de wateragtige deelen van het diertje geheel uitgedampt zyn. Geduurende deeze
bewerking worden de
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Insecten gestadig omgeroerd door een tinnen roede, en zomtyds met water
besprengd, om eene geheele verbranding te weeren, als welke de kleur zou
wegneemen; dan een weinig beoefenings zal ras leeren, wanneer het tyd is, de
Insecten van het vuur te neemen; schoon zeker de wreedheid van deeze bewerking
niet zeer pleit om dezelve te volgen.
Volgens eene berekening, in 't groot gemaakt, van de noodzaaklyke kosten,
loopende op de kweeking van honderd bighas gronds, beplant met Opuntia, bleek,
dat, naa aftrekking van alle mogelyke daarop vallende onkosten van grond-rente,
ryots, inzameling, een Europische Opzigter, en intrest van uitgeschooten geld tot
twaalf ten honderd, de hoeveelheid van de Grana Sylvestris, daarop voortgebragt
in den tyd van negen maanden des jaars, dezelve berekend tot vier sicca Roepyen
de Seer, of twee-en-dertig Oncen, meer zou weezen dan driemaal de daartoe
gebruikte somme. Maar, indien deeze berekening juist is, (en 'er is geen reden om
het tegendeel te denken) gemaakt in de nabuurschap van Calcutta, waar de arbeid
en de grond duur zyn, hoe veel minder zou dan de geheele uitgaaf weezen, voor
teelt, inzameling en bereiding, als men dit overbrengt op een grooter afstand en
andere gewesten!
Wanneer het Insect wel gedroogd is, moet het terstond worden ingepakt, dewyl
het anders door de vogtige lugt van Bengale zou worden aangedaan. Hierin zou
men met veel vrugts de handelwyze der Mexicaanen kunnen volgen, die de
Conchenilie eerst in een digt linnen zak doen, bedekt met een digtsluitende mat,
en dan het geheel overtrekken met een Ossenhuid, zo digt genaaid, dat dezelve
voor 't water ondoordringbaar is.
Voor Conchenilie, welke ik noodig had tot het doen van eenige proeven, verzameld
te Entaly, twee mylen van Calcutta, betaalde ik, in den Jaare 1795-6, zestien
Roepyen voor de Seer; voor dezelfde hoeveelheid, verzameld door eenen anderen
Planter, in het volgende jaar, agt Roepyen; en in 1797 zou ik eene groote menigte,
welke deels kwam van eene plaats, honderd mylen van Calcutta gelegen, voor vyf
Roepyen de Seer hebben kunnen koopen.
De verbetering van de Grana Sylvestris, met 'er behoorlyke zorge aan te
besteeden, zal door de volgende daadzaak kragtiger beweezen worden, dan door
duizend
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bewyzen van elders ontleend. Eenige Kooplieden kogten, op myn aanraaden,
omtrent tweenonderd Prounds Conchenilie, gemaakt te Rassapughlah, vyf mylen
van Calcutta gelegen, voor vyf Roepyen de Seer. Het zelfde huis van Koophandel
betaalde voor zeven Maunds, of tweehonderd-en-tachtig Seers, aan den Heer
STEPHENS van Keerpay, zeven Roepyen voor elke Seer, in Wynmaand des Jaars
1797; en ik durf zeggen, dat dit de beste soort was, die men immer in de Stad gezien
hadt, zo ten aanziene van grootte, als van zuiverheid en droogte.
Laaten wy nu voor een oogenblik veronderstellen, dat de Conchenilie, te Keerpay
gemaakt, de beste is, die immer te Bengale kan ingezameld worden, en dat het
bovengemelde, eene Roepy meer of minder, de gemiddelde prys zy. De Grana
Fina, welke te Bongale over Manilla gebragt wordt, geldt, wanneer dezelve
overvloedig ter markt komt, zestien Roepyen de Seer; doch te meermaalen negentien
of twintig. De Bengaalsche Grana Sylvestris bevat alleen van negen tot tien zestiende
gedeelten van de verfstoffe, in de andere voorhanden; men zegge zelfs de helft, zo
dat de Verwer verpligt is, twee Seers, in stede van één, te gebruiken, om dezelfde
kleur te verkrygen. Zelfs volgens deeze berekening zouden de Zydereederyen in
Bengale daardoor 's jaarlyks uitwinnen. Naa deeze markt voorzien te hebben, zal,
indien de hoeveelheid toeneemt, 'er vraag na weezen op de Chineesche en
Engelsche marktplaatzen, schoon het alleen de Grana Sylvestris zy.
Veronderstellende dat het die altoos blyve, door de kweeking over te laaten alleen
aan de zorge der traage inboorelingen, zelfs dan zou het een groot gewin opleveren,
als men bedenkt, op hoe veelerlei wyzen deeze stoffe door de Verwers kan gebruikt
worden. Daarenboven, indien de pryzen onmiddelyk daalden, zo dat 'er niet genoeg
overschoot om de tegenwoordige kosten van vragt en assurantie voor byzondere
handelaars goed te maaken, hoe gemaklyk zou het vallen om het Insect van veel
kleinder omslag te doen worden, door 'er een lak van te maaken, en een Carmin
'er van te vervaardigen, niet min waardig dan de Grana Fina.
Dan de overkropping van de markten, met eene Droogery van zulk een
aangelegenheid en een zo uitgestrekt gebruik, is niet zeer te wagten. De Manufactu-
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rier, de Conchenilie voor een laager dan den gewoonen prys kunnende koopen,
zou dezelve algemeener gebruiken, en in plaats neemen van andere stoffen, om
zyden of wollen stoffen rood te verwen; behalven de groote verscheidenheid van
tusschenkleuren, van Scharlaaken en Karmozyn af, door alle de onderscheidene
tinten heen, welke verkreegen kunnen worden door verscheide wyzigingen van de
Conchenilie, met een gloed en vastheid, welke welhaast vergoeding zou schenken
voor de meerdere kosten, door het gebruik deezer verfstoffe veroorzaakt.
Het is eene hoogst wenschlyke zaak, dat de Bengaalsche Conchenilie welhaast
tot zulk eene maate van volkomenheid moge gebragt worden, en in zulk een
overvloed geteeld, dat 'er eene vermindering in prys uit ontstaa, genoegzaam om
de Katoendrukkers in Europa aan te zetten om 'er meer gebruiks van te maaken in
het verwen van Katoen, 't welk een veel wyder veld voor het vertier zou openzetten.
- Wat de ongeschiktheid van het Katoen betreft om deeze dierlyke kleur te ontvangen,
zulks moet niet aangemerkt worden als een onoverkomelyke hinderpaal in den
tegenwoordigen staat der Scheidkunde, met zo snelle schreden voorwaards gaande,
en, met zo veel vrugts, haare werkzaamheid veelerwegen betoonende in de kunst
van verwen. De weinige ongelukkig geslaagde poogingen, gedaan door
Manufacturiers en Scheidkundige Wysgeeren, om deeze kleur op Katoen te doen
hegten, zyn meer vertraagd door de duurte van deeze verfstoffe, dan door de
onuitvoerlykheid der zaak zelve: zulks putte op eenmaal de beurs en het geduld uit
van den Kunstenaar en den Scheidkundigen, en verhinderde die voortzetting,
herhaaling en onderscheide wyziging van proefneeming, welke doorgaans
noodzaaklyk wordt bevonden om nieuwe uitvindingen te voltooijen.
Het was op Katoen, dat de Spanjaarden eerst de Conchenilie te Mexico zagen
gebruiken; maar, by mangel van toebereiding, deelde dezelve aan die stoffe een
dof rood mede. Wanneer eene zekere hoeveelheid van het gedroogde Bengaalsche
Insect getoond werd aan den Vakeel van den Rajah van Napal, als Staatsdienaar
zich onthoudende by ons Gouvernement te Calcutta, kende hy die stoffe terstond,
en verklaarde, dat dezelve,
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in zyn land, altoos gebruikt wierd om hunne mantels en tulbanden rood te verwen.
De gelegenheid, in welke ik my bevind, door het bestuur te hebben over een
Chits-fabriek, bewoog my om eenige proeven te doen met de Conchenilie, op Katoen,
Lakens en Gaaren. Hierdoor werd ik verzekerd, dat de hoeveelheid van
kleurgeevende stoffe in de Bengaalsche Conchenilie van den Jaare 1796,
vergeleeken by de Grana Fina, was van negen of elf tot zestien. Ik herhaalde, zo
veel de Scheidkundige bewerkingen in Indic toelieten, verscheide proeven van dien
aart als men vermeld vindt in Dr. BANCROFT's eerste Deel van de Philosophy of vast
Colours, en bykans met denzelfden uitslag, in de verscheidenheid van kleuren en
graaden van vastheid. Uit deeze proefneemingen ontstonden twee aanmerkelyke
voordeelen voor die Fabriek. Het eerste was, dat ik daardoor werd opgeleid om een
toevoegzel van eene zekere hoeveelheid fyn gemaalen Conchenilie te voegen by
den Morinda-wortel voor de fyne Lakens en Muslines, die in een kuip gekookt
werden. - Ten anderen werd ik daardoor opgeleid, om met de grondstoffe om rood
te verwen, of aluin, een afkookzel van Conchenilie te mengen, in stede van Turmeric
of Roodhout, eertyds door de drukkers gebezigd om hunne tekeningen te maaken.
Dit laatste werd alleen gekookt in Morinda, en het ander met byvoeging van
Conchenilie. Door deeze bewerking verkreeg ik zulk een hoog en gloeiend rood,
als men voorheen in Bengale niet gezien hadt.
De aankweeking, derhalven, van het Conchenilie-Insect is een voorwerp, de zorg
en ondersteuning des Gouvernements hoogst waardig. De poogingen, om 't zelve
landeigen te maaken, behooren niet nagelaaten, maar met onvermoeiden yver
voortgezet te worden: men hebbe zorgvuldig te letten op alle omstandigheden,
welke kunnen dienen om een handeltak van zo veel aangelegenheids te doen
bloeijen. Voor de Conchenilie worden 's jaarlyks zeer groote sommen gelds aan de
Spanjaarden betaald. Niet alleen zou men die uitgave voor Groot-Brittanje kunnen
bespaaren, maar ten eenigen tyde zou de rest der wereld voorzien kunnen worden
met het Bengaalsche voortbrengzel dier kostbaare waare. - Elk, eenigzins kundig
in de Oost-Indische zaaken,
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weet, dat de eerste proeven van Indigo, uit Bengale na Engeland gezonden, laag
gesteld en verworpen wierden. Te deezer oorzaake werd de aankweeking eenige
jaaren agteruit gezet. Maar toen, in de Jaaren 1780 en 1782, dit werk ter hand
geslaagen werd door lieden des kundig, was de verbetering schielyk zo groot, dat,
in den Jaare 1790, eenige Bengaalsche Indigo gelyk gekeurd werd met die van
Guatimala, en denzelfden prys goldt. De hoeveelheid daarvan, in de Jaaren 1795
en 1796 na Groot-Brittanje gezonden, overtrof in hoeveelheid zeer verre wat immer
in de Haven van Londen in één jaar was ingekomen uit alle de andere werelddeelen,
en bedroeg veel meer dan vereischt wordt voor het jaarlyks gebruik van Europa.
Deeze Droogery in prys vallende, namen de Planters daaruit eene nutte les; naamlyk,
dat, daar goede Indigo altoos voordeel moet geeven, het beter was, acht te slaan
op de verbetering van de hoedanigheid, dan op de vermeerdering van de
hoeveelheid. Maar het gebruik van de Indigo in de Verfkuip is zeer beperkt, en
bepaalt zich voornaamlyk tot blaauwe en groene kleuren. Dezelve geeft ook een
weinig fyner zwart met blaauwen grond; maar de Indigo kan niet, gelyk de
Conchenilie, gebruikt worden by verscheide hoofdkleuren, als scharlaaken, purper,
enz. en de tusschenvallende kleuren.

Berigt van den heer Sneyd, over het bewaaren der zaaden in den
staat van groeibaarheid.
(Overgenomen uit de Transactions of the Society, instituted at London, for the
Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce. Vol. XVI.)
Veele jaaren geleden, waargenomen hebbende, dat eenige Zaaden, toevallig
tusschen Razynen gekomen, behoorende tot de zodanige, die bezwaarlyk in
Engeland voortwillen, naa dat ze, op de gewoone wyze, van buiten waren ingevoerd,
in Potten afzonderlyk gezaaid, alle opkwamen, gaf ik myne Zoons, die zich toen
buiten 's Lands bevonden, last, om alle soorten van Zaaden, welke zy konden
bekomen, in vloeipapier te pakken, en eenige deezer over te zenden, omzet met
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Razynen, en andere met de bruinste soort van Zuiker, vaststellende, dat de Zaaden,
van welke ik hier boven vermeld heb, bewaard waren door den byzonder gunstigen
staat van vogtigheid, daaraan medegedeeld. - My schoot teffens te binnen, dat,
daar veele van onze meest gewoone zaaden, als Klaaver, enz. jaaren lang, zonder
uit te spruiten, in de aarde kunnen bedolven blyven, en eerst wanneer zy aan de
oppervlakte des aardbodems komen, en aan den dampkring worden blootgesteld,
uitspruiten; zo ook deeze vreemde Zaaden, ten minsten eenige maanden lang, even
zo zouden kunnen bewaard worden door het zagte dekzel en de leevendhoudende
vogtigheid, welke de Razynen of de Zuiker aan dezelve verschaften. - Deeze myne
veronderstelling vond ik met de daad bewaarheid: geen een van de twintig soorten,
of dezelve groeiden; terwyl Zaaden van dezelfde soorten, welke ik bevolen had op
de gewoone wyze my toe te schikken, geen groei altoos vertoonden. - Alle deeze
Zaaden, eer ik dezelve in den grond deed, ontdekte ik, dat 'er by de laatstgemelde
eene schraalen dorheid was, terwyl de eerstgemelde een fris en gezond aanzien
hadden, en geheel ongeschonden gebleeven waren van Insecten, die de andere
zeer benadeeld hadden.
Men heeft menigmaal beproefd, om de Zaaden van Planten, die bezwaarlyk vielen
aan te kweeken, in bottels te sluiten; doch zonder gelukkigen uitslag: een grooter
hoeveelheid lugts, zo wel als eene zekere maate van vogtigheid, schynt 'er vereischt
te worden.
Hierby moet ik nog aanmerken, dat alle de Zaaden op dezelfde wyze verzonden
waren in derzelver natuurlyke Bekleedzelen, en de in Razynen of Zuiker geplaatste
ten deezen opzigte geenen voorrang altoos hadden. - Of 'er Proefneemingen van
deezen aart door anderen gedaan zyn, is my ten vollen onbewust; maar ik denk,
dat, indien deeze wyze van verzendinge, op eene nog voldoender wyze, dan door
my verrigt is, worde voortgezet, zulks de bron kan weezen van zeer aanmerkelyke
voordeelen.
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Beschryving van een paard zonder hair.
Door C. Lasteyrie.
(Ontleend uit Bulletin des Sciences, par la Societé Philomatique.)
Het Paard zonder hair is, zes jaaren geleden, te Weenen gekogt. 't Zelve was op
de Turken bemagtigd, omtrent twintig jaaren oud. Het eet het zelfde voedzel als
andere Paarden, en in dezelfde hoeveelheid. Het is mager, en zeer aandoenlyk
voor de koude. Het heeft op de huid geen hair altoos, alleen eenige hairen aan het
onder-ooglid. De huid is zwart, op het graauwe trekkende, met eenige bleekere
plekken onder de oxelen en liesen. Het is zagt op 't aanraaken, schitterend, en een
weinig smeerig. De huid van den neus, de neusgaten en lippen, is gelyk aan die
van het overige des lyfs. Het neusbeen is eenigzins ingedrukt; dit hindert in de
ademhaaling, en doet het beest eenig geluid slaan. - Dit Paard maakt eene
verscheidenheid uit in het Paarden-Geslacht; want dit zonderling vertoon is geen
voortbrengzel van kunst, noch kan aan eene ziekte worden toegeschreeven.

Uittrekzel eener reize om De la Pêrouse op te zoeken, gedaan in
de jaaren MDCCXCI tot MDCCXCIV, ontleend uit het reisverhaal
van M. Labillardiere, Correspondent van de Academie der
Weetenschappen te Parys, Lid van de Societeit der Natuurlyke
Historie, en een der Natuurkundigen, tot deezen Tocht bestemd.
‘Wy hebben mogen ondervinden, dat onze Uittrekzels der Reize van DE LA PêROUSE
aan onze verwagting voldaan, en niet min onzen Leezeren bevallen hebben, dan
die zelfde arbeid, welken wy, jaaren geleden, aan de Reize van COOK te koste lagen.
Om, op nieuw, in dit zelfde vak, aan hunne
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weetgierigheid te voldoen, zetten wy ons, om hun Uittrekzels te leeveren van eene
Reize, in de Jaaren 1791, 1792, 1793 en 1794 ondernomen, om naavorschingen
te doen ter ontdekkinge van dien Zeeman en diens Tochtgenooten, opgesteld door
M. LABILLARDIERE, onlangs in Frankryk uitgegeeven in Twee Deelen in 4to, met een
Folio Atlas Plaaten. Wy zullen ons in dezelve bevlytigen om meest stil te staan op
Byzonderheden, welke nieuw, of door de wyze van voordragt meest treffend zyn.
Ter plaatsbespaaring voor andere Stukken in ons Mengelwerk, zullen wy elk dier
Uittrekzels, laat eene voeglyke afdeeling zulks toe, korter maaken, dan wy ten
opzigte der Reize van DE LA PêROUSE gedaan hebben. Voor tegenwoordig geeven
wy alleen de Inleiding, noodig om ons met het Ontwerp der Reize, met den Schryver,
en de voornaamste Persoonen op deezen vierjaarigen Tocht, bekend te maaken.’
In een tydsverloop van drie jaaren hadt men geene berigten ontvangen van de
Schepen de Boussole en Astrolabe, onder het Bevelhebberschap van M. DE LA
PêROUSE uitgezeild, wanneer, vroeg in den Jaare 1791, de Societeit der Natuurlyke
Historie, te Parys, de aandagt van de Constitutioneerende Vergadering deedt
vestigen op het lot van dien Reiziger en diens ongelukkige Tochtgenooten.
De hoop van ten minsten eenig overblyfzel te ontdekken van eenen Tocht, tot het
bevorderen en uitbreiden der Weetenschappen ondernomen, bewoog de
Vergadering, twee andere Schepen uit te zenden, om denzelfden koers te houden,
dien LA PêROUSE hadt moeten volgen naa diens vertrek van Botany-Baai. Eenigen
hunner, dagt men, mogten der schipbreuke ontkomen weezen, en zich op een
onbewoond Eiland bevinden, of geworpen weezen op een kust, door Wilde Volken
bewoond. Misschien sleepten zy het leeven voort in een wydafgelegen oord, de
oogen steeds op zee gevestigd houdende, angstig uitziende op eene verlossing,
welke zy regt hadden van hun Vaderland te verwagten.
Op den negenden van Sprokkelmaand des Jaars 1791 werd, ten deezen opzigte,
het volgend Besluit genomen:
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‘De Nationaale Vergadering, het verslag gehoord hebbende van de vereenigde
Committés des Landbouws, des Koophandels en der Zeevaard, besluit: Dat de
Koning zal verzogt worden, bevelen te geeven aan alle Ambassadeurs, Residenten,
Consuls en Agenten der Natie, om zich, in den naam der Menschheid, en in dien
der Kunsten en Weetenschappen, te vervoegen by de Souverainen, aan wier Hoven
zy zich onthouden, hun verzoekende om door alle hunne Zeelieden en Agenten
allerwegen, doch byzonder in de Zuidlykste gedeelten van de Zuidzee, naauwkeurige
naspeuring te laaten doen na twee Fransche Fregatten, de Boussole en de Astrolabe,
onder bevel van den Heer DE LA PêROUSE, alsmede na het Scheepsvolk dier beide
Schepen, en op te speuren alles, wat strekken kan om ons van derzelver bestaan
of schipbreuk te verzekeren; ten einde, dat, indien de Heer DE LA PêROUSE en diens
Tochtgenooten zullen gevonden of ergens ontmoet worden, zy hun allen bystand
verleenen, en alle middelen verschaffen tot hunne wederkeering in hun Vaderland,
en om met zich te neemen al den eigendom, welken zy nog mogen bezitten. - De
Nationaale Vergadering verbindt zich tot schadeloosstelling, en zelfs tot vergoeding,
geevenredigd aan het belang van den betoonden dienst, aan den Persoon of
Persoonen, die bystand zullen. verleend hebben aan deeze Reizigers, of kundschap
ten hunnen opzigte bezorgen, of iets toebrengen, om in Frankryk eenige Papieren
of Goederen, welke ook, die tot deezen Tocht behooren of behoord hebben, te
behandigen.
Verder besluit dezelfde Vergadering, dat de Koning zal verzogt worden bevel te
geeven tot het uitrusten van één of meer Schepen, aan boord hebbende Mannen
van kunde, Natuurkundigen en Tekenaars, en den Scheepsbevelhebberen op
deezen Tocht een dubbelen last te geeven, om DE LA PêROUSE op te zoeken,
overeenkomstig met de lastbrieven, hun gegeeven, en naspeuringen te doen,
betrekkelyk tot de Weetenschappen en den Koophandel; alle maatregelen neemende,
om deezen Tocht ten voordeele te doen strekken van de Zeevaard, de
Aardrykskunde, den Koophandel, de Kunsten en Weetenschappen, afgescheiden
van de opspeuring van DE LA PêROUSE,
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en zelfs naa hem gevonden, of kundschap wegens hem opgedaan te hebben.’
Dit stuk was getekend door DUPONT, President, en LIORE, BOUSSION, Secretarissen
der Nationaale Vergadering, te Parys, den vier-en-twintigsten van Sprokkelmaand
1791.
De Heer LABILLARDIERE, dit Staatstuk, de grond der Reize, bygebragt hebbende,
vaart voort: - Van myne vroegste jeugd af had ik myzelven toegelegd op de kennis
der Natuurlyke Historie; en overtuigd, dat men in het groote Boek der Natuure best
leest, om een juist begrip van de Natuurverschynzelen te vormen, reisde ik, den
loop myner Studien in de Geneeskunde volbragt hebbende, na Engeland. - Deeze
reis werd onmiddelyk vervangen door eene na de Alpen, waar de verschillende
lugtsgesteldheden van een bergagtig Gewest eene verbaazende verscheidenheid
van voorwerpen den oogen biedt. - Vervolgens bezogt ik een gedeelte van Klein
Asie, waar ik my twee jaaren lang ophield, om die Planten te onderzoeken, van
welke ons de Grieksche en Arabische Geneeskundigen zeer onvolkomene
beschryvingen gegeeven hebben; en ik had het genoegen, om uit dat Land eene
zeer belangryke Plantverzameling mede te brengen. - Korten tyd naa myn
wederkeeren van deeze laatste reis, besloot de Nationaale Vergadering tot het
uitrusten van twee Schepen, om de gemelde naspeuringen omtrent DE LA PêROUSE
te doen. - Het was eene voor my vereerende onderscheiding, geteld te worden
onder de zodanigen, wier pligt het was, alles wat mogelyk was in 't werk te stellen,
't geen kon strekken, om Mannen, die zo uitsteekende diensten aan hun Vaderland
beweezen hadden, aan dat Vaderland weder te geeven. - De bedoelde Reis hadt
daarenboven veel uitlokkends voor eenen Natuurkundigen. Landen, nieuwlings
ontdekt, beloofden een aanwas van kundigheden, en het ontmoeten van
voortbrengzels, dienstig om Kunsten en Weetenschappen te bevorderen.
Door het reizen, tot duslange gedaan, was myn reislust opgewakkerd. Drie
maanden, doorgebragt in het bevaaren van de Middellandsche Zee, toen ik na Klein
Asie ging, hadden my eenige ondervinding van eene lange Zeereis gegeeven. Met
greetigheid omhelsde ik, derhalven, deeze gelegenheid om na de Zuidzee te steve-
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nen, en die veelal onbezogte streeken te doorkruissen. - Indien de voldoening van
deeze zugt tot uitbreiding onzer kundigheden op moeite te staan kome, de
verscheidenheid der voortbrengzelen in nieuw ontdekte Landen schenkt eene
dubbele voldoening voor alle de moeilykheden, van lange Reizen onafscheidelyk.
Het Landsbestuur benoemde my om als Natuurkundige de Reis mede te doen,
van welke ik nu verslag ga geeven. Myn Dagverhaal, naauwkeurig bygehouden
geduurende de geheele Reize, bevatte veele Zeemans-Waarneemingen: dan ik
moet betuigen, dat dit gedeelte myns Werks zeer onvolkomen zou geweest zyn,
zonder de hulpverleening van den Burger LEGRAND, een der beste Officieren op
onze Reize. - Ik heb my bevlytigd, om, op de naauwkeurigste wyze, verslag te doen
van de Gebeurtenissen, waarvan ik ooggetuige was, geduurende eene vry moeilyke
Reize, door Zeeën vol klippen, en onder Wilden, ten opzigte van welken men, by
aanhoudenheid, zeer op zyne hoede moest weezen.
De Generaal DENTRECASTEAUX kreeg het bevel over deezen Scheepstocht. Hy
verzogt van het Gouvernement twee Schepen van omtrent vyfhonderd Tonnen.
Derzelver bodems werden met hout bekleed, en voorts met koperen spykers
beslaagen. Men begreep niet, dat deeze wyze van dubbeling de snelheid in het
zeilen zou hinderen, en dagt, dat dezelve zou dienen om aan de Schepen eene
meerdere sterkte te geeven. Men moet egter bekennen, dat Schepen, met koper
beslaagen, even sterk zyn kunnen, en dat deeze in het snel zeilen veel vooruit
hebben. - Beide de Schepen kreegen naamen, slaande op het groot doel der
Onderneeminge. Het Schip, waarop de Generaal DENTRECASTEAUX overging, werd
Recherche (Opspeuring), en het ander, onder bevel van den Capitein HUON
KERMADEE, l'Esperance (de Hoop) geheeten. - De Recherche hadt, ten dage des
vertreks, honderd-en-dertien man aan boord, l'Esperance voerde 'er honderd-en-zes.
Het smert my, hier te moeten byvoegen, dat van de tweehonderd-en-negentien
Manschappen negen-en-negentig stierven vóór onze komst op Isle de France. Dan
men merke daar by aan, dat wy op de Reis zelve zeer weinig volks verlooren; dat
de schroomlyke sterfte, welke wy leeden, toegeschreeven moest worden aan ons
langduurig verblyf op het Eiland Java.
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Verscheide Zeereizen gedaan hebbende, vleide ik my, een genoeg bevaaren Zeeman
te weezen, om geen hinder te hebben van de beweeging des Schips; dan ik bevond,
in zee gekomen, dat ik reeds geheelenal die hoedanigheid van een Zeeman verlooren
had; want ik was de drie eerste dagen Zeeziek. Ik heb op deeze Reize veelmaalen
gelegenheid gehad om op te merken, dat een kort vertoeven op het land genoeg
was om my weder vatbaar te maaken voor de Zeeziekte, uit de beweeging des
Schips ontstaande: want, wanneer wy, naa eenigen tyd ten anker gelegen te hebben,
weder zee koozen, bevond ik my telkens even ongesteld als toen wy eerst in zee
staken. De Zeelieden raaden doorgaans iemand aan, om, in die gevallen, zyn best
te doen om te eeten, ondanks de spyswalging, welke altoos met die ongesteldheid
gepaard gaat. Dan die raad is zeer moeilyk op te volgen: want, behalven de
moeilykheid, welke het zwelgen vergezelt, vermeerdert de spys in de maag de
walging, en het braaken gaat te moeilyker toe. Ontbindende vogten, by kleine
hoeveelheden teffens genomen, zo dat dezelve de maag niet overlaaden, hebben
my altoos de meeste verligting bezorgd. Laauw water met wat zuiker is de drank,
welken ik in die gevallen meest gebruikt heb; en dit middel is op zee best te bekomen.
Wy hadden nogthans verscheide lieden aan boord, die, schoon zy voorheen nooit
op zee geweest waren, geen het minste ongemak van het slingeren des Schips
gevoelden. Zulk eene gesteltenis is hoogst wenschlyk voor allen, die lange Zeereizen
onderneemen: want het is onmogelyk te beschryven, welke onaangenaame
gewaarwordingen de Zeeziekte verwekt, als die op alle gedeelten van ons
lichaamsgestel werkt, en eene zo algemeene verzwakking veroorzaakt, dat het
leeven ondraaglyk zou weezen, hadt men geene welgegronde hoope, dat die
ongesteldheid welhaast zal overgaan.
(De Uittrekzels der Reize hiernaa.)
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(*)

De veldslag van Marengo .
De dag van den 25 Prairial brak aan, toen eenige kanonschoten aan de voorposten
ons uit de armen van den slaap rukten. In een oogenblik waren wy gereed, en ons
ontbyt ging even vlug als onze voorige avondmaaltyd. Myne plaats was by den
Consul: ik begeerde te leeren en te zien; dus kan ik ook verzekeren, dat ik alles,
wat ik geleerd en gezien heb, getrouwelyk heb onthouden. Ten agt uuren had de
vyand ons nog maar flauwelyk aangetast; hy onderzogt de zwakste plaatzen, en
maakte in gevolge daarvan zyne schikkingen; men was, voor het einde van den
morgen, aan het Hoofdkwartier van zyne oogmerken niet volkomen onderrigt.
BERTHIER had zich op het slagveld begeeven; de Aides de Camp volgden elkander,
van den ogtend af, geduurig op, en verwittigden den Consul van de voortgangen
des vyands. De gekwetsten begonnen aan te komen, berigtende, dat de
Oostenrykers met magt opkwamen. De Militairen, welke eenige veldtogten gedaan
hebben, weeten, dat de Oostenrykers, zo zy al niet met Fransche woede vegten,
ten minsten veel standvastigheid bezitten. De Consul, deeze berigten ontvangen
hebbende, steeg te paard, en begaf zich met den meesten spoed naar het slagveld;
het geluid van het kanon en van het klein geweer wierd hoe langer hoe heviger, en
begon ons te naderen; een zeer groot aantal gekwetsten van Cavallery en Infantery,
geleid en gedraagen door hunne kameraaden, deinsde op eene schrikbaarende
wyze terug; de linie der vyanden nam zulk eene uitgebreidheid, dat zy zich ruim
twee uuren uitstrekten: want men moet aanmerken, dat de Bormida, schoon vry
diep, nogthans op verscheidene plaatzen doorwaadbaar was. De vyanden betoonden
op dit pas eene ongelooflyke halstarrigheid; maar het voornaamste punt van het
gevegt was op Sint Stephano; van deeze plaats kon hy vóór ons Voguera winnen,
en ons allen aftogt afsnyden; dus

(*)

Uit een Fransch Werkje van petit, die, als Jaager te Paard van de Lyfwagt des Eersten Consuls
buonaparte, deezen beslissenden Slag bywoonde.
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wendde hy ook altoos zyne poogingen op die zwakste zyde aan. Op den middag
was 'er geen twyffel meer, dat zy op dat uur het gevegt aannamen, 't welk zy 's
daags te vooren geweigerd hadden.

Goed gevolg lang onzeker.
Aan alle de benden, waarover men by mogelykheid kon beschikken, en welke zich
nog agterwaards bevonden, wierd order gegeeven, om spoedig aan te rukken. Maar
de legerbenden, waarover DESAIX het bevel voerde, waren nog zeer verre af. De
linker vleugel, onder het commando van VICTOR, begon te wyken. Ik zag zeer veel
Infantery in wanorde terug trekken, en onze Cavallery leevendig terug geslaagen;
het vuur naderde; een ysselyk gedonder deed zich aan het middenpunt hooren, en
eindigde op eens aan de Bormida. Ik was in eene onuitspreeklyke beklemdheid; en
nogthans durfde ik my vleijen, dat onze benden voorwaards rukten. Dan integendeel
zag ik hun oogenblikkelyk met de grootste haast terug wyken; de gekwetsten op
hunne schouderen draagende. Aan de zyde van den regter vleugel zag ik, dat de
vyand onmerkbaar veld op ons won. BUONAPARTE begaf zich voorwaards, en
vermaande de legerbenden en soldaaten, welke hy ontmoette, tot moed en
standvastigheid. Zyne tegenwoordigheid vuurde het vertrouwen aan. Menig soldaat,
den aftogt dekkende, verkoos den dood, boven het verdriet van hem getuige van
zyne vlugt te maaken. Zyn lyfwagt te paard bleef, van dat oogenblik af, niet meer
zo als te vooren by zyn persoon, maar nam, zonder verre van hem verwyderd te
zyn, een werkzaam deel in het gevegt. Een wolk van Oostenryksche Cavallery rukte
spoedig de vlakte in, en vormde zich in slagorde voor ons; verscheide stukken ligte
Artillery verbergende, die niet lang wagtten om op onze gelederen te bulderen. De
Generaal BERTHIER, die van naby de beweegingen dier Colonne waarnam, wierd
leevendig door een gedeelte van dezelve aangevallen, en week op ons. MURAT,
aan 't hoofd der Dragonders, greep den vyand in de zyde, beschermde den terugtogt
van ons voetvolk, en belette dat de regter zyde van den Generaal VICTOR niet
aangevallen wierd. De Grenadiers te voet van de Consulaire Lyfwagt kwamen, even
als op de Parade, op dit oogenblik
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aan; zy defileerden vol orde, en rukten met een vluggen tred op den vyand in, dien
zy op omtrend honderd passen van ons front ontmoetten. Zonder geschut, zonder
Ruitery, ten getale van slegts vyfhonderd, hebben zy de woedende en verschrikkelyke
schok van eene zegepraalende Armée uit te staan; maar, zonder acht te slaan op
hun klein getal, rukken zy nog voorwaards. Alles wykt voor hunnen aanval. De
trotsche Adelaar zweefde om hun heen, hun dreigende te verscheuren. De eerste
kogel, welken zy ontvingen, nam drie Grenadiers en een Fourier in geslootene rotten
weg. Driemaal door de Cavallery aangevallen, door de Infantery op vyftig treden
beschooten, omringen zy, in een Bataillon Quarré, hunne vaandels en gekwetsten,
verschieten alle hunne patroonen, keeren langzaam en met orde terug, en voegen
zich by onze in verwondering opgetoogen agterhoede. Ondertusschen wierd 'er aan
alle kanten al wykende gestreeden; het middenpunt boog, en de vyand omringde
onze vleugels; aan den regter vleugel vooral scheen hy een zigtbaar voordeel te
hebben; aan de linker zyde kon hy ons aan het Hoofdkwartier voorkomen. Het
Guarnisoen van Tortona, ons minder geslooten terug ziende komen, deed een uitval.
Van alle kanten wierden wy overhoop geworpen. De Consul, altoos in het
middenpunt, moedigde het overschot der Braaven aan, die den weg en de engte,
door welke dezelve liep, (die aan de eene zyde door een bosch, en aan den anderen
kant door hooge en digte wynbergen afgeslooten wierd) verdeedigden. Het Dorp
Marengo lag op de linker zyde van dit door deeze gebeurtenis zo bloedig vermaarde
oord. Hoe veel bloeds wierd op deeze plaats gestort! Welk een aantal wakkere
mannen sneuvelde! De onbedwingbaare moed had, zonder ophouden, met het
altoos toeneemend getal van woedende vyanden te worstelen; onze Artillery,
gedeeltelyk onbruikbaar, gedeeltelyk genomen, had weinig krygsbehoeften meer;
dertig stukken geschut, wakkerlyk bediend, verbryzelden menschen en boomen,
waarvan de takken in hunnen val de ongelukkigen verpletterden, die nog maar
alleen gekwetst waren.
Eindelyk schroome ik niet te verzekeren, dat ten vier uuren naa den middag, in
eene lyn van ten hoogsten twee uuren, niet meer dan zesduizend man Insantery
by hunne vaandels tegenwoordig was, met dui-
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zend Ruiters en zes stukken kanon, in staat om dienst te doen. Men beschuldige
my niet van overdrevenheid, met eene zo verbaazende desertie op te geeven,
waarvan de oorzaaken egter zeer gemakkelyk te ontdekken zyn: Een derde van
het leger was buiten het gevegt gebragt. Het gemis van voertuigen, om de
gekwetsten te vervoeren, maakte, dat mede een ander derde aan die moeilyke taak
bezig was; een dienst, die tevens tot een zeer schynbaar voorwendzel aan veelen
kon dienen, om zich in deezen tegenspoed van hunne posten te verwyderen. De
honger, de dorst, de vermoeijenis, hadden een groot aantal Officieren gedwongen,
zich te verwyderen; en ieder, des kundig, weet, wat het afweezen der aanvoerders
in een gevegt te weeg brengt. De scherpschutters hadden de strekking hunner
onderscheidene Corpsen verlooren; en, eindelyk, hetgeen van het leger overschoot,
bezig met vol moeds de engte te verdeedigen, van welke wy gesproken hebben,
dagt nergens minder om, dan om hetgeen agter hun omging. Maar laat ons op het
bloedig tooneel terug treeden.

Koelbloedigheid van den Eersten Consul.
In dit verschrikkelyk oogenblik, waarin dooden en stervenden den grond bedekten,
trotzeerde BUONAPARTE den dood, in het midden der kanonkogels, die dikwerf de
aarde onder de voeten van zyn paard opwierpen, in het midden der stryderen, die
om hem heen alle oogenblikken nederstortten, en gaf zyne bevelen met zyne
gewoone koelbloedigheid. Hy zag het onweder naderen, zonder dat hy het scheen
te vreezen. Alle de geenen, die hem gewaar wierden, het gevaar vergeetende, dat
hun zelve bedreigde, riepen: Zo hy gedood mogt worden! Waarom gaat hy niet
agterwaards? Zelfs zegt men, dat de Generaal BERTHIER hem zulks verzogt. In die
gedugte oogenblikken had ik de nieuwsgierigheid, van aandagtig naar zyne stem
te hooren, en zyne gelaatstrekken waar te neemen. De kloekmoedigste man, de
man zo dorstig als hy naar Eere, kon wel bewoogen geweest zyn, zonder dat men
hem zulks tot eene misdaad konde rekenen. Maar BUONAPARTE, de Held van Arcola,
van Aboukir, was niets veranderd in die oogenblikken van onzekeren uitslag. Hy,
die, in deeze verschrikkelyke oogenblikken voor het Fransche Leger,
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gezegd had: In den tyd van twee uuren zullen wy den Veldslag winnen, tienduizend
Krygsgevangenen, met Generaals aan het hoofd, maaken, vyftien Vaandels en
veertig Kanonnen veroveren; de vyand zal ons elf sterke plaatzen zelf overleveren,
ja eindelyk de geheele oppervlakte van het vrugtbaare Italien; in twee dagen zal die
thans zo zegepraalende vyand beschaamd door onze gelederen trekken; een
Wapenstilstand zal den geessel des Oorlogs doen rusten, ja mogelyk zelfs den
Vrede aan ons Vaderland aanbrengen; - deeze zou, zeg ik, door dit gedrag getoond
hebben, ons, in deezen toen waarlyk wanhoopigen toestand, met eene dwaaze
verwagting gevleid en beledigd te hebben. - Maar vervolgen wy den loop der
gebeurtenissen. De vyand, deeze engte niet kunnende veroveren, in welke het
grootste deel onzer nog strydende benden geweeken was, had tegen over dezelve
eene gedugte linie van Artillery geplaatst, onder bedekking van welke hy zyne
Infantery in de wynbergen en in het bosch wierp. Zyne Cavallery, in slagorde daar
agter geschaard, wagtte alleen na het oogenblik dat wy 'er uit zouden gejaagd
worden, om zich op onze verstrooide gelederen te werpen. Indien dit ongeluk ons
ware overgekomen, was alles zeker en onherstelbaar verlooren geweest;
BUONAPARTE was alsdan ontwyffelbaar gedood, of gevangen gemaakt; en wy zouden
ons veel liever in stukken hebben laaten houwen, dan hem in dat ongeluk overleeven.

Aankomst van verscheidene Versterkingen.
Maar het uur der Zegepraal had geslagen. Altoos getrouw aan BUONAPARTE, kwam
zy eindelyk over onze hoofden zweeven. Alreeds begonnen de Divisien van MONNIER
en DESAIX te verschynen. Niettegenstaande een geforceerden marsch van tien uuren
gaans, kwamen zy met een looppas aan. Hunne eigene behoeften vergeetende,
ademden zy niets dan de zugt om ons te wreeken. Het verbaazend aantal gekwetsten
en vlugtelingen, die zy op hunnen weg ontmoetten, zou in staat geweest zyn om
hunnen moed te bekoelen; maar de oogen op DESAIX gevestigd, weeten zy van
niets, dan om met hem de gevaaren te tarten, en laurieren te plukken. Helaas! wel
verre zyn zy van te
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denken, dat, binnen een uur tyds, die wakkere Veldheer hun niet meer zou gebieden.
De Grenadiers keerden terug, bedekt met Eere, en met hunne verschrikkelyke
bajonetten hun, die reeds by voorraad hunne mutzen verkogten, bedreigende.

Misslag van den Generaal melas.
Zodra wy heel in de verte deeze versterkingen zagen aankomen, begon de hoop
en de vreugd in onzer aller harten te herleeven; terwyl de vyand, vermoeid door zyn
eigen voorspoed, die hem duur te staan kwam, altoos door braave stryderen wierd
opgehouden, die, onbewust van den bystand, die voor hun aankwam, beslooten
hadden, liever in deeze nieuwe Thermopylae te sneeven, dan rugwaards te trekken.
De Generaal MELAS, te veel tegenstands aan het middenpunt vindende, dagt, dat
hy, met zyne vleugels uit te breiden, ons zou kunnen omringen, of zelfs ons geheel
afsnyden. Hy bragt dus zyne kragten derwaards heen; zich verbeeldende, deeze
beweeging voor ons genoegzaam verborgen te hebben, en ons tevens door zyne
Artillery genoegzaam te kunnen bedwingen; en het was op deeze wyze, dat hy, niet
kunnende ontdekken wat 'er van onze zyde omging, en onbewust van de
versterkingen, welke tevens by ons aankwamen, zichzelven een onvermydelyken
tegenspoed bereidde: want, in de daad, BUONAPARTE, altoos op den post der Eere
geplaatst, en aan wiens opmerkzaam oog niets ontsnapte, greep daadelyk deeze
schoone gelegenheid aan, en deed aan alle zyden zyne orders vliegende
mededeelen.
(Het Vervolg en Slot hiernaa.)

Een zonderling soort van beeldendienst in het Bataafsch
Gemeenebest.
Een Fragment, ter plaatzing toegeschikt aan de Schryvers der
Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
- - Ik weet 'er geen mouwen aan te zetten; dan het is mogelyk myn eigen schuld,
dat ik myn Plan niet ge-
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noeg doordagt heb. - Een Plan? - wat droom ik? dit komt niet te pas. Daadzaaken,
zegt myn Buurman LET OP DE PUNTEN, moeten 'er weezen, en hy heeft waaragtig welk een kostlyk woord! - gelyk.
Wel nu, Daadzaaken. Ja, ik zou over een zonderling soort van Afgodery, of liever
Beeldendienst, in ons Bataafsch Gemeenebest, schryven. Een misselyk onderwerp!
Hoe Heidensch klinkt het! - Stoort 'er u niet aan, Leezers! het is slegts een Fragment,
en in een Fragment mag men veele dingen zeggen, die agter de aanvanglinie - als geheiligd, of althans gewettigd, doorgaan. Zulk een teken heeft toch iets van 't
geen ik te meermaalen in de Reis van COOK en anderen, die de Zuidzee-Eilanden
aandeeden, geleezen heb van het woord - het valt my nu niet in - maar het betekent
zo veel als afsluiting. - FRAGMENT, derhalven, en het staat 'er met groote letteren.
De Beeldendienst in het Bataafsch Gemeenebest? - Ja - men heeft de wanden
in de huizen slegts te beschouwen. Immers, Reisbeschryvingen leezende, heb ik
te meermaalen opgemerkt, dat Reizigers, over den Eerdienst der door hun bezogte
Volken oordeelende, op de uitwendige Tekenen, welke zy zagen, afgingen; en zy
hadden geen ongelyk. Dit zyn, als 't ware, de Uithangborden, waarop men af mag
gaan, wat ook een vittende Betweeter daartegen moge inbrengen.
Ziet daar den grond myner Daadzaaken, op welke ik my beroepen heb. Verschoont
my, Leezers! is het alles niet juist in den haak, loopt het een wel eens wat door het
ander. Trouwens, dit heb ik wel eens meer in Fragmenten ontmoet, en hooger geef
ik myn Geschryf niet op; het is blykbaar uit het Opschrift en het veel beduidend - -,
't geen ik wat lang gemaakt heb, opdat het elk in 't oog valle.
De Oudheidkunde - ik stel het zonder eenigen trots neder - is hier myne Gidse;
en wat leert ons, in dit geval, die gryze Onderwyster? Dat men, in het beoordeelen
van eenig Volkscharacter, in het stuk door my hier meer bepaald bedoeld, op de
opgehangene Beeldtenissen moet acht geeven; - de opgehangene Beeldtenissen
in de Voorhuizen, in Zy- en Binnenkameren: want dit zyn de plaatzen, tot dien
Beeldendienst geschikt, en die dermaate in 't oog vallen, dat ik, met dit te vermelden,
voor aller herinnering dezelve oproepe. Dit behelst myn eerst en algemeen bewys.
Geen Huis zo groot, geene Wooning zo gering bykans, of men treft de door my
beoogde Beelden aan. Derzelver plaatzing hangt niet af van eenige
Godsdienstbelydenisse. Zy worden gevonden by Christenen van allerlei
benaamingen; by Jooden, by Theophilanthropynen, en welke aanhangen men zich
hier meer wil voorstellen.
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Dan ik moet meer byzonderen - dit woord is wel wat vreemd; maar het komt hier
wonder wel te pas, en daarom maak ik 'er gebruik van. Dat een taalzifter hier vry
den neus vieslyk opschorte!
Ik zal niet misdoen, wanneer ik van het meer bepaalde tot het algemeenere
opklimme. In de eerste plaats dan ontmoet ik hier den Zelfvereerder, of de
Zelfvereerderesse; want beide de Sexen zyn aan den door my bedoelden
Beeldendienst vast. Zy hebben te reeds gemelde Plaatzen, welke men als Tempels
mag aanmerken, hun eigen geliefde welgeschilderde en zoms welgelykende Ik
hangen, gevat in een fraai gewerkte, vergulde of eenvoudige lyst, naar zinnelykheid
verkoozen; want dat is volstrekt bywerk. Zo menigmaal zy binnen treeden valt 'er
het oog op, en verwekt dit veelal aandoeningen van zelfvoldoening. Veelal, zeg ik;
want ik heb wel eens opgemerkt, dat Mannen, en inzonderheid Vrouwen, die zich
in het prilste van hunnen tyd, of in 't beste huns leevens, hadden laaten maalen,
eenige huivering by dien Eerdienst bespeurden, van wegen de ongelykvormigheden,
welke de jaaren te wege gebragt hadden tusschen het Voorwerp en het Afbeeldzel.
Hoe menigmaal worden de regels van den Dichter bewaarheid:
Heleen kon in Heleen Heleen niet vinden,
Toen zy in haaren ouden dag
Eens in den Spiegel zag.

Dan men heeft vergoelykingen gereed, stelt zich te vrede, en de Zelfvereering gaat
voort. - Men vindt 'er, die, mogelyk tot het ontgaan van deeze onaangenaame
aandoening, zich te meermaalen laaten in beeldtenis brengen, en altoos voor de
laatste zich nederbuigen.
Deeze Zelfvereering is zeer in algemeenheid en uitgestrektheid toegenomen,
zints het Silhouetteeren in zwang gekomen is, en men voor eene kleinigheid een
Beeldtje van zichzelven bekomen kan.
Die vinding, dank hebbe Tekenaap en Schaar! heeft een Beeldendienst, welke
voormaals zommigen wat kostlyk viel, om naamlyk geheel de Familie in schildery
te hebben, zeer bevorderd. Men ziet Huisvader, Huismoeder, Kinderen, ja Broeders
en Zusters, ook Ouders, en zomtyds verdere Aanverwanten, in een kluster byeen
hangen, en zomtyds geene onaartige groepen maaken. Hoe streelend, Zichzelven
en zyne Naastbestaanden teffens te kunnen vereeren!
In 't voorbygaan mag ik hier aanstippen, dat dit Silhouetteeren nog in grooter
maate dan het Craionneeren, waarvan men zich ook ter vorming van Huisgoden
bediend heeft, strekt om te wege te brengen, dat veelen het mismoedigend
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denkbeeld grootendeels ontgaan kunnen, 't welk hun niet zelden beving, als zy zich
voor den Zelf-afgod nederboogen, dat die thans vereerde beeldtenis, naa verloop
van tyd, en het uitsterven van een Geslacht, ja dikwyls wel vroeger, eene plaats zal
krygen op eene bykans nooit bezogte Vliering, of op Sluizen en in Uitdraageryen te
koop gesteld en opgehangen worden, om den wand te bekleeden in een
onaanzienlyk huis van een gemeen Burgermannetje, of wel op eene allerveragtlykste
plaats, van alles, wat naar Eerbewys smaakt, verre verwyderd.
Niet zo bekrompen en bepaald is veeler Beeldendienst. In ons Bataafsch
Gemeenebest worden veele voorstanders van Geleerdheid, van Letteren, van
Smaak gevonden, die uitsteekende Mannen in eenig vak, waarop zy meer byzonder
vallen, met hunne Vereering bejegenen, en derzelver Afbeeldzels ten toon hangen.
Schoon men hier en daar onder deezen wel eens een Aanbidder van Vreemde en
Buitenlandsche Goden, 't zy in Tekening, in Prent of Pleister gebragt, aantreft, is
de Dienst veelal by Vaderlanders bepaald.
Inzonderheid vindt dit plaats in groote Steden, waar men om stryd zich plagt te
beyveren tot het in beeld brengen der Kerkleeraaren van de voortyds heerschende
Kerk, en ook nu en dan die van andere Gezindheden. Hier ontdekt zich in den
Beeldendienst Secten-yver, op eene zeer kennelyke wyze, of ook wel eene
wonderbaarlyke vermenging. Man en Vrouw van onderscheidene
Gezindheids-belydenissen hebben ieder hun Beeld of Beelden, ter vereeringe,
opgehangen. Menigmaal heb ik uit die Huisgoden de Gezindheid der Bewooners
gegist, en zelden my daarin bedroogen. In zekere groote Stad, waar keur van
dusdanige Beeldtenissen was, wees het opgehangen Beeld uit, wien de Huisvader
of Huismoeder het meest vereerenswaardig keurde; hoewel men nu en dan,
misschien om het bemiddelen, en droevig huiskrakeel te voorkomen, 'er meer dan
één, ja zomtyds een wand vol, aantrof; doch daaronder reeds afgestorvenen, wier
naagedagtenis men bleef vereeren. Hoe menigmaal heb ik my met dusdanige
beschouwingen vermaakt, in de oogenblikken, dat ik, in den Beeldentempel gelaaten,
na de komst wagtte van dien ik verlangde te spreeken! Ik heb zelfs nu en dan 'er
nut van getrokken, met my, op eene gansch onschuldige wyze, te schikken naar
de wenken, my door die Beeldtenissen gegeeven.
Dit was te meermaalen myn geval, ten opzigte van eene andere soort van Beelden,
in ons Gemeenebest in grooten getale voorhanden; Beelden van Vorsten en
Staatsmannen, en van Helden. In derzelver dienst straalt de Partyschap ten
kennelyksten door, heeft dit lang gedaan, en is zulks, in de laatste tyden van
Beroerte, van hevige en hoogloopende Staatsgeschillen, zeer toegenomen.
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Voorheen mogten een OLDENBARNEVELD, of de Gebroeders DE WITTEN, of Beelden
der Vorstlyke Familie van het Oranjehuis, aanduiden, waar men geland was; dit
betekent luttel, in vergelyking met hetgeen wy heden ten dage zien plaats grypen.
Hoe zeer zyn, met het groeijen der Partyschappen, die Beelden, en van den eenen
en van den anderen kant, (want men geeft in dit stuk elkander niets gewonnen) in
aantal en ten toon hanging toegenomen! terwyl zy tot verkennings-tekenen strekken,
waarin de oplettende zich zelden bedriegt, ten aanziene der Staatkundige begrippen.
Ik zou eene gewigtige byzonderheid overstappen, indien ik hier onopgemerkt liet,
hoe, ten aanziene van dit slag van Beeldendienst, de Huichelaary haare rol speelt.
Men heeft altoos Menschen, die de opgaande Zon aanbidden, of het met de
bovendryvende Party houden. Zo vroeg reeds als in den Jaare 1786 of 1787 had
ik daarvan eene zonderlinge ontmoeting. Zeker Burger moetende spreeken, zag ik
uit zyn Zykamer de Vorstlyke Familie, die 'er jaaren hadt gehangen, en steeds zo
veel mogelyk was bygehouden, geweerd, en derzelver plaats bekleed door Beelden
van Patriotten. - De zaak, waarover wy handelden, bragt mede, dat wy na een
Bovenkamer gingen; hier vond ik het geheele Vorstlyke Gezin. Ik liet het niet
onopgemerkt, maar zweeg, wel vermoedende, of liever vaststellende, dat ik met
een Huichelaar in den Beeldendienst te doen had. Myn vermoeden bleek welgegrond
geweest te zyn; want in het Najaar van 1787 ter zelfde Zykamer intreedende, waren
de Patriotten verdweenen, en de Oranje-Familie hadt de oude plaats ingenomen.
Het was toen geen tyd om 'er aanmerkingen over te maaken. - Zo ik wel onderrigt
ben, heeft die Burger tegenwoordig alles weggedaan, althans in de vertrekken daar
hy Bezoek ontvangt; hy zou, in den zin van dit myn tegenwoordig Geschryf, een
Ongodist mogen heeten. Men heeft my ook berigt, en ik geloof het, dat het getal
der Ongodisten toeneemt.
Hoe veele Patriotten liepen gevaar en waren gereed van onder dit slag van
Weezens, althans ten uiterlyken aanziene, zich te rangschikken, toen, in den
voorleden Najaare, het Engelsch-Russische Krygsgeweld, in oud Noord-Holland
gevallen, eene Omwenteling dreigde? Hoe veelen hebben, met de daad, ten dien
dage, hun Patriottisch Geloof, in zo verre het uit den Beeldendienst blykbaar kon
worden, verzaakt, en de Beelden, daartoe strekkende, in een hoek weggestommeld,
of zich geheel kwyt gemaakt? De Haarlemsche Burger, die eene Herdenking aan
(*)
den 6 van Wynmaand des Jaars 1799 aan u mededeelde , stondt zeker op het
punt,

(*)

Zie de Vaderl. Letteroeff. voor 1799, bl. 543.
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om, ten dien dage, zich ten deezen aanziene te verbergen. ‘Zyn opgeslaagen oog
kon niet nalaaten een blik te werpen op de Vaderlandsche Prentverbeeldingen’
(hieronder waren naastdenklyk ook Beelden van Patriotten) ‘aan den wand,
twyfelagtig of zy zouden moeten afgenomen worden, of kunnen blyven hangen.’
Heeft hy het laatste gedaan, zo als vermoedelyk is uit het gelukkig keeren van den
krygskans op dien beslissenden dag, dan is hy, boven veele anderen, standvastig
gebleeven, gelyk te denken is, dewyl hy het zo lang uithieldt, daar wy van goeder
hand weeten, dat veelen zyner Medeburgeren, in die Patriottische Stad, de
Patriottische Beelden reeds eenigen tyd geleden afgenomen, verborgen of verdelgd
hadden. Beeldenstormen zyn ook by Staatsverwisselingen gewoone verschynzelen,
en leveren een Feest op aan den Partygeest. Alsdan ook ziet men de Afgoden der
bovendryvende Party op eene byzondere wyze in het openbaar, hangende in
Zegeboogen, vereerd. Wy hebben maar al te veel van die openbaare en uitsteekende
Eerdiensten in onzen leeftyd gezien!
Ten deezen aanziene heeft ook, zo wel by de eene als by de andere Party in den
Lande, vreemde Eerdienst plaats. Hoe veele buitenlandsche Beelden zyn 'er, van
tyd tot tyd, met den loop der zaaken, ingevoerd! Hoe zeer is dit reeds talryk
Veelgodendom vermenigvuldigd! Voor Fransche, Engelsche, Duitsche, en ook
Russische, buigt men zich neder. - De dagen, welke wy beleeven, geeven daartoe
alzins aanleiding, doch teffens gelegenheid te over, voor den bedagtzaamen, om
voorzigtig te weezen, en niet te vroeg een Binnen- of Buitenlander ten Huisgod toe
te laaten. Immers hoe veelen hebben zich verdagt gemaakt, hoe veelen zyn van
Party verwisseld, en verdienen thans zo zeer verfoeijing als men voorheen waande
dat zy vereerd moesten worden! Ik behoef dit met geene voorbeelden te staaven;
want, behalven dat ze elk te deezer gelegenheid te binnen schieten, is 'er in het
noemen van Naamen iets haatlyks, waaraan ik my niet behoef bloot te geeven, en
best wordt dit ontweeken door algemeen te blyven, schoon ik niet kan ontkennen
dat my hier de vingers jeuken, om met Capitaale Letteren eenige eigene Naamen
ter neder te schryven van Mannen, wier gedrag eene verdenking of iets meer baarde,
genoegzaam om allen Eerdienst, aan hun eenigen tyd beweezen, te staaken, of
wier ontdekte doorsteekende snoodheid eene verdelging verdiende, welke ook
zommigen wedervoer.
Men ontmoet, opdat ik zulks met een kort woord opmerke, nog een zonderling
slag van Beeldendienaaren, die zich met geene Partyschappen in het Godsdienstige
of Staatkundige bemoeijen, en gezegd mogen worden, in eenen ouden, maar steeds
nieuw blyvenden smaak, ten deezen opzigte, te vallen.
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't Zyn meest Jonge Heeren van zekeren stempel, by welken de wanden pryken met
Schoonheden, met Vrouwenbeelden, van de oude Venus af, tot laatere, huns
oordeels, vereerenswaardige Schoonheden toe. - Een vreemd mengzel van
Bruinetten, Blondes en Blanken doet zich zomtyds op, zo niet de smaak des
Vereerders zich tot ééne enkele bepaald hebbe.
[Hier zyn, in 't Handschrift van dit Fragment eenige doorgettreepte regels, die, zo
verre overgebleevene letters en woorden na den zin laaten raaden, betrekking
hebben tot dit laatstgemelde soort van Beeldendienaaren; doch welke de Opsteller
zeker gewraakt heeft, en wy by eene getrouwe opgave daarlaaten, zonder ons in
gissingen tot het aanvullen van die gaaping te waagen.]
Ik moet nog aanmerken, dat de gelegenheden, om zich deeze Huisgoden eigen
te maaken, veelvuldig zyn. De Boek-, Prent- en Kunstverkoopers zyn gereed om
elke Persoonadie, die zy kunnen berekenen dat Vereerders vinden zal, in Plaat te
doen uitgaan. Ongelukkig, dat, bovenal ten opzigte van Vreemde en Buitenlandsche
Beelden, de greetigheid, om ze eerst onder den man te brengen, zo groot is, dat
men zich met het namaaken van eene zeer te verdenkene Beeldtenis vergenoegt,
en dezelve den Landgenoot ter hand stelt, eer hy gelegenheid hebbe, om zich,
wegens de egtheid of het welgelyken, te verzekeren; waaruit dan ook te meermaalen
geschil ryst tusschen de Beeldenmaakers en Verkoopers, elk het zyne voor het egte
en waare uitventende.
Geheele Winkels zyn opgevuld met deeze Beelden van allerlei slag, van allerlei
aanhang; elk kan ten dien opzigte overvloedig geryfd worden, en ook tot zeer
onderscheide pryzen. Buitenlanders blyven niet in gebreke om wel vaardig hunne
Huisgodsbeelden herwaards over te zenden, in de hoop dat zy ook hier te lande
Vereerders mogen aantreffen; eene hoop, waarin zy zich zelden bedroogen vinden:
want de drift ten Beeldendienst is onder onze Landgenooten zeer groot, en strekt
zich wyd uit. Dit Veelgodendom neemt dag aan dag toe; of misschien bestaat het
meer in verwisseling dan in vermeerdering. Een myner Kennissen heeft eene plaats
in zyn Zykamer, waar ik te meermaalen, schoon hy nimmer van Party veranderde,
een anderen Huisgod van dit slag aantrof. Op wat nieuws en de verandering uit den
aart gesteld, prykt 'er de Staatsman of de Held van den Dag. Ik kan niet zeggen of
dit heeft iets aangenaams, en verdient aanpryzing, in zo verre 'er geen wisselziekheid
van Party mede gemengd is, en de voorgemelde Huichelaary 'er niet onder speele.
De schoonste gelegenheid om zich van deeze Beelden te voorzien, en daarin
volgens verkiezing te werk te gaan, is, althans op veele plaatzen, op onze
Jaarmarkten in de Prentekraamen. Veelen ook, die niet al te onverduldig op wat
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nieuws en de spoedige vermeerdering der Huisgoden gesteld zyn, wagten tot dien
tyd. - Opmerkenswaardig is het, dat deeze Verkoopers in 't groot en klein van dien
zo zeer gezogten voortaad zich gereed betoonen om alle Partyen naar hunnen
smaak te dienen. Uit het vooraan en blykbaarst ten toon hangen, of het zydelings
verschuiven, kan men vry veilig opmaaken, welke Party de Verkooper toegedaan
is, of liever, welke Party, zyns bedunkens, de meeste kans heeft, om, in deeze
wisselzieke dagen van Omwenteling, den boventoon te krygen. Men heeft opgemerkt,
en misschien met grond, dat het Godsdienstig of Staatkundig Geloof dier
Verkooperen weinig vastheids heeft; daarvoor ten bewyze bybrengende, dat zy,
omtrent gelyktydig, in onderscheide Steden en Plaatzen, op hunne
Prentverbeeldingen, en bovenal ten aanziene van de Pourtraiten, eene geheel
verschillende inrigting hebben; eene inrigting, die wel eens der Stedelyke
Municipaliteiten zodanig in 't oog liep, dat 'er een heusche vermaaning ten minsten
noodig was. Die Verkoopers betoonen, zo als een myner Vrienden, daarover
spreekende, onlangs opmerkte, egte Afstammelingen, of liever waare Kunstbroeders,
te zyn van DEMETRIUS, een Zilversmit te Ephezen, die kleine zilveren Tempelen van
Diana maakte, en daarmede geen kleine winst deedt. Zy kunnen grootlyks het hunne
toebrengen om volksbeweegenissen te doen ontstaan, als de tyd daartoe gebooren
en gunstig is; met gemelden DEMETRIUS het volk aanzettende om te roepen: Groot
is de Diana der Ephezeren! ‘Myn Fragment heb ik grooter bevonden, dan ik, het ter overschryving opvattende,
gemeend had; doch het is niet te groot om eene plaats in uw Mengelwerk te beslaan,
indien gy het anderzins daarmede wilt vereeren, 't welk ik u vriendelyk verzoek.’
De Schryver duide het ons niet kwalyk, dat wy op zyn gezonden Stukje eene en
andere korte aanmerking laaten volgen.
Wy hebben niet kunnen nalaaten op te merken, dat een geest van boertende
Hekelzugt dit Fragment heeft ingegeeven. Deeze geest kan ten goede werken, mits
dezelve wel bestuurd worde; dan dit heeft veel werks in. Men loopt gevaar om te
vervallen tot hetgeen men in de Teken-, Schilder- en Prentkunst gewoon is
Carricatuur te noemen, waardoor de Beelden eene vreemde en dikwyls bespotlyke
gedaante krygen, 't geen wel eens te verre wordt voortgezet.
Dan, schoon wy den Schryver van het Fragment, over 't algemeen, des vry kennen,
en zyne Characters welgekoozen
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en weluitgevoerd zyn, loopt 'er nu en dan wel iets onder, 't welk eene meerdere
beschaaving zou kunnen veelen. Wy twyfelen niet, of zulks is door zommigen ouzer
Leezeren ook opgemerkt.
Het lydt, bovendien, geen twyfel, of de Schryver, hoe zeer ook, en doorgaans met
grond, spottende over het gedrag, omtrent Pourtraiten, enz. gehouden, wil daarmede
de edele Teken- en Graveerkunst in dit vak niet met eenige veragting behandelen;
dit zy verre. Hy bedoelt de gedraagingen der Menschen, deeze voorwerpen
betreffende, die niet zelden in voorgestelde belachlyke uitersten loopen.
Hierdoor geeft hy welgepaste wenken; hierdoor doet hy, langs den door hem
betreeden weg, denkbeelden en opmerkingen gebooren worden, die leering en
nuttigheid kunnen hebben, en strekken om dwaasheden te doen vermyden, waartoe
de Menschen, althans in dit stuk, zo gereed vervallen, en die hy niet onaartig, in
veelerlei opzigten, heeft afgeschetst.
Althans zyn Fragment was zodanig, dat wy geen oogenblik twyfelden om aan
hetzelve eene plaats in te ruimen; den Schryver verzoekende, om, indien hem een
soortgelyke luim bevange, zyner penne bot te vieren, en het geschreevene ons toe
te schikken.

De abdy van Clunedale.
Naar het Engelsch van Dr. DRAKE.
De laatste straalen der ondergaande zon schitterden nog op het gebergte, 't welk
het Landschap *** omringt, toen EDWARD DE COURTENAY, naa twee moeilyke
Veldtochten in Vlaanderen bygewoond te hebben, in een van welken de dappere
SIDNEY sneuvelde, omtrent het einde van Oogstmaand des Jaars 1587, in zyne
geboorteplaats kwam. Hy hadt zynen Vader verlooren, weinige maanden vóór zyn
vertrek; een verlies, 't welk hem geweldig aangedaan, en bewoogen hadt, om, in
zyne vroege jeugd, onder het geklikklak der wapenen en den glans der
krygsbedryven, eene leniging te zoeken van de smertlyke denkbeelden, die zynen
geest vervulden. Schoon de tyd de eerste hevige zielsaandoeningen gelenigd hadt,
waren de tedere gewaarwordingen van rouwe niet gesleeten, en de welbekende
voorwerpen van zyne vroegste kindschheid en ontluikende jeugd, gepaard met de
herdenking van de genegenheid en de beste lessen eens waardigen Vaders, deeden
in zynen geest eene menigte van bedroevende denkbeelden opkomen, schoon
afgewisseld door rouwverzagtende overdenkin-
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gen; deeze hielden hem bezig, terwyl hy onder het hoog geboomte voortwandelde,
't welk den weg na 't Vaderlyk huis omzoomde.
De schemering hadt middelerwyl alle voorwerpen met haaren sluier bedekt; alles
was in de diepste stilte; terwyl de digtheid van de lommer, onder welke hy
voortwandelde, en de grootheid des Gothischen Gebouws, EDWARD's geest met
diepgaande gevoelens van ernst en ontzag vervulden. Twee gryze knegten, die
bykans eene halve eeuw in de Familie gediend hadden, ontvingen hunnen jongen
Heer aan de poort; en terwyl de traanen van vreugde langs de ingevallene kaaken
afbiggelden, gaven zy, met de kunstloosste eenvoudigheid, hunne blydschap te
kennen, over de wederkomst van den Zoon huns ouden Weldoeners.
Naa eenige vraagen wegens de daaromstreeks woonende Landlieden, en de
Gezinnen deezer oude Dienstboden, gaf EDWARD zyn oogmerk te verstaan, om na
de Abdy van Clunedale te wandelen, eene kleine myl van het Huis af gelegen: zyne
Ouderliefde, de ernstige herdenking van gebeurtenissen, aan hem dierbaar, de stilte
van den aangenaamen avond, en de geestdrift, zo eigen aan de beste beweegingen
des harten, deeden in hem den wensch gebooren worden, om zich eenigen tyd op
te houden ter plaatze waar de overblyfzels rustten van eenen hem dierbaaren Vader.
Naauwlyks hadt hy dit zyn oogmerk te verstaan gegeeven, of eene naare bleekheid
bedekte het aangezigt zyner Dienstboden, en de verlegenheid, welke in hunne
gelaatstrekken te leezen was, verzekerde hem, dat 'er zich iets zonderlings
vereenigde met het besluit, door hem genomen. Hy deedt des onderzoek, en zyne
bevreesde Dienstboden berigtten hem, schoon met blykbaare verlegenheid en
wederzin, dat zy, eenige maanden geleden, nevens de verdere daaromstreeks
woonenden, grootlyks ontzet geworden waren door vreemde gezigten en geluiden
in de Abdy, en dat niemand, naa zonne-ondergang, die plaats durfde genaaken. EDWARD lachte over hunne bygeloovige vrees, welke hy geheel toeschreef aan
hunne onkunde en zugt voor het wonderbaare; hy verzekerde hun, geen kwaad te
vreezen, en dat hy binnen kort hun hoopte te overtuigen, dat de ongerustheid geenen
grond altoos hadt. Dit zeggende, begaf hy zich op het groote voorplein; ter slinker
hand afslaande, kwam hy welhaast by de rivier, langs welker bogtigen oever de
weg na de Abdy loopt.
Dit eerwaardig Gesticht werd in den Jaare 1540 overgegeeven aan 't geweld van
HENDRIK DEN VIII, en in dat jaar deels van het dak beroofd zynde, is het verval met
rasse schreden voortgegaan. Het bleef, nogthans, met den gewyden grond daar
om heenen, een begraafplaats; en een gedeelte der Familie van de COURTENAYS
hadt zints eenige eeuwen gerust in
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de gewelfzels, gebouwd aan de buitenzyde van den grooten ingang der Kerke aan
den westkant. Op eene plaats, digt by deeze oude Grafstede, lagen ook de
overblyfzels van EDWARD's Vader; derwaards deedt de Ouderliefde den jongen
Krygsheld zich heen begeeven, toen de opeengepakte avondschemeringen alles
met een donker floers begonnen te dekken.
De staatlyke stilte van de lugt, de somberheid, met welke alles omgeeven was,
het gemurmel van het water, welks afgelegen loop alleen kon onderkend worden
door een witten damp, zweevende aan de oppervlakte, gepaard met de bedaarde
en sleepende vlugt van den droefgeestigen Uil, daar dezelve ter vlakte in zweefde,
hadt alles eene natuurlyke strekking, om de ziel, meer dan gewoonlyk, vatbaar te
maaken voor ontzettende indrukken; met deeze tradt EDWARD de Abdy in, verzonken
in diepe gedagten wegens de mogelykheid der wederverschyning des afgestorvenen.
Het gezigt ook van de vervallene Abdy, voor een gedeelte een puinhoop geworden,
deedt in den geest opwellen het denkbeeld van verdweenen grootheid, zo zeer
geschikt om de gedagte van de veranderlykheid en voorbygaanden aart aller
menschlyke bezittingen te doen gebooren worden. De naauwe Gothische lichtraamen
en boogen, met klimop begroeid, konden nog even onderscheiden worden, toen
EDWARD den hem heiligen grond betradt, waar hy nederknielde by het Graf zyns
Vaders. Hier bleef hy eenigen tyd verzonken in de denkbeelden van rouwe, waaraan
hy zich overgaf. Zyne gebeden voor de ziel des overledenen uitgestort hebbende,
rees hy op, gereed om zyne schreden t'huiswaards te rigten, wanneer een flaauw
licht, te midden van de puinhoopen uitschitterende, zyne aandagt trok. - Grootlyks
getroffen door een verschynzel zo zonderling, ras denkende op de geestverschyning,
en op de verhaalen hem kortling gedaan, stondt hy eenigen tyd stil, de oogen
gevestigd houdende op het licht, 't welk steeds bleef branden, en zich flaauw uit
denzelfden hoek vertoonde.
Nogthans beslooten hebbende om zich te verzekeren waaruit dit ontstondt, en
bykans over zichzelven beschaamd, wegens de kinderagtige vrees, welke hem hadt
aangegreepen, ging hy voorzigtig, zonder het minste gerugt te maaken, na den
westlyken ingang der Kerke. Hier bleek het hem, dat het licht voortkwam uit het
koor, 't welk op een vry verren afstand was; en aan de andere zyde liep hy van
buiten om het gebouw, en kwam in de Kerk door den zuidlyken ingang by het koor.
Met zeer ligte schreden liep hy over den vogtigen en puinagtigen grond, terwyl
flaauwe flikkeringen van verre zich vertoonden, en terug gekaatst werden op eenige
pylaaren, op eenen afstand. - Het koor ingetreeden zynde, kon hy ten vollen
onderscheiden van waar het licht kwam, en
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steeds nader en nader komende, onderkende hy eenigzins eene menschlyke
gedaante, knielende tegen over het licht. Geen woord, egter, hoorde hy, en, behalven
het gedruis, veroorzaakt door het vliegen eeniger nagtvogelen door de afgelegener
gedeelten der ruïne, heerschte aldaar eene ontzettende stilte.
De nieuwsgierigheid van COURTENAY werd sterk geprikkeld, schoon eenigzins
vermengd met ontzetting en vrees: hy besloot, egter, indien het mogelyk ware, te
ontdekken, wie die Vreemdeling was, en welk eene beweegreden hem aandreef,
om, op een zo ongewoon uur, eene zo eenzaame en verlaatene plaats te bezoeken.
Zo stil mogelyk heen sluipende langs een der zygangen van het koor, afgescheiden
door een latwerk, kwam hy recht tegen over de plaats, waar die menschlyke gedaante
zat, en zag van ter zyde het voorwerp, 't geen hy zogt. - Het kwam hem voor, een
Man te weezen van middelbaaren ouderdom, geknield liggende op een witten
marmersteen, digt by het groot altaar, en voor eene kleine nis in de afdeeling, die
het koor van het oost-einde der Kerke scheidt. In die nis stondt een lamp en een
kruisbeeld. Hy hadt een ruw zwart kleed aan, met een lederen gordel om de lenden;
geen dekzel op het hoofd; en daar het licht op zyn gelaat scheen, stondt EDWARD
verbaasd over de trekken van wanhoop, die op 't zelve diep getekend stonden; 's
mans handen waren zamengevouwen, zyne oogen ten hemel geslaagen; hevige
zugten reezen, by tusschenpoozen, uit zynen boezem op; terwyl de wind, van tyd
tot tyd, zyne ongehavende hairlokken opligtende, eene byzondere wildheid byzette
aan een gelaat, 't welk, schoon fraai op zichzelven, doodlyk bleek was, en eene
stugheid tekende, en by wylen zulk eene aanduiding gaf van schuldbewustheid, dat
zulks den aanschouwer verbaasde, en bykans de opkomende gewaarwordingen
van medelyden verdoofde.
EDWARD, die vol ongedulds dit zeldzaam tooneel beschouwd hadt, stondt op het
punt om dien ongelukkigen aan te spreeken, wanneer verzugtingen, als van eenen
gefolterden geest, die den boezem des klaagenden scheenen te verscheuren, hem
daarvan deeden afzien; waarop de ellendige Vreemdeling zich, als door
doodsangsten beneepen, op den grafzerk nederwierp. Weinige oogenblikken daarnaa
rees hy weder op, en haalde van onder zyn kleed een bloot zwaard, terwyl zyne
gelaatstrekken eene nog hooger maate van verschriklykheid aannamen, en zyne
oogen schitterden met een vuur als dat eens volstrekt zinneloozen. Op dit oogenblik,
voor de uitvoering van iets euvels bedugt, oordeelde EDWARD het noodig, zich daar
tegen aan te kanten. Dan, een stap doende met dit oogmerk, werd hy hiervan terug
gehouden door het hooren van
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muzyk op eenigen afstand, welke, komende uit de afgelegenste deelen der Abdye,
de streelendste toonen deedt hooren. Dit scheen het werk van betoovering, of het
geluid der harpen van de gezaligden. Op de ontroerde ziel van den Vreemdeling
scheen deeze muzyk een balzem van geruststelling te verspreiden: zyne
gelaatstrekken werden minder wild; zyne oogen begonnen zagter te staan; hy sloeg
zyne armen in onderwerping op zynen boezem; en wanneer de muzyktoonen nu
met de zoetste melody zwollen, of tot de verrukkendste zagtheid daalden, steeds
nader en nader komende, begonnen zyne oogen vol traanen te worden; deeze
overstroomden zyne wangen, en droopen op het zwaard, nog in zyn vuist geklemd.
Dit, egter, zette hy nu, een diepen zugt loozende, in eene nis neder, en zich zagtlyk
voorover buigende, scheen hy te bidden; de trekkingen, welke hem hadden
aangegreepen, bedaarden; gerustheid vertoonde zich op zyn gelaat; terwyl de
muzyktoonen alle strenge gemoedsbeweegingen lenigden: want dezelve hieldt aan,
en vervulde den omtrek der Abdye.
COURTENAY, wiens ziel als 't ware geheel verrukt was door den invloed dier toonen,
van eene ongeziene hand voortkomende, zag nogthans met genoegen de gunstige
verandering, daardoor in den Vreemdeling te wege gebragt, die nog voor het
lamplicht geknield lag: dit flaauwe schynzel was genoeg, om te zien, dat volkomene
bedaardheid plaats hadt genomen in de gelaatstrekken, weinige oogenblikken
geleden misvormd door de knaagingen des boezemleeds: want zodanig was de
uitwerking geweest van de streelende toonen, om de wonden van een zich zelf
veroordeelenden geest te heelen, dat de hoop thans blykbaar den boezem
bewoonde, die, zo weinig tyds geleden, de verblysplaats was van verscheurende
wanhoop.
Terwyl EDWARD, uit heilig ontzag voor de edelste gevoelens van het menschlyk
hart, zich wederhieldt van eenige stoorenis toe te brengen aan den voortgang van
gemoedsbeweegingen, zo gunstig voor deugd en berouw, sloeg de muzyk, die
allengskens met veele zagte toonen was afgewisseld, nu toonen, die vrede en
gerustheid aankondigden, en daarop heerschte eene diepe stilte in de geheele
Abdye. - Deeze duurde egter niet lang; want binnen kort hoorde hy den weerklank
van ligte voetstappen, en COURTENAY zag by het lamplicht, zeer onvólkomen, een
voorwerp, 't welk zich na het koor vervoegde, en ter plaatze waar de Vreemdeling
nog geknield lag.
Hoe zeer groeide zyne verbaasdheid aan, toen hy, nader gekomen, de gedaante
zag van eene jonge, schoone Vrouw. Zy was geheel in 't wit gekleed, uitgenomen
een zwarten gordel om den middel; over haare schouderen wapperden onagtzaam
blonde hairlokken. Een allerinneemendste lach speelde op haar gelaat; terwyl de
traanen, die over haare wangen biggelden,
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getuigenis droegen van haare gemoedsaandoeningen. - De Vreemdeling, die by
haare aannadering was opgereezen, omhelsde haar op het tederste. Zy zweegen
beiden, knielden te gader neder op den grafzerk, en waren eenigen tyd biddende.
Nimmer aanschouwde COURTENAY iets treffender, dan het gelaat van deeze
schoone jonge dogter, zo zeer verheven door al de aandoening van het fynste
gevoel; haare oogen zwommen in traanen, en hadden, ten hemel geslaagen, eene
waarlyk engelagtige uitdrukking; terwyl de schoonheid van haare gedaante en
weezenstrekken, waaraan de bevalligheid haare betoverendste trekken geschonken
hadt, te gelyk met de eenvoudigheid en het vuur van haare Godsdienstigheid, die
met gevouwene handen en beevende lippen den bystand des Hemels afsmeekte,
eene schildery vormde, het doek van RAPHAëL waardig.
EDWARD zag thans voor zich de oorzaak van die gerugten en van die vreeze,
welke men in de nabuurschap verspreid hadt: want zints de komst van deeze jonge
dogter hieldt hy zich ten vollen overtuigd, dat de muzyk, na welke hy geluisterd hadt
onder zo veel verrukkings, van haar voortkwam. In den stillen nagt konden deeze
toonen op eenen verren afstand gehoord, en te gelyk het glinsterend lamplicht
gezien worden; 't welk beide geen geringe ontsteltenisse moest baaren by hun, die,
op zulk een tyd, zich niet verre van de Abdy bevonden: deezer vrees, daardoor
gaande gemaakt, deedt veelligt een weezen der verbeelding gebooren worden, de
afstammeling van onkunde en schrik; of misschien hadt iemand, stoutmoediger dan
anderen, zich dieper in de ruinen begeeven, en een der treffende gedaanten gezien,
die zich thans aan zyn oog opdeeden; deeze, zonder verdere naspeuring, hadt zulks
veelligt voor het een of ander verschynzel gehouden uit de wereld der geesten, en
daardoor het bygeloof der Landlieden aangekweekt, 't welk diende om dit paar
menschen, onverlet, die plaats, op gezette tyden, te doen bezoeken.
Dit alles by zichzelven overdenkende, reezen middelerwyl de belangryke
voorwerpen, die 'er aanleiding toe gaven, uit hunne knielende gestalte op; en naa
verrukkende onderlinge betooningen van dankbaarheid en genoegen, gingen zy
gearmd van de bezogte begraafplaats. EDWARD's nieuwsgierigheid, om de oorzaak
te ontdekken van het gedrag des Vreemdelings, was grootlyks vermeerderd, zints
de verschyning deezer schoone Lotgenoote; hy besloot, ware het hem mogelyk, de
plaats huns verblyfs te ontdekken. - Het koor door eene der zydeuren ingaande,
volgde hy hun met langzaame en stille schreden, op eenen afstand blyvende, welken
by genoegzaam
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oordeelde om door het medegenomen lamplicht niet ontdekt te worden. Op deeze
wyze hadt hy deeze persoonen ongemerkt door het koor gevolgd; maar wanneer
zy, by een scherp uitsteekenden hoek, zich omkeerden om verder heenen te gaan,
ontdekte de jonge dogter, door het vallen des lichts, zyn persoon. Zy gaf een gil, en
leunde beevende op den arm haars Vriends.
(Het Vervolg en Slot hiernaa.)

De koepokeen, reeds bekend in de zesde eeuw.
(Uit het 4de Stuk 1801 der N. Deutsche Mercur van C.M. WIELAND.)
MARIUS, de eerste Bisschop te Lausanne, schryft, in de Jaarboeken van zyn tyd, op
zekere bekende plaats, daar hy voor de eerste keer van die ziekte spreekt, de
Pokziekte, Variola, la Verole, want ter dier tyd was 'er slegts ÉÉNE, dat het Rundvee
in 't byzonder daardoor aangetast wierd, ja het schynt dat zy eerst in het volgend
(*)
jaar (571) eigentlyk eene ziekte onder de Menschen geworden is . Hieruit blykt, dat
de Koejen daarvoor vatbaar zyn. Ondertusschen zoude het iets byzonders zyn, dat
de Menschen door het zelfde Dier, dat het allereerst door deeze ziekte is aangetast,
nu het gemakkelykste geneesmiddel tegen dezelve zouden verkrygen.
Allermerkwaardigst is het, dat deeze ziekte, zedert die lange reeks van jaaren, nooit
of zeldzaam aan de Koejen waargenomen is.
M.

(*)

o

A 570. Hoc anno morbus validus cum proslavio ventris et Variola Italiam, Galliamque valde
o

afflixit. Et animalia bubula per ea loca maxime interierunt. A 571. Hoc anno infanda infirmitas
et glandula, cujas nomen est pustula, in suprascriptis regionibus innumerabilem populum
devastavit. Hiermede verbindt MULLER (Geschied. van Switzerl. I D. pag. 132) eene plaats
van P. WARNEPRID, de glandulis in modum nucis quas sequebatur febrium aestus, en van
ANASTASIUS, de Bibliothecarius te Romen, de percussione scabierum, ut nemo posset mortuum
suum internoscere, hetwelk, naar zyn oordeel, volkomen op de Pokziekte toepasselyk is,
welke in den eersten aanval, even als de Venusziekte, voor dat men de manier om dezelve
wel te behandelen ontdekt had, en misschien ook nog om andere redenen, veel
verschrikkelyker en verwoestender was dan naderhand.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bedenkingen over het huwelyk, op den tegenwoordigen tyd en
zeden betrekkelyk.
Aan de Schryvers der Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
‘Naardemaal gy, van tyd tot tyd, in uw Mengelwerk, eene plaats inruimt aan
Zedekundige en daartoe betrekkelyke Vertoogen, zo oorspronglyke als vertaalde,
neem ik de vryheid, u de twee volgende Brieven, uit het Engelsch vertaald, of liever
naagevolgd, toe te schikken. Zy loopen over een allerbelangrykst, en een groot deel
onzer Medeburgeren betreffend onderwerp; - een onderwerp, wel dikmaals
behandeld, en waarover ook in uw Mengelwerk van voorige dagen Vertoogen
voorkomen. Dan, wanneer eenig Stuk, de Zedekunde betreffende, behandeld wordt
met eene meer bepaalde toespeeling op de thans heerschende Zeden, krygt het
daardoor eenen zweem van nieuwheid, die de leesgraagte opwekt, en geschikt is
om het bedoelde nut te wege te brengen; althans geacht mag worden, daartoe eene
strekking te hebben. Valt het niet in uw bestek, deeze Brieven beiden te gelyk te
geeven, dat zy dan elkander volgen. Oorspronglyk komen ze uit onderscheide
handen. Naa dezelve ul. ter plaatzing aangeboden te hebben, acht ik het my eene
eere, uw Medeärbeider te weezen,’ enz.
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Eerste brief.
Aan ****
Myn Heer!
Ik ben een getrouwd Man; en ik schaam het my geenzins, te erkennen, dat ik een
welgevallen vind in de banden des Huwelyks, welke de Natuur verordende ten
welzyne des menschlyken Geslachts, en die de Maatschappy goedvondt tot deszelfs
ondersteuning aan te moedigen.
Zo ras ik een middelmaatig inkomen bezat, oordeelde ik het onedelmoedig, 't
zelve niet te deelen met eene waardige Echtgenoote, in wier gezellige zamenwooning
ik alle de weezenlyke bekoorelykheden van Vriendschap en Liefde mogt genieten;
en ik heb tot nog geene reden in 't geheel gehad, om my over dit besluit te beklaagen.
Myne omstandigheden zyn weezenlyk, door het volvoeren van dit besluit,
verbeterd; myne geaartheid is gezelliger en zagter geworden; myn geluk grooter,
door de toevoeging van veele uitgeleezene aandoeningen van toegenegenheid en
medelyden, welke ik voorheen, althans in die maate, niet gevoelde. In 't kort, naa
dat ik in den Echtenstaat getreeden ben, kan ik niet afzyn van myzelven aan te zien
als een grooter weldoener van myn Vaderland, en als een weezen van meer
beduidenis in de natuur. Nogthans heb ik het ongeluk, dat ik, als 't ware, alleen staa
onder myne voorige kennissen, die my bejegenen als iemand, die een half douzyn
jaaren vroeger in de wereld moet gekomen weezen; myne gevoelens worden
uitgelachen, als onwaardig aan een man van smaak; en alle de langversleetene
vermeende geestigheden van Huwelykshaaters, om de eerwaardigste Instelling,
door den Hemel bestemd, te belachen en te versmaaden, worden ten mynen opzigte
herhaald.
Ik acht, ik bewonder allen, die gedienstig alles toebrengen om de Kunsten en
Weetenschappen aan te kweeken, den Handel te bevorderen, en de Handwerken
te doen bloeijen. Het is my onmogelyk, zonder hartlyke goedkeuring te zien, dat
veelen, by het aanzien en
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vermogen, 't welk zy in de Maatschappye bezitten, de roemryker onderscheidingen
voegen, van Voorstanders en Beschermers te weezen der Societeiten en Inrigtingen,
bestemd om het lot hunner Medemenschen te verzagten en te verbeteren, om den
gaarne werkenden arbeider werk te verschaffen, den verlegenen door ziekte en
rampspoed te troosten, de onschuld voor de gevaaren der verleidinge te beschutten,
of ook de reeds verleide te regt te brengen; doch 'er ontbreekt, myns bedunkens,
te midden van alle deeze Inrigtingen, eene Maatschappy, welker bescherming eere
zou toevoegen aan de beste Regeering; - eene Maatschappy, welke alle andere in
nut zou overtreffen, of, met dezelve gepaard, ten kragtigsten steun verstrekken. Ik
bedoel niets minder, of niets anders, dan eene Inrigting om de Menschen te
vermeerderen; een Geslacht, gewis strekkende tot welvaaren van eenen Staat,
noodig in Vredestyd en Oorlog.
Nu is het blykbaar, dat, daar de natuur en gesteltenis van dat Weezen, Dier of
Schepzel, hoe gy het ook verkiest te noemen, niet zo wel begreepen wordt als het
behoort; daar hy niet bestand is tegen het geweld der Zeeën, noch tegen te groote
en schielyke veranderingen van Lugtstreeke, noch tegen de uitwerkzels des
Geschuts, noch tegen het vergif der Onmaatigheid, noch tegen de koorts van steeds
wederkeerende lustopvolging; en daar deeze, steeds tegen het Menschdom
zamenspannende, 't zelve vernielen, - het te vreezen is, dat, indien de Wetten der
Natuure niet veranderen, en de Mensch vermenigvuldige gelyk de Polypus, door in
stukken gesneeden te worden, of liever dat de inrigtingen, welke thans ten opzigte
van het Huwelyk plaats vinden, niet verbeterd, en meer zorge voor het vernieuwen
des menschlyken Geslachts gedraagen worde, hetzelve zeer ten agteren zal
geraaken, zo niet uitsterven.
Ik kan, overzulks, niet nalaaten te wenschen, dat het Staatsbestuur eenmaal
ernstig bedagt wilde weezen op dit dreigend onheil, en 'er zulke middelen tegen te
werk stelde, als het, in zyne wysheid, oordeelde te behooren. - Laaten, by voorbeeld,
allen, die de schatting van kinderen aan den Staat betaald hebben, ontheeven zyn
van alle posten, die enkel lastposten zyn, zo verre zulks mogelyk is. Laaten de
Gehuwden den voor-
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rang hebben boven de Ongehuwden, tot het bekleeden van voordeelige posten,
indien zy voor het overige gelyk staan in bekwaamheid. Laaten de Ligtekooijen,
worden ze in 't geheel geduld om erger kwaad voor te komen, gelyk men wil dat
noodig is in zommige groote Steden, bepaald worden om zich in zekere bepaalde
wyk te onthouden, en zich daar buiten niet te vertoonen, op straffe van, ter
verbeteringe, vastgezet te zullen worden.
Alle verstandige Staatsbestuuren zyn byzonder oplettend geweest op dit groot
voorwerp der Bevolking, als het beste beschutmiddel tot veiligheid der Staaten. De
Romeinen beloonden hem, die een talryk Nakroost hadt, als een Weldoener des
Algemeens. CICERO pryst, naa het eindigen des Burgerkrygs, CESAR het geeven
van Wetten ter Bevolking van Italie aan, als het beste middel om den Staat weder
kragt by te zetten. En hy, die, door zyn voorbeeld en invloed, arbeidt, en 'er zich toe
zet, om de eer, aan het Huwelyk verschuldigd, te herstellen, en het getal der
Burgeren te doen toeneemen, is, myns oordeels, een beter Patriot, dan hy, die
Gewesten en Eilanden aan zyn Land toevoegt, ten koste van duizenden van leevens,
die in een reeks van jaaren den Staat niet kunnen wedergegeeven worden.
CAMBYSES vraagde zyne Hovelingen, wat zy dagten van zyn Character, in
vergelyking met dat van zynen Vader CYRUS? Zy allen oordeelden dat hy grooter
was, dewy! hy zyne Erfheerschappye hadt uitgebreid, door 'er Egypte en de
Heerschappy der Zee by te voegen. Dan CROESUS op zyne beurt antwoordde, ‘dat
hy, in één opzigt, minder was dan zyn Vader; naamlyk hierin, dat hy geen Zoon
verwekt hadt, hem gelyk.’ Dit geestig zeggen was (gelyk men zich ligt kan
verbeelden) aangenaamer aan CAMBYSES, dan alle de andere, vol hoofsche vleiery,
te zamen genomen.
'Er loopt eene groote verscheidenheid van oorzaaken zamen, om de Menschen
een dorren of ondeugenden Ongehuwden-staat den voorrang te doen geeven boven
een deugdzaam, doch talryk en veel kostend Gezin; en 'er doet zich weinig hoope
op, om andere grondbeginzels te zien aanneemen onder Lieden van eenigen rang
in de wereld, voor dat de volgende oorzaaken geweerd zyn. - 'Er is geene
evenredigheid tusschen de Middelen der Ouderen en de Opvoeding aan de Dogteren
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gegeeven. - De gewoonte heeft eene leevenswyze ingevoerd, veel te weidsch en
te kostbaar om volgehouden te kunnen worden door de gewoone voordeelen des
Handels, of zelfs door een aanzienlyk Inkomen, indien de Gehuwden een eenigzins
talryk Gezin verwekken. - De Ongehuwden, van beiderlei Sexe, hoe los en
ongebonden derzelver gedrag moge weezen, worden niet genoeg door de Braaven
versmaad, om schandelyke en strafwaardige uitspatting te ontmoedigen. - De
gelegenheden, om misdaadigen lust te boeten, zyn te veelvuldig. - 'Er zyn te veel
plaatzen en gelegenheden ter openbaare vermaakneeming. - De vermeerdering
des gezins wordt voor het éénig doeleinde des Huwelyks aangezien. - Eindelyk, het
buitenspoorigst gedrag is niet altoos eene volwigtige tegenwerping tegen de
aanzoeken van Ligtmissen, zelfs by de beste en deugdzaamste der Sexe.
De Weelde der tegenwoordige Eeuwe, zo dikmaals van de Predikstoelen bestraft
als het meest onrustbaarend en verdervend misdryf, is uit geen oogpunt beschouwd
vreeslyker, dan in de heillooze strekking, welke dezelve heeft ter ontvolking. Dezelve
schynt te ontspruiten uit, of liever g paard te gaan met, den aanwas des Rykdoms,
schoon dit niet altoos volkomen steek houde; dan het eerste eens voor volle waarheid
aangenomen zynde, zal armoede, zwakheid, en het verderf van eenen Staat, daarvan
het onvermydelyk gevolg weezen. Het aantal van Dienstbaaren, noodig om dien
grooten staat op te houden; de hooge prys, tot welken die leevenswys de gemeene
leevensnoodwendigheden doet stygen; de verwoesting, welke de Weelde gezegd
mag worden aan te richten, ten aanziene van die zegeningen der natuure, welke
bestemd waren ten onderhoud van duizenden, - dit alles maakt het zeer bezwaarlyk
voor den deugdzaamen Man, in den laageren leevenskring, om het noodige ten
onderhoud van zich en zyn Gezin te vinden; terwyl dit alles aan den slegten en
losbandigen voorwendzels verschaft, om niet te treeden in eenen staat, tot welken
hy geene neiging altoos heeft, als hem onder te veel bepaaling brengende.
Eene maatige somme, door Bruidegom en Bruid zamengebragt, werd, ten dage
onzer Voorouderen, genoegzaam gerekend om het Huwelyksleeven aan te vangen,
en was dezelve, met zuinigheid te raade gehouden,
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en door eerlyken winst des nyveren Huisvaders geschraagd, genoegzaam tot een
genoeglyk leeven, en het opkweeken van een kinderzalig Gezin. Men bleef in den
Burgerkring, uit welken men ontsproot. Niet dat wy die dagen beschouwen als geene
voorbeelden van uitspatting opleverende; verre van daar: maar de averechtse zugt
om mede in de Groote Wereld, gelyk men het noemt, te verkeeren, en dus het zeil
ten hoogsten en onvoerbaaren top te haalen, was verre zo algemeen niet als in de
jongst verstreeke Eeuwe veelvuldig plaats greep, en aan de tegenwoordige is
overgereikt.
Zal ik geloof vinden, als ik de oorzaak vermeld, waarom het Huwelyk tusschen A
**** en Z **** niet doorging, toen zy op het punt stonden om zich eerlang aan elkander
door den echten-band te verbinden? - A **** kon het niet weeren, dat hy getroffen
en bekoord wierd door eene Juffer, zo schoon, zo bevallig als Z ****. - Zy kon het
Jawoord niet weigeren aan een Heer, zo minzaam en teder. Hy hadt niet meer
ondeugden, dan men doorgaande aantreft by lieden van ruime omstandigheden;
zy niet meer dwaasheden, dan 'er schynen vereischt te worden in eene Juffer van
fatsoen: met één woord, zy bezaten beide alle de hoedanigheden en vereischten,
om den Huwelyken-staat, in dien kring, niet geheel ongelukkig te maaken. - Maar,
helaas! wat deedt deeze vrolyke vooruitzigten droevig taanen? Een wreed noodlot
verzette zich tegen het leggen van dien Huwelyksband. Beider staat opgemaakt
zynde, zag men, dat zy ter jaarlyksche verteering niet konden rekenen op een
inkomen van - twintigduizend Guldens.
Het Huwelyk, gegrond op eene gelykvormigheid van genegenheid en belangen,
in zich bevattende eene wederkeerige deelneeming der zuiverste vriendschap, is
zo noodzaaklyk tot instandhouding des menschlyken Geslachts, deszelfs opvoeding
en onderwys, zonder welke het aanweezen als Mensch een ongeluk mag gerekend
worden, dat men 't zelve, zonder eenigen twyfel, de natuurlykste vereeniging mag
heeren, na welke onbedorvenen van beide de Sexen kunnen verlangen; en kan 't
zelve nooit in klein- of minagting vervallen, dan door een langduurig verzuim en een
slegt Staatsbestuur. De gesteldheid der Sexe onder ons brengt noodwendig me-
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de, dat de schuld van de versmaading des Huwelyksleevens grootendeels by de
Mannen moet gezogt en hun geweeten worden.
Ik zal, derhalven, myn best doen, om eenige van de meest geliefde grondregels,
door de Voorstanders van het Ongehuwde Leeven aangevoerd, van kragt te
berooven. - In dit pleit wordt doorgaans, doch zeer ten onregte, aangevoerd de
meerdere maate van Vryheid: want, indien dit niet meer betekene dan eene vryheid
om zich over te geeven aan de najaaging van eenige genietingen of vermaaken,
die onverschillig zyn, is het valsch; naardemaal eene verbintenis aan eene Gezellinne
des leevens, met verstand en deugd begaafd, nimmer een hinderpaal kan weezen
tegen het genot van eenig weezenlyk genoegen des leevens, maar deeze veeleer
strekt om die te vergrooten en te veraangenaamen. Verstaat men daardoor een
bedwang van de voldoening eener ongeoorlofde drift, dan valt het niet te lochenen;
maar teffens moet men bekennen, dat 'er niets begeerlyker kan weezen, dan zich
in eenen staat gesteld te vinden, welke ons ontheft van steeds aangeprikkeld te
worden tot inwilligingen, die haare straffen doorgaans in haaren rampzaligen trein
medesleepen. De vryheid, om strydig met het doeleinde der Natuure te handelen,
en tegen de orde, den Aardbewoonderen voorgeschreeven, aan te druischen, en
het voorregt om kwaalen en eenen vroegtydigen ouderdom op te doen, mag men,
zonder eenig onheil voor het menschdom, vrylyk daaraan opofferen.
Maar, zegt Lord BACON, hooge vlugten van vernuft, en groote ontdekkingen in de
Wysbegeerte, zyn alleen het deel geweest van Ongehuwden. - Hierop kan ik alleen
antwoorden, dat, daar de Hemel nooit mild geweest is met deeze verwonderbaare
Vernuften te schenken, zo dat 'er niet meer dan één te voorschyn treedt in den
omloop van twee of drie eeuwen, dit ten uitmaakenden bewyze strekt, dat die
hoogvliegende Vernuften in 't algemeen niet noodig zyn; maar indien deeze een
Heldendicht op een alles verdoovenden toon zingt, geene de Lengte op Zee vindt,
en een derde de altoosduurende Beweeging uitdenkt, zal hy te zyner belooninge
het voorregt genieten, om nooit te kennen het geluk, 't welk ontspringt uit de
wederkeerige wisseling
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van eerlyke en harttreffende gevoelens met eene Hartvriendinne?
Iemand, die belang en deel neemt in het lot en de genoegens eener Gezellinne,
zal zich natuurlyk aan meer ongelegenheden blootgesteld vinden, dan of hy volkomen
op zich zelven stondt. Dan, een wensch om zich afgescheiden te vinden van de
belangen der Maatschappye, in deezen staat van onderlinge afhanglykheid, is eene
zeer misdaadige Zelfzoekenheid; en eene onafgebrooke opeenvolging van aardsche
gelukzaligheden te gemoete te zien, is eene verbaazende hoogte van ongerymdheid
en vermetelheid.
Maar, zegt men, een Persoon, die zich ontheeven vindt van de hoogloopende
kosten eener omslagtige Huishouding, heeft den besten kans om groote schatten
op te leggen. Dit is eene onlochenbaare waarheid; en indien de opeenhooping van
schatten het éénig pryzenswaardig oogmerk is van 's Menschen aanweezen; en
indien het veel wenschlyker is, die te zamengehoopt te zien in ééne som, dan met
voorzigtigheid verspreid ten welzyn der Maatschappye, - moet men toestemmen,
dat deeze tegenwerping van eenen onwederlegbaaren aart is. - Laaten wy, egter,
bedenken, dat Rykdom, van Nuttigheid afgescheiden, niets betekent; en dat hy, die
zich onttrekt om zyn deel te neemen in die betrekkingen des leevens, welke
Godsdienst en Staatkunde te gader heilig verklaard hebben, om geene andere
reden, dan om te voldoen aan de jammerhartige begeerte tot een grooter overvloed
van middelen, dan zyne leevensomstandigheden vorderen, of zyn hart kan smaaken,
een elendig weezen is, 't welk zyne aanspraak verbeurd heeft op de genoegens
dier Maatschappye, in welke hy vrekkig weigert deel te neemen. En zy, die geen
ander oogmerk hebben in het schuwen van den Echtenstaat, dan om alle paalen,
door welvoegelykheid en zedigheid voorgeschreeven, te overtreeden, zyn niet
anders aan te merken, dan als roofdieren, die met onverzaadelyke greetigheid
omzwerven, vermaak scheppende in het vernielen van dat schoon en vreesagtig
gedeelte der Scheppinge, 't welk zy, volgens de wetten der Natuur en der
Menschlykheid, verpligt zyn te beschermen.
Hetgeen ik dusverre bybragt, zyn alleen voorbereidende aanmerkingen tot een
Stelzel, 't geen ik zints
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lange in overweeging genomen heb, om eene Societeit op te richten, tot het doen
herleeven van de eer des Echtenstaats, tot het aanmoedigen van de voortplanting
des Menschlyken Geslachts, en om de zodanigen te beloonen, die moeds genoeg
betoonen tot het aangaan des Huwelyksleevens. - Een Stelzel, 't welk ik verwagt,
dat Lieden van allerlei Rang, Sexe en Ouderdom, eenpaarig zullen ondersteunen;
en 't welk ik my vlei, dat meer aanmoediginge zal vinden, dan de Plans om Kunsten
en Handwerken voort te zetten. - Een Stelzel, 't welk ik my vlei, dat in gunst zal
aangenomen worden door de zodanigen, die geen gering gedeelte van hun leeven
doorbrengen in de verdelging, en hun onderhoud vinden in het berooven hunner
medemenschen. - Een Stelzel, eindelyk, 't welk ik niet kan nalaaten te denken, of
het moet welgevallig weezen by de Overheid, die Onderzaaten behoeft, daar de
Staat verdeedigers noodig heeft, en de schoone Sexe niet zonder bewonderaars
haarer bevalligheden leeven kan. - Met één woord, een Stelzel, 't geen moet smaaken
aan allen, die den voorrang geeven aan den Mensch boven Schoothondjes en
Aapen, en met POPE den Mensch houden voor het edelst werk van GOD!
(De tweede en laatste Brief hiernaa.)

Iets, over het leven van Jezus, van zyn twaalfde tot zyn dertigste
jaar; by gelegenheid der aanmerkingen van den Delfshavenschen
geachten Kerkleeraar D.J. van Brandenburgh, medegedeeld in de
Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1801, No. VI.
De Eerw. Leeraar VAN BRANDENBURGH heeft enige bedenkingen tegen het gevoelen,
dat JEZUS zynen Pleegvader in zyn handwerk zou geholpen hebben; waarmede ik
my echter niet kan verenigen.
't Is waar, JOSEPH en MARIA wisten zeer wel, dat JEZUS als mensch ontvangen was
van den Heiligen Geest; zy hadden dit kind JEZUS, dat is Zaligmaker, genoemd;
maar 'er heerschten echter by hun gene klare denkbeelden van
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het een en ander. Zy waren zeer eenvouwige menschen, bezet met Joodsche
vooroordelen omtrent den Messias, die, van JEZUS' openlyke vertoning als Messias
niets vernemende, door langdurigheid van tyd 't een en ander als schynen vergeten
te hebben. - Hoe duidlyk blykt ons dit hun gemoedsbestaan uit het geval, 't welk
plaats had na JEZUS' dertigste jaar, en door MARCUS verhaald wordt, Cap. III: 21. De
naam van JEZUS, of Zaligmaker, was voor hun daarenboven niet zo byzonder geschikt
ter herinnering van 's kinds ware bestemming, dewyl dit toch in die dagen geen
vreemde naam onder de Israëlieten was, en verscheidene menschen zo genoemd
wierden.
En gesteld zynde, dat hunne begrippen hieromtrent zeer helder geweest waren;
kon hun dit afgehouden hebben, om JEZUS in het werk van JOSEPH te doen bezig
zyn? Drongen hunne sobere omstandigheden 'er hun niet toe? Schoot 'er voor een
vlytig en leergierig Jongeling, zo als JEZUS was, niet tyds genoeg over, om de
Schriften des O.T. te lezen, zich daarmede recht bekend te maken, en in 't huisgezin
van JOSEPH en MARIA, in den kring van hunne bloedverwanten en byzondere vrienden,
te verklaren en uit te leggen; om zich gedurig voor den geest te brengen het grote
doel, waartoe Hy op aarde gekomen was, en zyne menschheid, van tyd tot tyd, al
meer en meer voor dat werk vatbaar te maken; om den mensch, deszelfs
verschillende wyzen van denken en handelen, deszelfs onderscheiden caracters,
oplettend gade te slaan; om de meer openlyke of meer bedekte dryfveren zyner
daden zorgvuldig na te sporen?
Zou een nadenkend, oordeelkundig arbeidsman, die met verschillende menschen
moet omgaan, daartoe zelfs niet meer gelegenheid vinden, dan iemand, welke stil
op zich zelven, buiten 't gewoel der wereld, daar henen leeft?
Wat zou de wereld daarenboven gezegd hebben van enen Jongeling, die ten
huize van zynen Pleegvader, enen Timmerman, zich onttrok van aardsche
bezigheden, en zich enkel aan bespiegelingen overgaf? Zou niet een algemene
verwondering zyner Stadgenoten hiervan 't gevolg geweest zyn? en zou dit wel met
het plan gestrookt hebben, om den Heiland in 't eerst een gewoon, van anderen
onopgemerkt, leven te doen voeren?
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Zou JEZUS zich onttrokken hebben aan de loflyke gewoonte der Rabbynen, die eenig
handwerk aanleerden, en tot hun bestaan oeffenden? Zou men JEZUS naderhand
niet verweten hebben, dat de grond zyner buitengewone wysheid te zoeken was in
de manier, waarin men Hem zyne beste levensjaren had doen besteden?
De eerste Christenen leerden dit werkzaam leven van CHRISTUS uitdruklyk. Schryft
niet JUSTYN de Martelaar, in zyn gesprek met den Jood TRYPHON, dat JEZUS allerlei
gereedschap by zynen Vader gemaakt heeft, als jukken, ploegen, enz. en dat Hy
daardoor een werkzaam leven heeft willen aanpryzen?
Nemen wy dit alles samen, zo is 't, myns bedunkens, uitgemaakt, dat JEZUS wel
degelyk enig handwerk, waarschynlyk dat van enen Timmerman, geoeffend heeft,
en enkel in zyne ledige uuren zich bezig gehouden heeft met ene gepaste bereiding
tot het werk, 't welk Hy met zyn dertigste jaar beginnen zou.
Welk een overvloedige stof zou men, by ene beschouwing van JEZUS' eerste
levensjaren, hieruit niet kunnen afleiden, om den arbeidsman, die in 't zweet zyns
aanschyns zyn brood moet eten, te bepalen by zyne dure verplichting, om toch het
werk zyner handen niet voor iets onedels te houden, om 't toch niet met tegenzin
te verrichten, om 'er getrouw in te zyn, om 'er geen voorwendzel in te zoeken tot
verwaarlozing zyner voorbereiding voor enen hogeren werkkring!

Aanmerkingen over het groot nut der olie in de geneeskonst. Door
den Heer C.W. Hufeland.
By herhaaling heb ik waargenomen, dat de olieächtige middelen niet alleen de
plaatzelyk werkende kragt bezitten, om pynen, krampen, en andere ongeregelde
aandoeningen van het zenuwgestel, weg te neemen; maar dat dezelve ook
Sympathisch werken, en daardoor in staat zyn, gelykzoortige aandoeningen van
afgelegene deelen, ja van het geheele zenuwgestel, te overwinnen; gelyk, by
voorbeeld, plaats heeft in de Naweeën, de
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kramp der Blaas, de opstopping der pisloozing, enz. welke ongemakken dikwyls
door het gebruik der Olien worden geneezen. Of de Olien deeze gewigtige
uitwerkingen daarstellen, door haare verslappende kragten, of door eene
vermeerderde of verminderde prikkeling, dan wel ('t geen my het waarschynelykst
voorkomt) door eene chemische verandering, welke zy in de bewerktuiging der
zenuwen zelve doen ontstaan, en verder voortplanten, zal ik hier niet nader
onderzoeken, maar my thans alleen bepaalen tot hetgeen myne eigene ondervinding
my in deezen zo dikwyls heeft geleerd, volgens welke men, van het gebruik der
Olien, het gewigtigst nut kan verwagten, in de volgende gevallen.
o

1 . In alle hevige plaatzelyke ontsteekingen van de Darmbuis bekleeden deeze
middelen eene gewigtige plaats, voornaamelyk wanneer dezelve zeer pynelyk zyn;
dus in Maagkrampen, Kolyken, Loop, Roodenloop, krampachtige opstopping van
den afgang, en zelfs in den Ileus. Ik ken geen middel, waarmede men dikwyls de
hevigste Kolykpynen zo spoedig kan bedwingen, als met een lepelvol Amandel-olie,
of met een lood Walschot, in een kopje heet water ontbonden. Waarby nog valt aan
te merken, dat dergelyke verzachtende middelen nooit kwaad kunnen doen; terwyl
andere, by voorbeeld Opiaten, onder zekere omstandigheden, veel nadeel kunnen
doen, en dus nooit aangewend moeten worden, zonder een naauwkeurig onderzoek
van alle omstandigheden.
Onder dit artikel behooren desgelyks de ongesteldheden der Kinderen, die
veroorzaakt worden door te sterk prikkelende of zoute middelen, of door te sterke
buiksontlastingen: want hier heeft eene te geweldige prikkeling der zenuwen van
de Darmbuis plaats, die een sterke Koorts, met een pynelyken en opgezwollen
onderbuik, ten gevolge heeft. Waarom in deezen de olieächtige Emulsien den
grootsten dienst doen, en dikwyls alleen in staat zyn, de Koorts, met alle haare
ontrustende toevallen, zeer spoedig te geneezen.
o

2 . By alle prikkelingen en kramppynen, welke door Wormen, zo wel plaatzelyk,
als door het geheele lichaam, verwekt worden, zyn zy de gewigtigste middelen, in
zo verre zy niet alleen de prikkeling en ontsteeking der darmen, door het zuigen der
wormen, ver-
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hinderen, maar ook in zo verre zy derzelver uitdryving bevorderen. In Wormkoortzen
zyn zy daardoor ook de algemeenst bruikbaare middelen.
o

3 . Desgelyks moeten de Olien beschouwd worden als de algemeen nuttigste
middelen tegen de krampen, prikkelingen en ontsteekingen, die in de waterwegen
plaats kunnen hebben. Tegen de heftigste pynen, die door den steen, de
wateropstopping, de kramp der blaas, enz. verwekt worden, verschaffen zy, veelal
verwonderlyk spoedig, eene volkomene hulp. Dikwyls is derzelver inwendig gebruik
alleen voldoende; terwyl de werking derzelve anderzins nog, door inwryven en
clysteeren, versterkt kan worden.
o

4 . Ten opzichte van Galsteenen, Kolyken en Leverkrampen heeft het zelfde
plaats.
o

5 . Tegen Longen- en Borstkrampen verdienen de Olien een gelyken lof. Dikwyls
wordt eene krampachtige Engborstigheid gelukkig geneezen, door het inwryven
van olie in de borstspieren. 'Er bestaat ook eene krampachtige drooge Longenhoest,
met een weinig ontsteeking gepaard, die door niets beter, dan door olieachtige
middelen, kan geneezen worden. Het zelfde geldt van het krampachtig bloedspuwen,
't welk eene vermeerderde prikkelbaarheid der longen ten grondslage heeft, zonder
ontsteeking. Zodanig een ongemak heb ik meermaalen met enkele Amandel-olie
geneezen, na dat alle andere middelen te vergeefsch gebruikt waren.
o

6 . In alle zoorten van vergiftiging, vooral door uitof inwendig gebruik van bytende
stoffen veroorzaakt, verdienen de vette en olieächtige middelen in de eerste plaats
genoemd te worden. Meermaalen is het gebleeken, dat, zelfs by vergiftigingen met
Rattekruid, het gebruik van olie en melk alleen toereikende is geweest, om het
doodsgevaar te boven te komen. Niet alleen heeft dit plaats by spoedige, geweldige
vergiftigingen, maar ook by die sleepende zoorten, welke door een langzaam gebruik
van Rattekruid en van Loodmiddelen worden te wege gebragt, in welke het vergift
in de bewerktuiging zelve is ingedrongen. Tegen den beet van zommige
Adderzoorten schynt dit ook te gelden; terwyl niets tegen den steek van Byen en
van dergelyke Insecten meer hulp aanbrengt, dan het aanhoudend inwryven van
olie.
o

7 . Het gebruik van Olie wordt ook onder de ge-
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daante eener inwryving als allerheilzaamst beschreeven in de Pest. Om nu niet te
spreeken van het nut, 't geen zodanige inwryvingen dikwyls doen in de
Buikwaterzucht, in plaatzelyke pynen en krampen; gelyk ook in onvolkomene
verstyvingen der ledemaaten, enz.
Behalven de opgetelde gevallen, in welke de uit- en inwendige aanwending van
Olien vry algemeen bekend is, zyn 'er nog andere, waarin ik dezelve met byzonder
voordeel heb aangewend, zonder dat, zo my voorstaat, zy daarin, door andere
Waarneemers, worden aangepreezen. Deeze gevallen zyn:
o

1 . Geweldige Naweeën, in welke ik my met het best gevolg bediene van zoete
Amandel- of Papaver-olie. Men weet, tot welk eene geweldige hoogte deeze pynen
kunnen klimmen, en hoe zeer zy in staat zyn, de na de verlossing zo noodige rust,
dagen lang, te beletten; gelyk ook, hoe zy aanleiding kunnen geeven tot
ontsteekingen van de Baarmoeder, tot Kraamkoortzen, en tot Zogverplaatzingen.
De Opiaten, welke hier tegen aangewend worden, zyn dikwyls niet zeer gepast;
naardien het Opium, naar het verschil der omstandigheden, den Kraamvloed dikwyls
te veel stopt, of te veel vermeerdert; terwyl hetzelve den afgang steeds belemmert,
ja zelfs, zo daartoe eene merkelyke geschiktheid plaats heeft, ontsteekingen kan
veroorzaaken. Alle deeze nadeelen van het Heulzap vermydt men, door het gebruik
der Olie: want dezelve bevredigt alleen de ongeregelde krampachtige beweeging
van het Baarmoederlyk gestel, als de naaste oorzaak deezer smerten en derzelver
gewigtige gevolgen; terwyl zy de ontlastingen der Baarmoeder, zo wel als die van
het Darmkanaal, bevordert, zonder verder eene algemeene of nadeelige uitwerking
te doen. Doorgaans laat ik alle drie uuren een lepelvol versch geperste Amandel-olie
neemen, alleen, of ook wel in eene Emulsie, 't geen ik zelden meer dan drie of vier
maalen behoef te herhaalen. In ongewoon hardnekkige gevallen voege ik, by elke
gifte, een of twee grein Extr. Hyoscyami, 't geen de uitwerking kragtig bevordert.
o

2 . Verschillende zoorten van Huidziekten; by voorbeeld de zogenoemde
Ringworm. Het is eene zeer eenvoudige en zelden missende heelwyze, in dit
ongemak, de aangedaane plaatzen met een Walnootpit te stryken; terwyl ook, door
het smeeren met Noot-olie en andere
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vette olien, het ongemak geneezen wordt. Meermaalen heb ik insgelyks de Schurft
door enkele wryvingen met olie doen verdwynen. De indedaad vermogende kragt
der olien, om de vlekken van het hoornvlies te doen verdwynen, moet hier ook niet
vergeeten worden.
o

3 . Eene te groote gevoeligheid der Pudenda, vooral by het mannelyk geslacht,
die door eene zekere zwakheid deezer werktuigen veroorzaakt wordt, en eene zo
groote aandoenelykheid ten gevolge heeft, dat de geringste prikkeling eene
onmaatige spanning, en daarop eene onwillige ontlasting, veroorzaakt. In dergelyke
omstandigheden laat ik niet alleen het lid dagelyks eenige reizen met olie smeeren,
maar ook wat olie tusschen het Praeputium en de Glans stryken. Op deeze wyze
wordt de vette smeering een gedeelte der versterkende Geneeswyze deezer
werktuigen, in zo verre zy, door de spanningen en tegennatuurlyke ontlastingen te
verhinderen, den voorraad van kragten in dezelve vermeerdert. Zy bevordert teffens
niet weinig de kragt der aangewende versterkende middelen, wier werking anderzins
zo dikwyls door deeze toevallen wordt verhinderd.
Om intusschen met een goed gevolg van deeze uitgeperste Olien gebruik te
maaken, moeten zy frisch en koud uitgeperst zyn: want zo wel de ouderdom als
eene warme behandeling deelen haar eene ranzige gesteldheid mede, welke dezelve
onverteerbaar en prikkelend maakt. Is de maag in staat, de olie in haaren natuurlyken
toestand te verteeren, dan is het best, dezelve ongemengd voor te schryven; doch
heeft dit geen plaats, dan gebruik ik doorgaans de volgende Emulsie:
℞ Ol. Amygd. Dulc. recenter et frigide expressi ℥j.
Aquae Fontan. (sive coctae) ℥vj.
Mucil. G. Arab. q.s. ut F. Emuls. cui add.
Syrup. emuls. (five Althaeae) ℥β. M.

Onder alle de uitgeperste Olien is geene ligter te verteeren, dan die van
Maankopzaad; dus onder anderen zeer geschikt tot het bereiden der salade voor
die geenen, welke geen Olyf-olie kunnen verdraagen. De
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Lyn-olie bezit de meest ontspannende kragten, waaromtrent haar de Amandel-olie
het naast komt. De Olie van Olyven is meer prikkelend en zwaar te verreeren. De
vettigheden overtreffen de olien in verzachtend vermogen door haare meerdere
zelfstandigheid en taaiheid, en voldoen dus best, wanneer eene zeer geweldige
prikkeling, by voorbeeld van eenig bytend vergift, moet worden tegengegaan.
Mogelyk is hier onder de vettigheden van het groeijend Ryk de Cacaoboter, en
onder de dierlyke het Walschot 't meest vermogend middel. De Wasch, die het best
door eijerdoiren ontbonden wordt, verdient ondertusschen ook alle aanpryzing; en
my zyn gevailen bekend van hevige en naar niets luisterende Roodeloopen, die
zich nog eindelyk, door zulk eene wasch-oplossing, lieten bedwingen.

Leevensschets van wylen Bryan Edwards, Esq., M.P. voor
Grampound. Door Hemzelven opgemaakt, korten tyd vóór zynen
dood.
Ik werd gebooren op den een-en-twintigsten van Bloeimaand des Jaars 1743, in de
vervallen Stad Westbury, in het Landschap van Wilts. Myn Vader erfde een gering
vaderlyk goed in de nabuurschap, 't welk omtrent honderd Ponden St. 's jaars
opbragt. Dit slegts een schraal onderhoud opleverende voor een talryk Gezin,
ondernam hy, zonder eenige kennis van dit bedryf te bezitten, den handel in koorn,
maar met zeer weinig voordeels. Hy stierf in den Jaare 1756; myne Moeder en zes
Kinderen, in zeer behoeftige omstandigheden, agter laatende.
Gelukkig voor myne Moeder, hadt zy twee ryke Broeders in de West-Indiën; één
deezer was een verstandig en waardig man, ruim van hart en schatryk. Deeze was
ZACKARY BAYLY, op het Eiland Jamaica, die, by het afsterven myns Vaders, myne
Moeder, nevens haar Gezin, in zyne bescherming nam, en last gaf, dat ik, de oudste
Zoon zynde, wel zou onderweezen en opgevoed worden.
Ik was door myn Vader ter schoole besteld geweest by een Leeraar onder de
Dissenters in Bristol, WIL-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

337
LIAM FOOT,

van wien ik my zeer wel kan herinneren, dat hy een geleerd en braaf
man was; doch, door eene vreemde bestelling myns Vaders, was het hem verboden,
my Latyn en Grieksch te leeren; alles bepaalde zich tot schryven, rekenen, en de
Engelsche Taal. Ik zou, derhalven, slegts weinig te doen gevonden hebben, hadt
myn Leermeester de uitsteekende leerwyze niet gehad, om zyne Kweekelingen
Brieven aan hem te doen schryven, over onderscheide onderwerpen, als de
schoonheid en waardye der Waarheid, de verpligting tot een Godsdienstig leeven,
de voordeelen eener goede Opvoeding, de nadeelen der Ledigheid, enz.; vooraf
gaf hy hun op, de hoofdsom der zaaken, die aangedrongen moesten worden. Zeer
was hy gesteld op naauwkeurigheid van taal en styl. - In deeze letterbezigheid had
ik zomtyds het geluk om myne medeleerlingen te overtreffen; en myn Leermeester
bleef niet in gebreke, om my, ten hunnen aanhooren, te pryzen, en hy zondt
daarenboven myne dus opgestelde Brieven aan myn Vader en Moeder. Dit verwekte
in my een yverzugt, en dit gaf, zo ik geloof, my een vroegen smaak in naauwkeurige
en fraaije opstellen.
Al dien tyd deed ik egter een zeer schraalen voorraad van Geleerdheid op; en,
wanneer myn Oom, naa myns Vaders dood, my onder zyne bescherming nam,
merkte diens Zaakbezorger te Bristol my aan als verwaarloosd door Mr. FOOT, en
verplaatste my onmiddelyk op een Fransch Kostschool in gemelde Stad: hier leerde
ik spoedig de Fransche Taal; en toegang hebbende tot een Leesgezelschap,
verkreeg ik een zugt tot Boeken, welke zedert dien tyd de wellust myns leevens
geworden zyn.
Een jonger en de eenige Broeder van myn grooten en goeden Oom kwam, met
den Jaare 1759, in Engeland, zette zich te Londen neder, en deedt my by hem
huisvesten, en leeven in den styl der groote wereld. Hy was Representant in het
Parlement voor Abington, en naderhand voor zyne Geboortestad. Voor het overige
kan ik van hem niet zo gunstig spreeken als ik wel zou wenschen: want ik herinner
my, dat, in het tydperk, waarop ik doel, zyn gedrag mywaards niet geschikt was om
my veel eerbieds voor hem in te boezemen. Hy bespeurde dit, en zondt my, kort
daarop, in 't laatst des gemelden Jaars, na Jamaica.
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Deeze beschikking baarde de gewenschte en allergelukkigste verandering in myn
leevenslot: want op Jamaica komende, vond ik myn oudsten Oom, in alle mogelyke
betrekkingen, het tegenbeeld zyns Broeders. By een opgeklaard en vrydenkend
verstand paarde hy de grootste goedaartigheid en de edelaartigste neigingen. Zyne
genegenheid mywaards was zeer sterk, en ik zag hem aan met eene meer dan
kinderlyke genegenheid en eerbied.
Myn Oom ontdekte welhaast myn overhellenden lust tot Boekoefening; en gunstig
over myne bekwaamheden denkende, deedt hy een Kerklyken (myn geliefden en
altoos door my te beweenen Vriend ISAAC TEALE) by hem in huis woonen,
voornaamlyk om, door diens onderwys, het verzuim, van vroegtyds de Geleerde
Taalen te leeren, te boeten.
Mr. TEALE hadt onderwys in eene Taalschool gegeeven, en behalven zyne
bekwaamheid als Taalmeester bezat hy een kieschen smaak voor de Dichtkunst.
- Ik durf egter niet zeggen, dat ik, onder zyn opzigt, groote vorderingen in de Geleerde
Taalen maakte. Ik leerde eenig Latyn, en nog minder Grieksch: zelfs heden valt het
my nog bezwaarlyk, de Romeinsche Dichters in derzelver oorspronglyke taal te
leezen. - De oorzaak hiervan was, dat ik, in een vroeg tydperk myns leevens, geene
gronden van de Latynsche Spraakkunst gelegd hebbende, het aanleeren derzelven
ondraaglyk lastig vond, naa dat ik reeds een smaak gekreegen had in de
schoonheden van welvervaardigde opstellen. - Dichtkunst was ons hoogst vermaak:
want myn Vriend, zo wel als ik zelve, vondt meer genoegen in de schoonheden van
DRYDEN en POPE, dan in de dorre letterknibbelary van de Syntaxis en Prosody. Wy
hielden ons meest bezig met de Fraaije Letteren. Wy lachten menig een uur by het
leezen der Spelen van MOLIERE, en maakten Verzen op de tydsomstandigheden,
die wy nu en dan in de Nieuwspapieren der Volkplantinge deeden plaatzen. Nogthans bleeven de Latynsche Schryvers niet onaangeroerd liggen. Myn Vriend
bevlytigde zich bovenal om my de schoonheden van HORATIUS aan te wyzen, en
dikwyls gaf hy my tot taak, eene Ode van dien Dichter in Engelsche Verzen over te
brengen; 't geen ik zomtyds, door hem in de schikking der Latynsche woorden tot
het regt verstaan geholpen, volvoerde.
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My door myne Schriften by de wereld bekend gemaakt hebbende, is het
waarschynlyk, dat, naa myn dood, de eene of andere opzamelaar van Anecdotes,
of Opsteller van Leevensgeschiedenissen, het zich zal onderwinden, eenige
byzonderheden, myn Leeven betreffende, in 't licht te geeven. - 't Is geen aangenaam
denkbeeld, te overweegen, dat misduiding of kwaadaartigheid op onze naagedagtenis
zich vergaste; ik heb daarom, in een ledig uur, dit korte opstel van myne
Leevensgeschiedenis gemaakt. - Wat voorts myne persoonlyke Geschiedenis betreft,
deeze is van weinig aanbelang voor de wereld. Dezelve levert geene afwisselende
tooneelen van lotgevallen op, die byzonder meldenswaardig zyn. Ik voel nogthans
de eerzugt eens Schryvers, en hoop dat de zodanigen, die myn Werk met
goedkeuring geleezen hebben, zich zullen verheugen, verder iets van my te weeten.
Tot genoegen van zulk slag van Leezers, (indien 'er zodanige zyn) en tot onderrigt
der Naakomelingschap, heb ik dit weinige geschreeven, met verzoek aan mynen
Boekverkooper om dit te plaatzen voor de naastvolgende Uitgave myner Historie
(*)
van de West-Indiën .

Uittrekzel eener reize om de la Pêrouse op te zoeken, gedaan in
de jaaren MDCCXCI tot MDCCXCIV, ontleend uit het reisverhaal
van M. Labillardiere, een der Natuurkundigen, tot deezen Tocht
bestemd.
(Vervolg van bl. 300.)
Met de Schepen de Recherche en de Esperance zeilden wy, den agt-en-twintigsten
van Herfstmaand 1792, uit de Haven van Brest. Zo groot was de begeerte der
Zeelieden, om op deezen Tocht mede te vaaren, dat wy, korten tyd naa het verlaaten
van de reede, twee Matroozen en een Kajuitsjongen vonden, die, geen plaats
kunnende krygen, zich in het Schip

(*)

Zie het laatste Deel deezes Werks aangekondigd in dit zelfde No. der Letteroef.
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verborgen hadden: men bragt deezen weder aan land; dan daags daaraan ontdekten
wy twee andere Matroozen en een Kajuitsjongen; de Schepen nu te verre van land
zynde, moesten wy deezen aan boord houden.
Het eerste, 't welk in ons plan van overneeming valt, zyn de waarneemingen van
LABILLARDIERE op het Eiland Teneriffe, en het beklimmen van den Piek.
De Wynkelders van den Heer DE COLOGANT trokken onze aandagt. De Wynen, welke
dit Eiland oplevert, zyn de voornaamste waaren, in welke deeze ryke Koopman
handel dryft. Onder de verschillende soorten zyn 'er twee, die zeer verschillende
hoedanigheden hebben; naamlyk die bekend is onder den naam van Canarischen
wyn, en die men Malmsey noemt. In de bereiding van den laatstgemelden draagt
men zorg om het zuikeragtige zo veel mogelyk te bewaaren.
De prys van den besten Wyn was toen honderd-en-twintig Piasters de Pyp, en
die van de mindere soort zestig Piasters. Deeze pryzen zyn die, voor welken dezelve
aan Vreemdelingen verkogt worden: want denzelfden wyn, die den laatstgenoemden
zestig Piasters de pyp kost, leveren zy aan de Inwoonders voor zes-endertig. Wanneer de gisting deezer Wynen tot eene zekere maate gevorderd is, zyn zy
gewoon, 'er eene groote hoeveelheid Brandewyn onder te mengen; welke denzelven
zo hoofdig maakt, dat veelen dien Wyn niet kunnen drinken, zelfs in eene zeer
maatige hoeveelheid, zonder de onaangenaamste uitwerkzels op het zenuwgestel
ontwaar te worden.
Men verzekerde ons, dat dit Eiland doorgaans dertigduizend Pypen Wyn 's jaarlyks
oplevert. Naardemaal het geen genoegzaamen voorraad van Koorn ten voedzel
der Inwoonderen verschaft, wordt een gedeelte van het geld, 't welk men voor den
Wyn maakt, die aan de Vreemdelingen onder den naam van Madera-wyn verkogt
wordt, (en, in de daad, deeze Wynen verschillen weinig van elkander) besteed om
dit volstrekt noodige ten leevensonderhoud te koopen.
Schoon de Olyfboom op dit Eiland vry goed tiert, wordt dezelve weinig
aangekweekt. De onderscheide soorten van Palmboomen, die men in eenige tuinen
aantreft, houdt men alleen uit aartigheid.
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Onze begeerte, om den Piek te beklimmen, te verstaan gegeeven hebbende, berigtte
men ons, dat wy den top reeds met sneeuw zouden bedekt vinden. Ik had, my op
den tocht derwaards begeevende, het niet noodig geagt, een Barometer mede te
neemen; maar ik bevond, te Oratava gekomen, dat ik my daarin misnomen had, en
wist 'er my geen aan te schaffen.
Wy stelden ons voor, 's anderen daags 's morgens zeer vroeg den tocht te
aanvaarden. Maar dit was juist een heilige dag, en onze Gidsen konden wy niet
overhaalen om uit te gaan voor dat zy de misse hadden bygewoond; eenigen hunner
hadden 'er reeds drie gehoord. Wat ons betreft, wy zaten op hun met ongeduld te
wagten, wanneer onze ongemaklykheid verdubbelde, op het verneemen, dat wy
het als eene zeer groote gunst zouden moeten aanmerken, indien zy, op een zo
grooten Feestdag, in 't geheel zich zouden willen verledigen om den Piek te gaan
beklimmen. Eindelyk waren zy 's morgens ten negen uuren gereed om ons te
vergezellen.
De Stad verlaaten hebbende, sloegen wy eenen weg in, die ons menigmaal op
steilten bragt, van welke wy verbaazende klompen van bergen, den een op den
ander gestapeld, zagen, en eene soort van amphitheater vormende rondsom het
grondstuk van den Piek. Op derzelver kanten vonden wy veele vlakke plaatzen, die
ons tot rustplaatzen dienden, waar wy, naa ons zeer vermoeid te hebben met op
die oneffene wegen te klimmen, een korten tyd vertoefden om adem te scheppen,
en nieuwen moed op te doen om hooger op te klimmen.
Onze Gidsen verwonderden zich, dat eenigen onzer te voet gingen, strydig met
het doorgaande gebruik der meeste beklimmeren van deeze hoogte; zy waren ons
geduurig aan, om op de muilezels te gaan zitten, door hun medegenomen.
Naa door eenige welaangelegde Wyngaarden gegaan te zyn, vonden wy ons
omringd van Kastanjeboomen, die de hoogste gewesten van deeze bergtoppen
bedekken. In de spleeten tusschen dezelve zag ik het Polipodium Virginicum, en
verscheide soorten van Laurier, welke voor my vreemd waren; onder deeze de
Laura Indica van LINNAEUS. - Schoon wy niet voorgenomen hadden, lang uit te
blyven, moesten wy ons voorzien hebben van meer schoenen: want het sterkste
zool-
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leder sleet binnen kort in stukken door de hard- en oneffenheid der Lava, over welke
wy liepen.
Omtrent den middag kwamen wy op de hoogte der Wolken, die een dikken daauw
verspreidden over het houtgewas, door 't welk onze weg heen liep. Men zou veelligt
denken, dat de menigte van Regen, welke op deeze hoogten valt, uit hoofde van
de eigenaartige gesteltenisse des dampkrings, oorzaak moest geeven tot eene
groote menigte van bronnen. Deeze zyn, egter, zeer zeldzaam, dewyl de grond niet
genoeg verzagt is om het water op te houden, dat, heenzyperende door den
vulcanischen grond, zich voor het grootste gedeelte in den Oceaan ontlast, zonder
geregelde stroomen te vormen.
Zo ras wy deeze dikke wolken te boven gekomen waren, zagen wy eene
vertooning, boven beschryving schoon. De Wolken, beneden ons opeengestapeld,
kwamen ons voor als vereenigd met de omliggende Zee, en verborgen het Eiland
voor ons oog. Het uitspanzel boven ons was een verwelfzel van het doorschynendst
azuur; terwyl de Piek ons voorkwam als een op zichzelve staanden Berg, geplaatst
in 't midden van eene onmeetlyke uitgestrektheid waters.
Korten tyd naa dat wy de wolken beneden ons gelaaten hadden, zag ik een
verschynzel, 't geen ik voortyds had waargenomen, geduurende myn verblyf op de
hooge bergen van Kesroan, in Natolia. Het was met eene nieuwe verrukking, dat
ik de omtrekken van myne gedaante afgetekend vond met alle de schoone kleuren
van den regenboog, op de wolken beneden my, tegen over de zon. De breeking
der zonnestraalen, door het aanraaken van de oppervlakten der lichaamen, levert
eene zeer voldoende verklaaring op van dit schoon verschynzel. Het vertoont in 't
groot een stuk, welbekend by de Wysgeeren; naamlyk, dat, wanneer de
zonnestraalen door een klein gat in de luiken van eene donker gemaakte kamer
heenen gaan, deeze de omtrekken van het voorwerp met alle de kleuren van den
regenboog vertoonen, als dezelve verzameld worden door een prisma, en gebragt
op een blad wit papier.
Wy moesten nu een grooten hoop puimsteenen overtrekken. Hier ontdekten wy
weinig van het groeiend ryk, en wat wy daarvan zagen in een zeer kwynenden staat.
De Spartium was het eenig gewas, 't geen in een zo hoog gewest kon groeijen. Zeer
moeilyk viel
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het bewandelen van deezen vulcanischen grond, dewyl wy 'er ter halver been
inzakten. Wy troffen eenige brokken Pozzolana aan, schaarsch verspreid in de
Puimsteen-aarde.
's Avonds ten negen uuren namen wy ons nagtverblyf te midden der Lava. Eenige
groote brokken, welke wy vonden, dienden ons tot het eenig beschutzel tegen den
Oosten-wind, die met vry veel gewelds waaide. De koude was, op deeze hoogte,
vry scherp. De natuur hadt niet gezorgd voor het gemak der Reizigeren: zeer weinig
houts is hier te vinden; zo dat het weinige, 't geen wy konden verzamelen, niet
genoegzaam was om te beletten, dat wy eenen zeer onaangenaamen nagt sleeten.
De dageraad begon eindelyk aan te breeken. Wy lieten eenigen onzer Gidsen,
met hunne muilezels, ter plaatze, waar wy den nagt hadden doorgebragt, en zetten
onzen weg op den Berg voort, begeerig om den top te beklimmen. - Wy trokken een
uur lang over groote hoopen stukken van graauwe Lava, onder welke verscheide
brokken Pozzolana verspreid lagen, alsmede groote klompen zeer digt zwartagtig
glas, zeer gelykende op dat van gemeene wynvlessen. Dit glas, schoon gevormd
in de groote glasovens van het gebergte, ten tyde der brandinge, zou van zeer veel
nuts kunnen weezen: want reeds volkomen gevormd zynde door de hand der
natuure, hadt men het slegts aan 't vuur bloot te stellen, om het gietbaar te maaken,
en 'er die gedaante aan te geeven, welke de hand des werkmans begeerde.
Wy kwamen aan den mond van eene holte, hier bekend onder den naam van la
quere del ana: de opening is ten vollen vier en een halve voet over 't kruis. Dewyl
deeze holte ter lengte van meer dan zes voeten in eene bykans horizontaale rigting
loopt, waren wy niet in staat om den grond op eene andere wyze te bereiken, dan
door 'er met behulp van een touw in neder te daalen. Wy vonden 'er water in; de
oppervlakte was, gelyk wy natuurlyk op zulk eene hoogte moesten verwagten, met
ys, van omtrent een en een halve duim dik, bezet. Terstond maakten wy 'er eene
opening in, en verfristen ons met zeer heerlyk water. Ik voelde by het drinken geen
dier onaangenaame aandoeningen,
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welke ik te meermaalen gewaar werd, als ik op de Fransche Alpen het water
gebruikte, 't welk uit den voet der Ysbeddingen komt; schoon de koude van het
water te deezer plaatze één Graad grooter was, dan doorgaans aangeweezen wordt
by de waarneeming van het water der Ysbeddingen: want de Thermometer, daarin
gehouden, daalde tot het vriespunt. Het schynt dat de onaangenaame prikkelende
aandoening, veroorzaakt door het water der Ysbeddingen by de inwendige
openingen, toegeschreeven moet worden aan het gemis van dampkringslugt.
Het verwelfzel van het hol was bedekt met crystallen van Salpeter. PIRON, die
eenige dagen ongesteld geweest was, bevondt zich zo vermoeid, dat hy niet verder
voort kon. DESCHAMPS verkoos desgelyks met hem daar te blyven. Ik met de overigen
schikten ons om den top van den Piek te beklimmen.
Den voet van dit berggevaarte bereikt hebbende, zagen wy den Piek voor ons
verheeven in de gedaante van een Conus of Kegel, tot eene ontzettende hoogte,
de kruin uitmaakende van den hoogsten deezer bergen. Van deeze plaats strekte
zich ons gezigt uit over de rest der bergen, die zo veele naderingen vertoonden,
welke overwonnen moesten worden, voor dat wy die over alles heen ziende hoogte
konden bereiken.
Op de plaats, genoemd La Ramblette, gelegen aan den Noord-oostkant van den
Piek, werd onze nieuwsgierigheid opgewekt door eenige spleeten in het gebergte;
eenige deezer waren drie duimen wyd; de overige slegts scheuren, waaruit een
wateragtige damp opsteeg, welke geen reuk hadt, hoewel de zyden der openingen
met crystallen van zwavel bedekt waren, voortkomende uit een witte aarde, van
natuure als Potaarde.
De dampen van den dampkring niet in staat zynde om tot een zo groote hoogte
op te klimmen, vertoont het uitspanzel het schoonste azuur, helderder en
verrukkender dan wy aanschouwen by het helderst weêr in onze lugtstreeken.
Schoon eenige verspreide wolken in den dampkring verre beneden onze voeten
dreeven, hadden wy een zeer volkomen gezigt op de nabuurige Eilanden.
De Kegel eindigt in een Crater of Mond, welke de meeste hoogte heeft aan den
Noord-oostkant. De Zuid-
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westlyke zyde is diepst ingedrukt, 't welk veroorzaakt schynt door het wegzinken
van den grond.
Digt by den top zyn verscheide openingen, omtrent drie duimen wyd, uit welke
een vry heete damp opstygt. Deeze damp deedt de Kwik in den Thermometer van
o

tot 67 boven 0 klimmen. Die dampopstyging gaat vergezeld van een
geluid, niet ongelyk aan dat van snorrende byen. Wanneer de sneeuw, in het laatste
gedeelte van het jaar, op den top van den Piek begint te vallen, wordt die op deeze
openingen valt weldra gesmolten door de hette. De zyden deezer openingen zyn
vercierd met zeer schoone zwavel-crystallen, meest in de gedaante van naalden,
en eenige geschikt in zeer geregelde figuuren. De werking van het zwavelzuur, met
het water vereenigd, brengt zulk eene verandering te wege op de vulcanische
voortbrengzels deezer plaatze, dat iemand, op het eerste gezigt, dezelve voor zeer
witte Potaarde zou houden, die eene zeer groote maate van leenigheid gekreegen
heeft door de vogtigheid, welke gestadig uit de bovengemelde openingen heenen
komt. Het is in deeze soort van aarde, dat de zwavelagtige crystallen, van welke ik
gesproken heb, gevonden worden. - De ontbinding van zwavel en de vulcanische
voortbrengzels maaken een aluinagtig zout, 't welk den grond met de gezegde
naalden bedekt, die weinig aaneenhegting met elkander hebben.
De Thermometer, in de schaduw gesteld, ter hoogte van omtrent drie voeten van
de oppervlakte des gronds aan den top van den Piek, rees in een vierendeel van
REAUMUR

o

een uur ter hoogte van 15 boven 0. Geene zigtbaare verandering deedt zich op by
het veranderen des afstands van den grond, zelfs ter hoogte van zes of agt voeten.
Dit geeft aanleiding om te gelooven, dat de inwendige Hette van den grond te deezer
plaatze, schoon dezelve vry groot is, weinig invloeds heeft op de gesteltenisse des
dampkrings. Daarenboven kon de lugt des dampkrings gemaklyk, op deeze hoogte,
o

verhit worden door de straalen der zon tot 15 , dewyl men een hoogeren graad van
warmte dikwyls ondervindt aan den voet der Ysbeddingen. Ik heb te meermaalen
o

den Thermometer op 20 boven 0 zien staan op den Berg Libanon, schoon zeer
digt by de sneeuw geplaatst.
De afhelling van den berg maakte onze wederkeeren
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gemaklyk, en wy klommen veel schielyker af dan wy opgeklommen waren. Het was
reeds avond, eer wy de plaats bereikten, waar wy den voorigen nagt gesleeten
hadden. Het bykans volslaagen gemis van den slaap, 't welk wy hadden moeten
lyden door de strenge koude, deedt ons weinig zin hebben om een tweeden nagt
te deezer plaatze door te brengen. - Wy wenschten daarom terstond verder voort
te trekken, in hoope van eene beter beschutte plaats elders in het gebergte te vinden;
doch dewyl onze Gidsen volstrekt weigerden, een voerstap verder te gaan, eer de
maan opkwam, vonden wy ons genoodzaakt, daar tot middennagt te blyven, wanneer
de maan stondt op te komen. Met behulp van het flaauw schynzel der maane daalden
wy af over de Puimsteenen, vry stipt den zelfden weg houdende, welken wy in het
(*)
opklimmen genomen hadden .
(Het Vervolg hiernaa.)

De veldslag van Marengo.
(Vervolg en Slot van bl. 306.)

Moed van het Fransche Leger.
Zodra het eerste Bataillon der Divisie van DESAIX de hoogte bereikt had, vormde
het zich in eene

(*)

Uit deeze Beschryving van den Piek blykt, gelyk uit veele andere berigten, van dien
zonderlingen Berg gegeeven, dat dezelve van een Vulcanischen aart is. Twee-en-negentig
jaaren waren 'er verloopen, zonder dat men op Teneriffe eenige vulcanische uitbarstingen
bespeurde, wanneer, op den 6 van Oogstmaand des Jaars 1799, de Inwoonders van St.
Croix op dat Eiland ontrust werden door een geluid, gelyk als dat van kanonschooten op
eenen afstand. In den nagt hadt men eene geringe schudding van eene Aardbeeving gevoeld;
den volgenden morgen zag men uitbarstingen op de Zuidwest-zyde van den Piek. Geduurende
de eerste dagen telde men vyftien openingen; maar met het einde der gemelde maand was
derzelver getal niet meer dan twee. Uit deeze beiden werden groote kolommen rook, by
aanhoudenheid, met zodanig een geweld uitgeworpen, dat dezelve dikwyls de oorspronglyke
rigting behielden, eer ze na beneden kwamen.
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geslooten Colonne. Ieder bewaarde zynen afstand, en ieder ontving zyne orders.
De Consul, de Generaal en Chef, de Generaals, de Officieren van den Generaalen
Staf, doorliepen de gelederen, en boezemden dat vertrouwen in, 't welk groote
gebeurtenissen voorafgaat en doet gebooren worden. Deeze werkzaamheid, die
een uur duurde, was schrikkelyk: want de Oostenryksche Artillery bestookte ons
aanhoudend, en elke losbranding nam geheele gelederen weg; de kanonkogels,
de hauwitsers sprongen op ons, menschen en paarden met zich voerende. Men
ontving den dood zonder zich te verroeren, en sloot zyne gelederen op de lyken
zyner medemakkers. Deeze verschrikkelyke Artillery bereikte zelfs de Cavallery,
die zich agter onze gelederen herzamelde, zo wel als een aantal Soldaaten, van
onderscheidene Corpsen, die, door de Divisie van DESAIX aangemoedigd, die zy
hadden zien voorby trekken, op nieuw op het veld der Eere terug kwamen. Alles is
voorzien, alles is berekend. De Bataillons branden van ongeduld. De Tambour, met
het oog op den Staf van zynen Majoor gevestigd, wagt het teken af; de Trompetter,
met opgeheven arm, verzamelt zynen adem; het teken wordt gegeeven; de
verschrikkelyke Bataillemarsch doet zich hooren; alle de Corpsen stellen zich te
gelyk in beweeging; de Fransche woede sleept, gelyk een maalstroom, alles mede,
wat zich tegen haar verzet; in één oogenblik is de Engte gezuiverd; overal de vyand
overhoop geworpen; stervenden en leevenden, gekwetsten en dooden, alles wordt
onder de voeten vertreeden. Ieder Colonne, aan de overzyde van de Engte gekomen,
doet zyne Divisie in slagorde schaaren. Onze linie vertoonde toen een ontzaglyk
Front. Naar maate de stukken geschut aankomen, worden zy in Batteryen gesteld,
en braaken den dood op de borsten der verbaasde vyanden; zy gaan terug; hunne
tallooze Cavallery valt ons gezamentlyk vol woede aan; het klein geweer, het schroot
en de bajonet houden hun op eens tegen; een van hunne kruidwagens springt in
de lugt; de schrik verdubbelt; de daaruit gebooren wordende wanorde verbergt zich
onder den rook; de stem van den Overwinnaar vermeerdert de verwarring; eindelyk,
alles geraakt in beweeging, alles buigt, alles vlugt. Nu stort de Fransche Cavallery
zich in de vlakte, en verbergt, door haaren heldenmoed, haar
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klein getal; zy rukt naar den vyand, zonder vreeze van zelve aangegreepen te
worden. DESAIX springt, aan de regter zyde, over de slooten, zuivert de heggen,
werpt overhoop, vertreedt, verplettert alles, wat zich tegen zynen doortogt durft
stellen. VICTOR wedyvert, aan de linker zyde, in vlugheid met hem, neemt Marengo
weg, en vliegt naar de Rivier de Bormida. Het middenpunt, met minder magts, en
de Cavallery onder de bevelen van den Generaal MURAT, rukt op eene ontzaglyke
wyze de Vlakte in, altoos op den afstand van een halven kanonschoot. De Generaal
MURAT ontrust het middenpunt van den vyand, volgt zyne beweeging, en houdt
tevens een ontzaglyk groot lighaam Cavallery in bedwang, dat zich niet beweegen
kan, dan onder het vuur van drie agtponders en een hauwitser. Onze Infantery is
op het punt om hem te omcingelen, minder afstands dan hy te doorloopen hebbende,
om aan de brug te komen, ten einde hem op onze beurt dat voornaamste punt van
aftogt af te snyden. De stoutmoedige DESAIX, leevendig geobliqueerd hebbende op
St. Stephano, snydt den linker vleugel der Oostenrykers geheel af; en op het zelfde
oogenblik doet KELLERMAN, de Zoon, met agthonderd Ruiters, uit eenige Regimenten
te zamen getrokken, zesduizend Hongaarsche Grenadiers de Wapens nederleggen.
De Oostenryksche Generaal ZACH, Chef van den Generaalen Staf, wordt gevangen
genomen door een Ruiter van het tweede Regiment. Toen, ô vreesselyke smart!
toen was het, dat de groote DESAIX door het doodelyk lood getroffen wierd, naa het
gantsche Leger, ja zelfs naa mogelyk zyn Vaderland zelve gered te hebben in het
oogenblik van zynen zegepraal. - Maar laat ons nu onze droefheid beteugelen. Wy
zullen, naa ons geschiedverhaal geëindigd te hebben, nog eenige traanen storten
op de bebloede overblyfzelen van onzen grooten Held. De nagt naderde; het Leger
van den vyand in wanorde, Cavallery, Infantery, Artillery, alles by het middenpunt
op elkander gehoopt, verdrongen zich over elkander, in dien verwarden aftogt, op
de Brug in de Rivier. De Artillery, welke de vyand by het begin van ons voordeel
terug getrokken had, uit vreeze dat zy, genomen wordende, tegen hun zelven mogt
worden aangewend, was hun in deeze netelige omstandigheid meer na- dan
voordeelig, dewyl zy den doortogt belette.
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Dan, gevoelende het gewigt om dien aftogt te verhaasten en de verwarring te
vermeerderen, rukten wy op een grooten draf voorwaards; en bereids waren wy
een gedeelte van hun voetvolk op zyde, 't welk, zulke vlugge voeten niet hebbende
als het paardevolk, niet missen kon, gevangen genomen of in stukken gehouwen
te worden. Onze nabyheid op zo weinig afstands vermeerderde, op eene
verbaazende wyze, de verwarring van den vyand. De Grenadiers te paard en de
Jaagers van de lyfwagt hielden de regter zyde van den weg, ten getale van
tweehonderd; vier a vyfhonderd man van de 1ste, 6de en 8ste Regimenten
Dragonders, en van het 20ste Regiment Cavallery, de linker zyde. MURAT vloog van
de eene naar de andere zyde. Het beslissend oogenblik was daar. De Chef de
Brigade, BESSIERES, vol van het vuur, dat ons allen bezielde, sprak ons aan als een
Krygsman, die weet hoe men een Soldaat op het pad der Eere leidt. Wy grypen den
sabel in de vuist; onze mantels worden op onze borsten gekruist; wy schikken onze
teugels; wy schaaren onze paarden, ongelukkig reeds te veel vermoeid; de Geestdrift,
om aan zyn Corps een naam te maaken, ontvonkt den onverschilligsten; de
Trompetten blaazen eindelyk den aanval; men beweegt zich op de hand-galop; de
aarde dreunt; door eene kunstige beweeging staan wy gereed, om op de ademlooze
Infantery in te storten. Toen besloot de Oostenryksche Ruitery, haare raadelooze
Infantery te redden, en begaf zich op ons in Colonne. De vlugheid dier beweeging
dwong ons, onzen prooi te laaten vaaren; wy wendden ons daadelyk links, en
obliqueeren op hun; dertig passen en een wyde sloot scheiden ons nog van hun;
de sloot over te springen, ons wederom te schikken, 'er op in te houwen, en de twee
eerste pelottons te omringen, was het werk van geen vyf minuten. Verbysterd door
dien verschrikkelyken aanval, mogelyk verschrikt door de groote gestalte der Ruiters,
wier hairen mutzen dezelve nog grooter doen schynen, verdeedigen zy zich slegt,
en worden allen in stukken gehouwen: wy maakten aldaar geene krygsgevangenen,
of namen 'er paarden. In dien tusschentyd greepen de Dragonders deeze Colonne
in de zyde, en rigtten een vreesselyk bloedbad aan; zy vervolgden ze tot aan eene
hoogte, alwaar verscheiden krygsgevangen gemaakt wierden. Ons klein getal, de
ongeschiktheid van den grond, de nagt,
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die ons overviel, de verbaazende vermoeijenis van onze uitgehongerde paarden,
eene talryke vyandelyke Cavallery, onder wier oogen dit alles voorviel, en die wraak
had kunnen neemen, veroorlofden den voorzigtigen en wakkeren Generaal MURAT
niet, om de heerlyke vrugten van deezen roemryken dag (door ons verder te doen
voortrukken) aan lotwisseling bloot te stellen. Daarenboven, onze Infantery, die
bykans even spoedig als wy, maar verstrooid, en als scherpschutters, aankwam,
zou mogelyk den tyd niet gehad hebben, om zich te vereenigen, zo wy eene halve
wending gemaakt hadden.

Gevolgen van de Zege van Marengo.
Dus eindigde deeze altyd gedenkwaardige dag. De invallende duisternis gedoogde
het verzorgen van alle de gekwetsten niet; een groot aantal bleef op het slagveld
liggen. De Oostenryker en de Franschman, door hun ongeluk broeders geworden,
naderden elkander, sleepten zich zo goed voort als zy konden, en beweezen
elkander, in hun wederzydsch ongeluk, wederkeerige diensten. Ieder ging slaapen
op de plaats, waar hy zich bevond, de rantzel op den rug, en de snaphaan tusschen
de beenen. De Ruiters, de teugels in hunne armen houdende, geraakten met hunne
paarden, zonder eeten of drinken, in slaap. Het sloeg tien uuren te Marengo, wanneer
wy langzaam naar St. Juliana terug kwamen. Verscheiden onzer, afgemat door
vermoeijenis, en nog meer door de behoefte van den slaap, sliepen gerust op hunne
paarden, maar wierden alle oogenblikken opgewekt door de smartelyke
klaagstemmen der gekwetsten, die op snaphaanen of draagbaaren weggedraagen
wierden, of van dezulken, die verlaaten en verstrooid op de velden lagen en om
hulp riepen, en het gevoelig hart met die droefheid vervulden, die den waaren
Krygsman niet alleen niet onbekend is, maar hem zelfs tot zo veel eer verstrekt.
Paarden doolden hier en daar op drie pooten rond, en riepen de onze door hun
grinniken. By elken voetstap moest men ophouden en omwegen maaken, om de
gekwetsten niet te vertreeden. De slooten en de weg waren dikwerf door
Kruidwagens, Veld-equipages en omvergeworpen Kanonnen versperd. Wat verder
wierden eenige huizen door de vlammen verslonden, en stortten op de ongelukkige
be-
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wooners neder, die zich, half dood van vrees, in hunne kelders bevonden. De diepe
duisternis, welke ons omringde, maakte het tooneel nog verschrikkelyker.
Krygsgevangenen, niet weetende waar te gaan, maar in hoop van te zullen
ontkomen, dwaalden op goed geluk om, en wierden ontmoet door Fransche
Soldaaten, die, gebukt gaande onder den last van hunne gekwetste medemakkers,
hun dwongen om terug te keeren, op hunne schouders deeze eerbiedwaardige
lasten laadende.

Tafereel van het Hoofdkwartier.
Eindelyk kwamen wy aan het Hoofdkwartier aan, hetgeen voor een Hospitaal diende.
Iedereen plaatste zich zo goed hy maar konde, zelfs onder de dooden en stervenden,
zonder dat de bitterste jammerklagten nu meer de kragt van den slaap konden
overwinnen. Des anderen daags, de honger de overhand neemende, trad ik zeer
droefgeestig op de plaats van het Kwartier Generaal, ten einde my eenig voedzel
voor my en myn paard te verschaffen, wanneer het verschrikkelykst schouwtooneel
my de hairen te berge deed ryzen. Meer dan drieduizend Oostenryksche en Fransche
gekwetsten lagen opeengehoopt op de plaats, in de schuuren, in de stallen, in de
kribben, zelfs tot in de kelders en op de vlieringen, de allerbitterste klaagtoonen
uitboezemende, ja vloekende en raazende zelfs op de Heelmeesters, die aan alle
die verbanden te gelyk niet konden voldoen. Ik hoorde van alle kanten de
klaagstemmen van myne oude medemakkers en vrienden, die my om eeten en
drinken vroegen. Alles, intusschen, wat ik doen konde, was, voor hun water in myne
waterflesch te gaan haalen; en in de daad, myne eigene behoeften en die van myn
paard vergeetende, bleef ik meer dan twee uuren beurtelings den dienst van
Heelmeester en Zieken-oppasser vervullen. Alle gezonde Soldaaten deeden het
zelfde. Van alle kanten bragt men krygsgevangenen aan; hetgeen nog aanmerkelyk
het getal der uitgehongerden vermeerderde. Eindelyk; deeze dag was voor ons
allen van eene byna ondraagelyke lengte. Intusschen gebeurde 'er iets, 't welk
allerlei gissingen deed gebooren worden, en eenigermaate onzen langduurenden
kommer verzagtte. Een Oostenryksch Officier kwam; en een Aide de Camp vertrok
daadelyk naar
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Alexandrie. Ieder maakte daaromtrent op zyne manier zyne bedenkingen. BERTHIER
zelf begaf zich des namiddags derwaards. Elk was reikhalzend naar bericht, en
niemand durfde hoopen, hetgeen hy 's daags daaraan vernam verkreegen te hebben.
Wy vernamen, namentlyk, met het aanbreeken van den dag, het nieuws van den
Wapenstilstand, die het Fransche Leger met ongemeene blydschap vervulde; terwyl
het Oostenryksche, beevende van woede, des anderen daags en de volgende, over
het slagveld trok, nog rookende van beider bloed; daar de verstrooide en nog
onbegraavene lyken alreeds verderffelyke, en voor het menschelyk lighaam
schadelyke, dampen begonnen op te geeven. Eindelyk kwamen de leevensmiddelen,
zo wel als de wagens ter vervoeringe der gekwetsten, aan. 'Er wierd daadelyk eene
broederlyke verdeeling gemaakt van het aangekomene tusschen alle de slagtoffers
van deezen bloedigen dag. Men zag, zonder jaloursheid, den Oostentyker en den
Franschman, die, twee dagen te vooren, elkander naar het leeven stonden, uit
dezelfde handen, onder het zelfde dak, in dezelfde kamer, den noodzaakelyken
bystand en de volyverige hulp van de waare en hulpvaardige menschlievendheid
ontvangen.

Berigt der familie van de Grenvilles, op Mauricius, of Isle de France.
(Ontleend uit den Baron GRANT's History of Isle de France.)
Myn Oom heeft in de Stad een huis, waar wy zomtyds ons verblyf neemen, byzonder
met oogmerk om het gezelschap te genieten van den Heer DE GRENVILLE, en diens
zeer inneemend Gezin. Hy is langen tyd myns Ooms Vriend geweest en de myne
geworden. Het is van hem en den Heer DE LA BOURDONNAIS, dat ik alle
berigtgeevingen ontvang, welke ik hier noodig heb.
De Heer DE GRENVILLE stamt af van eene oude adelyke en beroemde Familie in
Normandye, waar verscheide Burgten en Goederen zynen naam voeren. Een Tak
van deezen Stam ging met WILLIAM de Vermeesteraar in den Jaare 1066 na Engeland
over, waar de-
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zelve thans groote Goederen bezit, en hooge Waardigheden bekleedt.
Deeze Heer is een oud Krygsman, die met eere gediend heeft, zo in Frankryk als
in Indie; hy mag, in waarheid, beschreeven worden als boven het gros der menschen
uitmuntende in verstand, kundigheden, en hoedanigheden zyns Characters. Men
noemt hem den Philosooph, en hy verdient deezen naam, in den verheevensten
zin; hy is een Beminnaar der Wysheid. In den vroegsten tyd zyns leevens bragt de
vuurigheid zyner gesteltenisse, versterkt door den krygsgeest, toen heerschende,
hem in verscheide gevallen van Eer, gelyk men ze noemt. Een deezer greep plaats,
tusschen hem en een Edelman des Hofs, in de Tuinen van Versailles, onder de
vensters van 's Konings kamer; dit dreigde de ernstigste gevolgen te zullen naa zich
sleepen. Dan de Heer DE MOUPOU, toen in groot aanzien, en aan welken hy verwant
was, raadde hem, het Koningryk te ruimen, en bezorgde hem een post in Indie,
welken hy met roem bekleedde.
Ware het bestaanbaar met het plan myns Werks, het zou my hoogst aangenaam
weezen, uit te weiden in de deugden en zonderlinge hoedanigheden deezer Familie.
Dan ik moet my bepaalen tot één van dezelve, naamlyk den Heer DE GRENVILLE DE
FORVAL, tweede Zoon van den Heer DE GRENVILLE. Eenige voorvallen, hem bejegend,
zyn zo naauw verbonden met de zeden en gebruiken der Eilanderen van Mauricius,
Bourbon, enz. en zo aanmerkelyk op zich zelven, dat ze hier wel voegen, en als
eene onderrigtende bylaage kunnen dienen.
Op deeze Eilanden is geen enkel voorbeeld van een wanstaltig of gebocheld
mensch, 't geen toegeschreeven moet worden aan de natuurlyke en ongedwongene
wyze van opvoeding, welke hier plaats grypt. By het voordeel eener schoone
lichaamsgestalte bezat FORVAL een krygsmans houding, eenigzins aan het strenge
grenzende; zyn gebleeke moed ging gepaard met de edelste gevoelens, die immer
in menschlyken boezem woonden.
Het gebrek aan Slaaven in onze Volkplantingen doet uittochten om dezelve te
bekomen noodzaaklyk worden. Men rust derhalven Schepen uit na de kust van
Africa en Madagascar; met dezelven vertrekken eeni-
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ge Krygslieden, om het oogmerk deezer tochten te ondersteunen en te begunstigen.
FORVAL kreeg last om over het Krygsvolk tot eene reis van dusdanig eene
bestemming het bevel te voeren, en na de kust van Madagascar te vertrekken. Aan
de Oostzyde geland, ontscheepte hy zyn Volk, en legerde 't zelve op het kleine
Eiland St. Maria, by de Inwoonders bekend onder den naam van Ibrahim, door eene
zeer naauwe Straat van het Hoofdeiland afgescheiden. Hier greepen de
onderhandelingen stand, tusschen de Persoonen, tot deezen tocht benoemd, en
een van de kleine Prinsen van Madagascar, betrekkelyk tot het oogmerk der reize.
FORVAL hieldt zich zo geheelenal overtuigd van de goede geaartheid en
welgezindheid des Volks, waarmede men handelde, dat hy het oor leende aan de
vriendlyke verzoeken des Konings, om onder hun zyn verblyf te neemen. In gevolge
hiervan beval hy, dat een klein aantal Krygsvolks, met eenige tenten, van het kleine
Eiland zich nevens hem na de overzyde zou begeeven. De Koning, ADRIAN BABA
geheeten, overlaadde hem met veelvuldige beleefdheden; en hem zyn voorraad
van Vee vertoond hebbende, vroeg hy, in de trotschheid zyns harte, of de Koning
van Frankryk zo groot en magtig was als hy?
FORVAL oordeelde dat hy zich in een staat van volkomene veiligheid bevondt. In
zyn tent gegaan zynde, om 'er den nagt door te brengen, kreeg hy, op het
onverwagtst, bezoek van eene zeer schoone Vrouwe, eene Inboorelinge van het
Eiland, die, naa eene korte verontschuldiging gemaakt te hebben wegens haare
komst, haare verlegenheid en kommer te verstaan gaf, dat zo schoon een Blanke
als FORVAL om hals gebragt zou worden.
FORVAL, hoogst verwonderd over dit bezoek, kon niet nalaaten kennis te neemen
van het gevaar, 't welk daartoe aanleiding scheen gegeeven te hebben. De gemelde
Vrouw, die zo veel belangs in zyne behoudenis scheen te stellen, was de Dogter
eens Konings, en bekend onder den naam van Prinses BETSY. Gevraagd na de
oorzaak van dit bezoek, vroeg zy FORVAL, op haare beurt, ‘of hy zou wenschen haar
leeven op te offeren om zyn eigen te behouden?’ - ‘Geenzins!’ antwoordde FORVAL.
- ‘Dan,’ hernam zy, ‘wil ik u onder-
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rigten van een verraadlyken toeleg op uw leeven, indien gy my wilt belooven, my
met u, en my ter Huisvrouwe te neemen. Ik zal aan u opofferen den Throon van
mynen Vader, die my by erfopvolging wagt. Ik zal myn Geboorteland, myne Vrienden,
myne Gewoonten, en de Vryheid, welke my zo dierbaar is, verlaaten. Myne
Bloedverwanten, die my als onteerd zullen aanmerken, zullen my verfoeijen; en
indien gy my blootgesteld laat aan hunne wraakneeming, zal men my in slaaverny
wegvoeren, welke voor my duizendmaal erger is dan de dood. Beloof my de
voldoening myner vraage; zweer, dat uwe soldaaten geen leed zullen doen aan
myne Bloedverwanten; en ik zal u een geheim openbaaren, van het hoogste
aanbelang om van u geweeten te worden.’ - FORVAL verbondt zich oogenbliklyk om
aan haar verzoek te voldoen, indien de kundschap, welke zy zeide aan te brengen,
van zo veel gewigts was, als zy daaraan hegtte.
‘Wel dan,’ vervolgde de Prinses BETSY, ‘met het aanbreeken van den dag zal myn
Vader hier komen, onder voorwendzel van een vriendschaplyk bezoek; en indien
hy een stokje, 't welk hy in zyne hand heeft, breekt, zal dit ten voorteken van uwen
dood strekken; zyn lyfwagt zal dan intreeden met hunne bylen, u vermoorden, en
al uw volk zal nevens u vermoord worden.’
FORVAL geleidde haar onmiddelyk na eene veilige plaats. Hy besloot,
desniettegenstaande, den morgenstond af te wagten, en zich te verzekeren van de
waarheid des gegeeven berigts. De Prinses hadt 'er bygevoegd, dat het teken, 't
welk de Koning aan zyne knegten zou geeven om te vertrekken, bestondt in zyn
hoed na hun te werpen.
De op de uitkomst wagtende FORVAL gaf last aan zyne soldaaten om den geheelen
nagt onder de wapenen te blyven, en zich binnen hunne tenten te houden. Hy zelve
hieldt zyne wapens in gereedheid, lag een paar pistoolen onder zyn tafelkleed, en
ging 'er by zitten met zyn hand op de pistoolen.
In 't einde verscheen de Koning, en het stokje gebrooken hebbende, naderde de
lyfwagt voor de tent; doch de Koning, verschrikt op het zien van het pistool, 't welk
FORVAL hem dreigend voorhieldt, wierp zyn
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hoed na de manschap, die onmiddelyk wegvlugtte. De weinige soldaaten, welken
FORVAL by zich hadt, schaarden zich in slagorde. Alle de Negers waren heenen
gegaan; de Koning alleen bleef gevangen; hy werd niet geslaakt vóór dat de Prinses
met al het volk ingescheept was; en FORVAL rekende zich gelukkig, een zo trouwlooze
kust te mogen verlaaten. Ondankbaar betoonde hy zich niet: hy trouwde plegtig de
Prinses BETSY, ondanks alle de afmaaningen zyner Vrienden, en leeft met haar
gelukkig. Haare kleur was zeker ongevallig voor een Blanken, en haare opvoeding
maakte haar geenzins tot eene geschikte leevensgezellinne van een Man als haar
Egtgenoot; doch haare gestalte was schoon, haare houding edel, en alle haare
beweegingen hadden de waardigheid van eene, die gebooren was om te regeeren.
Prinses BETSY was eene rechtschaape Amasoone; en de kleeding, welke zy
verkoos, was die, welke zints deezen naam gedraagen heeft. Nooit ging zy uit, dan
gevolgd door een slaaf, en gewapend met een klein vogelroer, waarmede zy zeer
behendig wist om te gaan, en zich met moed zou verdeedigd hebben, ware zy
aangevallen geworden. Zy was zo vlug als een hert, schoon deftig in haar voorkomen;
doch ten aanziene van haaren Egtgenoot zo zagtaartig en onderwerpelyk als de
toegenegenste zyner slaavinnen. Jegens haare minderen gedroeg zy zich met
waardigheid en zagtaartig; nimmer ging zy anders dan te voet, om bezoeken af te
leggen by lieden van haare Familie; niettemin verkreeg zy zeer gemaklyk alle
voegelykheden van voorkomen, en haar gezelschap was zeer vermaaklyk en vol
leevendigheids.
Verscheide jaaren naa haar trouwen gaf Prinses BETSY (want zy wordt zeldzaam
Mevrouw FORVAL genoemd) aan haaren Egtgenoot een nieuw blyk van haare
genegenheid. Haar Vader stierf; het Koningryk kwam, met diens dood, op haar; en
het Volk, zeer gesteld op het bloed hunner Koningen, verlangde hartlyk, haar op
den Throon haarer Voorouderen te zien. - Zo ras zy des onderrigt was, verzogt zy
van haaren Egtgenoot vryheid om haar Geboorteland te mogen bezoeken. Schoon
zulk een onverwagt verzoek FORVAL verbaasde, twyfelde hy niet, het aan haar toe
te staan; en daar zy de reden van haare zyde niet ontvouwde, voel-
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de hy zyn trots beledigd wegens dit gedrag; dan hy verborg zyn hartzeer in zyn
eigen boezem, hoe zeer het hem prangde. De eerste gevoelens van FORVAL, ten
opzigte van die Prinses, waren de gevolgen van eer en dankbaarheid; doch haar
gedrag ten zynen opzigte, haar gedrag jegens anderen, en haare persoonlyke
bevalligheden, die haare kleur deeden vergeeten, hadden in zyn hart de getrouwste
en tederste toegenegenheid verwekt.
Koningin BETSY, egter, vertrok na haar Koningryk, zo ras zy des verlof van haaren
Man gekreegen hadt; terwyl FORVAL zich geheel buiten staat vondt, om den stap,
thans door haar gedaan, overeen te brengen met haare voorheen zo dikwyls
verklaarde gevoelens en daaraan beantwoordend gedrag, tot hiertoe gehouden.
FORVAL wagtte, derhalven, met het grootste ongeduld op de wederkomst van het
Schip, 't welk haar na Madagascar gevoerd hadt; wanneer, tot zyne uiterste
verbaasdheid, zyne getrouwe Egtgenoote in dat zelfde Schip terug keerde, met
honderd-en-vyftig Slaaven, die zy voor hem gekogt hadt. - ‘Gy,’ voerde zy FORVAL
te gemoete, zich in zyne armen werpende, ‘Gy hadt de edelmoedigheid om my te
trouwen, in weerwil van de begeerte uwer Vrienden en de vooroordeelen uws Lands,
wanneer ik niets bezat om u te geeven, dan myn eigen Persoon, wier bevalligheden,
met welk een oog zy ook mogten aangezien worden in myn eigen Land, eerder u
moesten tegenstaan dan behaagen. - Gy zult, derhalven, een nieuw bewys van uwe
genegenheid mywaards by zo veele voegen, als gy my verzekert van uwe
vergiffenisse, wegens de twyfelingen omtrent myne trouwe en myne verpligting aan
u, verwekt door myn heenen trekken: maar ik wilde u onkundig laaten van het plan,
door my gevormd by het kennis krygen van myns Vaders dood, tot dat ik het daadlyk
volvoerde. Niet het kleine Koningryk, 't welk door die gebeurtenis op my kwam, zelfs
niet het grootste Koningryk, zou my van u gescheiden hebben. Myn éénig oogmerk,
in den toen gedaanen stap, was, u een offer te brengen van een klein gedeelte
myner Onderdaanen; dit is het éénige van myn Erfgoed, 't welk ik u kan schenken.
Ik heb ten zelfden tyde aan de wenschen myns Volks voldaan, door myne kleine
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Heerschappy over te draagen aan den waardigsten myner Bloedverwanten.’
Het tooneel eener zodanige ontmoetinge kan veel gereeder begreepen dan
beschreeven worden. Zo vondt FORVAL zyne Vrouwe alle zyne toegenegenheid
waardig; en het geschenk, 't welk zy hem bragt, is eene soort van rykdom in dit
Land.

Bedagtzaamheid.
Die over zynen Geest heerscht, is sterker, dan die eene Stad inneemt; was het
gevoelen van den verstandigsten Sterveling. En waarlyk, ieder onbevooroordeelde
zal zulks volkomen moeten toestemmen. By zulk eenen zullen maatigheid en
bedagtzaamheid de bestuursters zyner daaden en handelingen zyn. En wat zal hy
met dezelve niet vermogen? Hy zal vrede in zyn harte hebben, en geluk onder zyne
Natuurgenooten verspreiden.
De groote oorzaak der ongenoegens en oneenigheden in dit leeven is, myns
bedunkens, daarin te zoeken, dat wy, in 't algemeen, de zaaken niet uit het regte
oogpunt beschouwen, of over dezelve een te haastig oordeel vellen, en daardoor
niet zelden iets doen, 't welk onszelven en anderen in mindere of meerdere onheilen
stort, en ons de oogen niet dan te laat opent. En kan dit anders zyn, indien wy de
beneveldheid van ons verstand niet te hulpe komen, door naar verlichting te streeven,
en naar die wysheid, welke ons door de uiterlyke schors der dingen heen doet zien?
Wy zyn steeds partydig jegens onzen naasten, en ten goeden ingenomen omtrend
onszelven, indien wy ons niet in de hoogstnoodige kennis van het menschelyk hart
en in menschenliefde oeffenen. Wy oordeelen meest naar den uiterlyken schyn der
zaaken, zo als die zig aan onze bevooroordeelde bevatting voordoen. Wy zyn niet
gewoon het verband der zaaken na te spooren, voor zo verre dat onder ons bereik
kan vallen; 't geen egter zo noodig is, om recht over eene zaak te oordeelen: want
hoe veele zaaken, die zig in het afgetrokkene goed of kwaad voordoen, krygen eene
andere gedaante, als men derzelver bronnen naspoort, en dezelve beziet in verband
met andere dingen, waarmede zy in eene onafscheidelyke betrekking staan! En
zoeken wy dat verband, zo ontmoet ons beperkt verstand niet zelden onoplosbaare
tegenstrydigheden, die ons een verkeerd oordeel doen vellen. Beter is het, derhalven,
in zulke gevallen, ons oordeel op te schorten, en tyd en gelegenheid af te wagten,
vooral indien wy niet in de
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noodzaaklykheid gebragt worden om spoedig te moeten oordeelen of te besluiten.
Die zynen mond wederhoudt, wederhoudt zyne ziele van benaauwdheden.
Voorzigtigheid in woorden, bedagtzaamheid in beoordeelingen, en nog meer in
daaden, zyn noodzaaklyke vereischten, om rust aan ons hart, en geluk aan onze
medemenschen te bezorgen.
Eenig nadenken zal ook den onbedagtzaamsten gereedelyk doen toestemmen,
dat Bedagtzaamheid het groot vereischte tot tydelyken voorspoed;
Onbedagtzaamheid, daarentegen, een te algemeen heerschend gebrek is, 't welk
dien voorspoed buiten ons bereik stelt.
Een onbedagt oordeel over onze Naasten, is ook, ter oorzaake van de gesteldheid
onzer natuure, of liever van onze ingeschapene zelfliefde, de bron van een liefdeloos
gevoelen over hunne gedraagingen, die wy daardoor uit verkeerde oogpunten
beoordeelen, in plaatse dat wy, met een liefderyk hart, dezelve altyd van de
gunstigste zyde zouden beschouwen, gedagtig aan de groote Les des grootsten
Leermeesters: Doet uwen naasten zo als gy wenschte dat men aan u zoude doen.
Welk eene geheel andere gedaante zou alsdan de verkeering onder de menschen
verkrygen! En hielden wy altoos in 't oog, dat ons oogmerk zyn moet, by het
ontdekken van gebreken in onze medemenschen, hen te verbeteren, en geenzins
hen te verbitteren; wy zouden alsdan ondervinden, hoe zalig het is, goed voor kwaad
te kunnen vergelden!
Een verstandeloos man veracht zynen naasten; maar die verstand heeft, zwygt
stille, en een wyze bedenkt zig om te antwoorden; ja een wyze en bedagtzaame
zal nimmer zonder noodzaak een te schielyk besluit opmaaken; hy zal liever wysheid
van God afbidden, die beloofd heeft, dezelve te geeven aan den geenen, die haar
by Hem zoeken; Hy is een milde Geever, die niet verwyt, een milde Geever, die niet
onthoudt aan dezulken, die in opregtheid dezelve van Hem begeeren.
ô! Ware de Mensch bedagtzaamer omtrend zynen Naasten, en maar zo voorzigtig
als de gezonde Rede leert, en nog meer wanneer de verhevene Godsdienst van
het zalig Euangelie zyn rigtsnoer wordt; hoe veele schoone roozen zouden dan
glansryk pryken, daar nu enkel doornen staan! Hoe veel aangenaamer ware het
verkeer op deeze Aarde! en hoe zou elke menschenvriend zig verblyden! Ja wy
zouden, als 't ware, gemeenschap oeffenen met de Engelen, met de bewooners
van betere waerelden; - wy zouden den Hemel op aarde aanvangen, en de Geest
des Vredes en der Liefde zou, als afgezant van den grooten Waereldheerscher,
onder ons komen woonen. En ware de Mensch tevens bedagtzaamer omtrend
zigzelven, ook in het verkiezen zyner vermaaken en uit-
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spanningen, die hem deeze waereld zo voortreffelyk kan opleveren; en veragtte hy
die woeste genoegens, die den vrede der ziele stooren en verwoesten; nimmer
hoorde men alsdan deeze Aarde een Rampwoestyn noemen; 't welk zy nu niet
zelden voor den dwaazen mensch is, die Godsdienst en Zedelykheid veragt, en dus
zyn waar geluk met voeten treedt. - Ik kan my niet onthouden, met eene
Vaderlandsche Dichteresse te spreeken:
Wie onbedagt een Roos
Van 't bloeijend struikje zoekt te breeken,
Voelt scherpgepunte doornen steeken;
Maar wie de lieve bloem met stille wysheid plukt,
Verlustigt zig in blos en geuren;
Geen dooren zal de hand verscheuren,
Die 't lachend kind der Mey op onschulds boezem drukt.
De blyde roos der levenspaden
Lacht gansch de menschheid aan, maar vergt verstand en deugd.
Wie maalt de zaligheid, gehegt aan ed le daaden,
Gekroond met rust en vreugd!

Ja, rust en vreugd zullen eens in eeuwigheid genooten worden, en aldaar de kroone
zyn van harten, hier door Jesus Geest geleid, die het daar zogten, by dien Geest,
die wysheid en bedagtzaamheid ademt, en die door denzelven nederig en
bedagtzaam zogten te wandelen, het goede, dat zy hier mogten smaaken, met
dankbaarheid genooten, en het kwaade hun ten leerschool deeden verstrekken.
Betreuren wy dan, aan den eenen kant, de dwaasheid van den waereldling, en
werken wy, zo veel als onze kring gedoogt, ter verbetering mede. Dan zal het
genoegen ons bekroonen, de vreugde ons aanlagchen, ook te midden van den
tegenspoed.
Grootsch rees uw dageraad, jonge waereld!
Door traanen van gevoel bepaereld;
De reinste zaligheid was door geen dwang verdrukt.
ô Jeugd des tyds! waar zyn uw blosjes?
Ach! trotschheid heeft die mirtenboschjes
Der vryheid - des geluks, uit Edens hof gerukt!

Maar door Bedagtzaamheid wordt Trotschheid overwonnen en beschaamd; en
eenmaal zal die gehaate Trotschheid, door beminnelyke Christelyke Nederigheid,
te ondergebragt worden. Dan zal zalige Bedagtzaamheid onder de gelukkige bezitters
van eene betere Waereld woonen, en eeuwig heil veroorzaaken!
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Genoegens van het landleeven.
Niet lang geleeden leide ik een bezoek af by eenen Vriend, die, voor eenigen tyd,
de woelingen der waereld was ontweeken, ter genietinge van de zoetigheden des
Landleevens, in een der aangenaamste oorden van ons Gemeenebest. Zyn huis
ligt op eenen eenigzins verheevenen grond, van waar men een alleraangenaamst
uitzigt heeft. Langs de buitenzyde van zynen tuin, die in eenen hem byzonder eigen,
doch met de natuur volmaakt overeenkomstigen smaak, is aangelegd, loopt een
beekje, 't welk, door de effenheid zyner oppervlakte en door de helderheid des
waters, de aandagtige opmerking trekt. Ondanks deeze gunstige ligging, zyn
zommigen van begrip, dat de frischheid der lucht, de schoonheid van den
omliggenden oord en de stilte der eenzaamheid, het gebrek aan eene nabuurschap
in geenen deele kan vergoeden. Want, om de waarheid te zeggen, binnen den
omtrek van een half uur gaans van myns vriends eenzaame Landhoeve ontmoet
men geen enkel huis, uitgezonderd eenige geringe hutten, die van werklieden
bewoond worden.
Schoon ik, even als veele andere bezoekers, geduurende de eerste dagen myns
verblyfs, weinig smaaks vond in de afgelegene eenzaamheid van myns vriends
wooninge, naadat ik, evenwel, eenigen tyd by hem vertoefd, en de kalme redelyke
vermaaken van wysgeerige bedaardheid had gesmaakt, wierd ik, tot dweepens toe,
verzot op het afgezonderd leeven eens Kluizenaars. Intusschen moet ik hier
aanmerken, dat myn vriend eenige hoedanigheden bezit, om de eenzaamheid
aangenaam te maaken, van onvermydelyke noodzaaklykheid. Hy bezit eene
natuurlyke zagtheid van karakter, een verfynden smaak in Letterkunde en Muziek,
en schept vermaak in de gewoone bezigheden van het land. Doch hoewel hy het
grootste gedeelte van zynen tyd verdeelt tusschen zyne boekoeffeningen, zyn
speeltuig, zyne honden en paarden, nimmer, egter, is hy zoo gelukkig als in de
verkeering met eenen vriend, wiens karakter en gevoelens met de zyne
overeenstemmen.
Ik moet niet vergeeten, hier nevens te voegen, dat hem tot geene geringe bron
van vermaak verstrekt zyne bedrevenheid in de Kruidkunde en in de Natuurlyke
Wysbegeerte, op de kennis van welke hy, in vroegere jaaren, zich hadt toegelegd.
Zyne bedrevenheid in deeze weetenschappen stelt hem in staat tot het maaken van
aanmerkelyke verbeteringen in de beplanting van zynen tuin, alwaar bykans ieder
plant, welke
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zeldzaam, nuttig of fraai mag heeten, tot den hoogsten trap van volkomenheid
gebragt is.
Uit myns vriends afgezonderde leevenswyze mogt, veelligt, iemant afleiden, dat
hy van 't geen 'er in de waereld omgaat geheel onkundig is. Integendeel is hy
aangaande het nieuws van den dag volmaakt onderricht; de beste Nieuwspapieren
worden hem telkens toegezonden; iedereen erkent, dat zyne aanmerkingen op den
smaak, de zeden en de staatkunde van den tegenwoordigen tyd, volkomen steek
kunnen houden. Altyd hebben zyne aanmerkingen dit byzonders, ontstaande, veelligt,
uit zyne verwydering van strydige aanhangen, dat zy eenen reuk hebben van die
onpartydigheid en openhartigheid, welke van los te zyn van ingewikkelde gehegtheid
en van blinde dweepery het bestendig gevolg is.
Het groot nadeel der Eenzaamheid is, dat de Reden, by mangel aan oeffeninge,
zwak wordt, terwyl de kragten der Verbeeldinge, door tewerkstelling van dezelve,
versterkt worden. De zombere denkbeelden van Pauslyk bygeloof wierden uit de
Kloostercellen ontleend. Dweepery en bygeloof, zwaarmoedigheid en wanhoop,
namen telkens hunnen oorsprong in het Hol en in het Klooster. Gelukkig in eenen
geest, met denkbeelden van allerleien aart ryklyk gestoffeerd, is myn vriend nooit
om eene gelegenheid verlegen tot het te werk stellen van de vermogens zyner
Reden, en kan hy, ten allen tyde, zyne Verbeelding van de akeligheden der
zwaarmoedigheid aftrekken, door de bekoorlyke bezigheden van letterkundig
onderzoek.
Dringende bezigheden noodzaakten my een bezoek te bekorten, welk ik gaarne
langer wenschte gerekt te hebben. Ik keerde terug in de woelingen eener bedryfvolle
waereld, onder het voeden van de streelende verwagtinge, dat eenmaal de tyd zal
daargesteld worden, die my zal in staat stellen om den avondstond myns leevens
te slyten in eene kalme afzondering, gelyk aan die van mynen vriend, alwaar niets,
dan de tegenwoordigheid eens vriends, dierbaar aan myn hart, aan myn geluk zal
ontbreeken.
T.
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De abdy van Clunedale.
Naar het Engelsch van Dr. DRAKE.
(Vervolg en Slot van bl. 320.)
COURTENAY tradt daarop onmiddelyk voorwaards, en poogde de ontsteltenis te doen
bedaaren, door hun berigt te geeven van zyn naam en woonplaats, en te ontdekken,
welke beweegredenen hem hadden aangedreeven, om, in den nagt, een bezoek
in de Abdy af te leggen. Hy verhaalde hun, dat, Ouderliefde hem aangezet hebbende
om het Graf zyns Vaders te bezoeken, hy, op het onverwagtst, een licht gezien hadt,
in het binnenste des gebouws; dit hadt zyne nieuwsgierigheid ten sterksten opgewekt;
en dewyl het tot versterking diende van gerugten, welke men in het land verspreid
hadt, was hy tot het besluit gekomen om zich wegens de oorzaak zekerheid te
verschaffen. Dit doende, hadt hy de houding en de verrigtingen eens hem geheel
onbekenden aanschouwd, dien hy, te gader met zyne jeugdige Gezellinne, wier
komst zyne nieuwsgierigheid nog sterker hadt opgewekt, poogde te volgen op eenen
afstand, om de plaats, waar zy zich onthielden, op te speuren; met oogmerk om, in
vervolg van tyd, opheldering te vraagen van 't geen hy met zo veel bevreemdings
gezien hadt.
Terwyl EDWARD nog sprak, verspreidde zich eene doodsche bleekheid op het
gelaat des Vreemdelings; dit, egter, duurde slegts een oogenblik: want schielyk
zyne bedaardheid herneemende, sprak hy COURTENAY, op een zagten, doch tevens
ernstigen toon, in deezer voege aan: ‘Het spyt my, myn Heer! dat ik, door myn
gedeeltlyk verblyf hier ter plaatze, zo veel schriks verwekt heb by de inwoonders
van uw Dorp; doch daar ik reden heb om te begeeren bedekt te blyven, althans voor
eenen tyd, heb ik het noodig geoordeeld, schoon verzekerd van de vreeze, hun
aangejaagd, hun des niet gerust te stellen. Maar ten uwen opzigte weet ik reeds,
dat ik geen reden heb om my te verbergen: want, schoon ik, door eene groote
verandering in myne gelaatstrekken, door diepgaande rouwe veroorzaakt, en door
eene groote verwisseling in kleeding, tot hiertoe u onherkend ben gebleeven, zult
gy welhaast ontdekken, dat wy voorheen elkander beter kenden - Intusschen zal ik
u geleiden tot de plaats onzes verblyfs, waar ik, indien gy eene opheldering wenscht
van de zeldzaame tooneelen, door u deezen nagt beschouwd, u een verhaal zal
doen, schoon het my veel weedoms zal kosten;
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en ik doe dit, hoe vreemd zulks u moge voorkomen, gedreeven door herdenking
van vroegere Vriendschap!’ - Dit gezegd hebbende, gingen hy en zyne schoone
Lotgenoote, die bykans met zo veel bevreemdings als EDWARD deeze taal gehoord
hadt, langzaam voort; en COURTENAY, in vrugtloos gissen zich verdiepende, volgde
zonder een woord spreekens.
Zy traden voort langs een gedeelte des ingestorten kloosters, welks vertoon, by
een flaauw lamplicht, zeer somber was; voorts eenige trappen opklimmende, kwamen
zy in de slaapkamer des kloosters, welke zich verre over dit gedeelte der Abdye
uitstrekte. Hier stonden, in twee kleine vertrekken, boven welke het dak genoegzaam
onbeschadigd was gebleeven, twee slaapsteden; in deeze vertrekken was het
noodige huisraad. - De Vreemdeling verzogt EDWARD binnen te treeden, zeggende:
‘Deeze vertrekken zyn nu en dan myne verblyfplaats, ten minsten tweemaalen in
de week des nagts. Doch eer ik het droevig verhaal aanvange van myne misdaaden
en van myn lyden, zal ik tragten in uw geheugen op te roepen uwen medegenoot
in de wapenen op het vaste land: ten deezen einde zal ik my voor eenige minuten
van hier begeeven, en het gewaad aantrekken, waarmede ik doorgaans hier kom;
want de kleeding, in welke gy my thans ziet, trek ik eerst te deezer plaatze aan, als
best geschikt voor myne gemoedsgesteltenis, voor de boetedoening en vernedering,
welke my hier wagt.’
De toon, op welken de Vreemdeling deeze laatste verklaaring deedt, was merkbaar
veranderd, openhartiger en guller dan voorheen, en deedt EDWARD eene stem
hooren, die hem niet vreemd was, schoon hy op dat oogenblik zich niemand zyner
bekenden kon herinneren, die zo sprak. - Staande de afweezigheid zat zyne
Lotgenoote, nog niet bekomen van de ontsteltenisse, veroorzaakt door COURTENAY's
onverwagte verschyning, stil en afgetrokken, tot dat EDWARD, eenige geschreeve
muzyk in de kamer ziende, haar vroeg, of de voortreflyke muzyk, welke hy met zo
veel verrukkings in de Abdy gehoord hadt, niet door haar was gemaakt? - Op deeze
vraag loosde zy een diepen zugt, en de traanen schooten haar in de oogen, terwyl
zy met eene beevende stem antwoordde; dat, dewyl haar Broeder zo veel ligtenschap
en ondersteuning kreeg door de muzyk, zy hem altoos na deeze plaats vergezelde;
en dat het voor haar een bron was van het zuiverst genoegen, dus, door middel van
haare harp en stem, diens boezemsmerten te verzagten. Ten dien einde liet zy het
speeltuig in de Abdy; en was het geplaatst in dat gedeelte des vervallen gebouws,
van waar de toonen best konden gehoord worden, en de meeste uitwerking deeden.
Onder dit gesprek werd de kamerdeur geopend; de Vreemdeling tradt binnen,
gekleed in krygsmans rouwgewaad, met
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een licht in de hand. Hy zette zich tegen over COURTENAY, in zulk een stand, dat het
licht steeds op zyn gelaat scheen. EDWARD schrikte op die vertooning. - ‘Herinnert
gy,’ sprak de Vreemdeling, ‘u den Officier niet, die aan uwe zyde gewond werd in
den Slag by Zutphen?’ - ‘Myn GOD,’ riep EDWARD uit, ‘kan het CLIFFORD weezen!’ ‘Dezelfde, myn Vriend! dezelfde -’ was het antwoord, ‘schoon gemoedszwaarigheid
de trekken des ouderdoms op myn gelaat gedrukt heeft. Gy ziet, COURTENAY! den
ongelukkigsten, den ellendigsten der menschen! - Maar laat ik het hart van myne
lieve CAROLINA niet op nieuw wonden, door het verhaal van gebeurtenissen, die
haar gevoelig hart bykans doodlyk doorboord hebben. - Wy zullen, myn Vriend,
eene wandeling door de Abdy doen: de naargeestigheid deezes vervallen gebouws
zal best voegen aan het droevige verhaal, 't welk ik u te doen heb.’ - Dit gezegd, en
zyne Zuster beloofd hebbende, binnen weinig minuten weder te zullen komen,
gingen zy te zamen na beneden, en door het koor in het ruim der Kerk.
De bedaardheid van den nagt, en het verfrissend koeltje, 't welk door de ruïnen
ruischte, konden de gemoedsbeweegingen van CLIFFORD niet stillen, als hy met
beevende schreden langs het koor ging, ‘Ach, myn Vriend!’ riep hy uit, ‘de schimmen
der geenen, die ik beledigd heb, zweeven om ons heen! - Onder dien marmeren
zerk, myn COURTENAY! op welken gy my zaagt knielen met zo veel schriks en
weedoms, rust het overschot van eene geliefde Vrouw, de beminnelykste van haare
Sexe, en die haar dood (GOD aller genade! schryf die daad in uw gedenkboek niet
op!) moet wyten aan de onberaade inboezemingen van myne jaloursche dwaasheid!’
- Onder dit spreeken waren zy genaderd tot de westzyde van de Abdy; hier nam
CLIFFORD eene bedaarder houding aan, en voer in deezer voege met zyn verhaal
voort: ‘Gy zult u mogelyk kunnen herinneren, dat ik, omtrent twaalf maanden geleden,
van den Graave VAN LEICESTER verlof verzogt en verkreeg om na Engeland te mogen
oversteeken. Ik kwam 'er, myn Vriend! tot myn ongeluk. Ik hoofde, door middel van
een dienstvaardig verteller, dat myne Vrouw, myne teerbeminde MATHILDA, van wier
genegenheid en begaafdheden ik te meermaalen tot u sprak - met verrukking sprak!
verkeerde met een jong Heer, die haar bezogt hadt in den omtrek van myn Landgoed
te C - m; maar dat zy, niet lang geleden, om de zomer-maanden door te brengen,
gegaan was na een klein verblyf op eene landhoeve, welke ik bezit, omtrent twee
mylen van deeze Abdy gelegen, en dat zy daar voortvoer met dien jongen
Vreemdeling op te wagten. - Aangevuurd door een verhaal van dien aart, en vervoerd
door taadlooze jalousy, keerde ik na Engeland in vermomd
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gewaad, en vernam, dat hetgeen my verhaald was het onderwerp was van
algemeene gesprekken op het land. - Het was op den avond van eenen schoonen
zomerschen dag, dat ik aan het Dorp H - kwam, en met een beevende hand en
kloppend hart aan myne eigene deur my aanmeldde. Een knegt onderrigtte my, dat
MATHILDA eene wandeling na de Abdy was gaan doen. Ik sloeg onverwyld dien weg
op. De zon was reeds onder, en de avondschemeringen verspreidden zich; de maan
kwam op. Ik zette my in een schaduwagtigen hoek neder. Niet lang had ik daar
gezeten, of myne MATHILDA, myne schoone MATHILDA, vertoonde zich, gearmd
gaande met een Vreemdeling! - Gy moogt nadenken, wat 'er in myne ziel omging
op dit gezigt! Ongelukkig was wraak, op dat oogenblik, de heerschende hartstogt.
Met uitgetoogen zwaard vorderde ik van den vermeenden schurk, dat hy zich zou
verdeedigen. - Verbaasd over de schielykheid des aanvals, en over de wilde
onbezuisdheid, waarmede ik te werk ging, viel MATHILDA in zwym, en kwam alleen
tot zichzelve op het oogenblik dat myn zwaard den boezem doorstak van den
Vreemdeling, wiens geweer ik gebroken had in de eerste woede des aanvals. Met
een doodlyken schrik sprong zy na den vermoorden Jongeling, en riep, op hem
nedervallende: Myn Broeder! myn lieve Broeder!’
‘Indien de geheele Natuur rondsom my gevallen ware, kon myne verbaasdheid
en schrik niet grooter geweest zyn, dan die my beving op het hooren deezer woorden.
Ik stond verstyfd op den grond, als een standbeeld van wanhoop en misdryf.
Inmiddels ontliep het bloed den ongelukkigen WALSINGHAM, en hy stierf aan myne
voeten, en in de armen van eene by hem te regt zo beminde Zuster, die op dit
oogenblik, misschien gelukkig voor ons beiden, in een staat van ongevoeligheid
wegzonk. Myne eigene aandoeningen, wanneer ik bekwam van de bedwelmende
verbaasdheid, waren die van krankhoofdige woede ..... Ik kan 'er niet verder over
spreeken, zonder gevaar te loopen van weder tot dus eene vlaage te vervallen.......
Genoeg is het, u te zeggen, dat ik tegenwoordigheid van geest genoeg bezat,
om bystand te gaan zoeken in de naaste boerenwooning, en dat de ongelukkige
slagtoffers van myne dwaasheid eindelyk gebragt werden na het verblyf, waar
MATHILDA zich onthouden hadt. - Daar wagtte haar een ander ontzettend tooneel;
de herkenning van haaren Egtgenoot als Moordenaar van haaren Broeder! - dit
werd, door de voorzorge myner Vrienden, want ik zelf was buiten staat iets met
bedaard overleg te doen, voor eenigen tyd uitgesteld; het kwam eindelyk, door de
doodsangsten myns berouws, tot haare kennis ..... en twee maanden zyn 'er
naauwlyks verstreeken, zedert ik haar deed nederzetten aan de
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zyde van haaren ongelukkigen Broeder, die, op het heilloos oogenblik onzer
ontmoetinge, weinige maanden geleden, uit de Indiën gekomen, en my volstrekt
onbekend was. - Onder dit marmer rusten zy beiden, myn lieve COURTENAY; en ik
zou, geloof ik, door myn eigen hand, ook reeds daar liggen, ware niet myne Zuster,
myne beminnelyke en zagtaartige CAROLINA, als 't ware, gelyk een Engel, tusschen
den Zelfmoord en haaren Broeder, ter wederhouding van die gruweldaad, tusschen
beiden getreeden!
Hoe zonderling het moge voorkomen, is de grootste voldoening, welke ik
tegenwoordig smaak, veelmaalen dit Grafverblyf van myne MATHILDA en haaren
Broeder te bezoeken; aldaar, boven het overschot van die door my hoogst
verongelykten, de genade en vergiffenis van de vertoornde Godheid af te smeeken.
Zodanig zyn egter de doodsangsten, welke ik lyde, door de herdenking myns
misdryfs, dat zelfs dit middel my niet zou baaten, ware het niet door tusschenkomst
van de kragt der muzyk: aan myne zonderling sterke genegenheid tot deeze
betoverende kunst, die ik altoos koesterde, ben ik de verzagting en de te
onderbrenging verschuldigd van aandoeningen, die anderzins myn verzwakt gestel
geheel overhoop zouden geworpen hebben. - Gy, myn Vriend! gy zyt getuige geweest
van de sterke worstelingen der boezemknaaging, welke by vlaagen dit gefolterd
hart aangrypen. - Gy hebt desgelyks gezien de heilzaame verzagting, door de muzyk
my verleend. De stem van myne CAROLINA, de klank van haar speeltuig, hebben
herhaalde keeren de woede van eene bykans tot wanhoop vervoerende aandoening
gestild. Eene zielsgesteldheid, geschikt tot verdeemoediging, en niet langer over
zichzelve te onvrede en in tweestryd, is doorgaans het uitwerkzel van de toonen,
door haar voortgebragt: dan denk ik vergiffenis bekomen te hebben; dan verbeeld
ik my, de lieflyke stem van myne MATHILDA, gemengd met hemelsche toonen, te
hooren; toonen, die my eeuwigen vrede, en aandoeningen van onuitspreeklyke
vreugde, inboezemen.
Wanneer dit het gevolg is, wanneer vrede en godsdienstige gezindheid de
uitwerkzels zyn van dit bedryf, zult gy u niet verwonderen over myne bezoeken, in
deeze droefgeestige ruïnen afgelegd. Zo ras de schaduwen van den avond de aarde
bedekken, vertrekken wy, tweemaal ter week, uit ons Landverblyf derwaards. Een
bedryf, gelykaartig aan 't geen gy deezen nagt gezien hebt, is het gevolg; en wy
gaan ter ruste in de kleine vertrekken, welke wy ten verblyve geschikt gemaakt
hebben in de oude Klooster-slaapkamer. Zeer vroeg in den morgen verlaaten wy
dit huis des berouws en des gebeds; en zodanig is de vrees, door het zien branden
van onze lamp, en het hooren van muzyk, op het land ontstaan, dat niemand, dan
onze vertrouwde knegt, digt by de plaats durft
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komen: wy zyn, diensvolgens, onontdekt en zelfs buiten vermoeden gebleeven.
Zodanig, myn Vriend! is de geschiedenis van myn misdryf en van myn lyden. Dit
zyn de oorzaaken van de verschynzels, door u deezen nagt gezien. - Maar zie,
COURTENAY! myne lieve CAROLINA, zy, aan welke ik, naast den Hemel, verschuldigd
ben de maate van bedaardheid, welke my nog ten deele valt, nadert ons. Ik ontdek
haar door de witheid van haar kleed; zy treedt by gindschen vleugel af.
CAROLINA was bevreesd geworden over haaren Broeder, en hadt het
Verblyf-vertrek verlaaten, om een ouderhoud te doen eindigen, 't welk zy duchtte
voor hem te treffend te zullen weezen. - EDWARD zag haar, onder het naderkomen,
eer aan als een weezen, uit het ryk der gezaligden nederdaalende als een bode
van vrede en genoegen, dan voor eene deelgenoote der menschlyke
onvolmaaktbeden. Hadden haare persoonlyke bevalligheden hem voorheen gunstig
ten haaren opzigte doen denken, haar gedrag omtrent den ongelukkigen CLIFFORD
overtuigde hem ten vollen van de zuiverheid en goedheid haars harten, van de
heerschappy over haaren geest - en zints dit oogenblik besloot hy, indien het mogelyk
ware, eene plaats te verwerven in een hart, zo vervuld met alles wat het leevenslot
eens menschen kon verhoogen en vercieren.
EDWARD was, hoe zeer tegen zynen zin, genoodzaakt, zyn Vriend en Vriendin in
den nagt te verlaaten, en haastte zich om de ongerustheid weg te neemen, die
zeker zyne Dienstboden bevangen hadt wegens zyn lang wegblyven. - Zy waren
zo digt aan de Abdy gekomen, als de vrees hun toeliet; maar binnen den omtrek
zich te begeeven, was eene daad, die zy te veel gewaagd oordeelden voor een
mensch; zy hadden, van den afstand, op welken zy zich hielden, herhaalde keeren
hunnen Heer by zynen naam geroepen, doch te vergeefsch. Het was, derhalven,
met de verrukkendste blydschap, dat zy hunnen Heer wederzagen; die, naa de
betuigingen van hun genoegen wegens zyne behoudene terugkomst, groote moeite
vondt om hunne nieuwsgierigheid te bedwingen, die van hem niets minder verwagtte,
dan berigten uit de Wereld der Geesten te zullen hooren.
Het is misschien noodig, hier by te voegen, dat tydsverloop en de aanhoudende
leedverzagtende oppassingen van CAROLINA eindelyk eene volkomene gemoedsrust
by haaren Broeder te wege bragten, door de hoop op de vergiffenis des Hemels. Ik kan ook nog vermelden, dat eerlang CAROLINA en EDWARD paarden, en CLIFFORD
in het gastvry huis der COURTENAYS het overige zyner dagen sleet.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bedenkingen over het huwelyk, op den tegenwoordigen tyd en
zeden betrekkelyk.
Tweede brief.
De Echtestaat is mogelyk van allen, in het menschlyk leeven, die, welke de meeste
en gezetste overweeging verdient. Het is onlochenbaar 't oogmerk van den Alwyzen
Schepper, dat 'er zulk eene vereeniging zal stand grypen tusschen Mannen en
Vrouwen, en dat deeze tot beider geluksbevordering zal strekken.
Men mag, derhalven, eigenaartig vraagen: Van waar de veelvuldige ongelukkige
Echtverbintenissen? Hoe komt het, dat de naauwste en tederste vereeniging vaak
van zo veel ramps vergezeld gaat? - Indien ik mynen Leezer zeg, dat ik een Vryer
ben, zal hy my veelligt een bespiegelend Planmaaker, zonder ondervinding, noemen;
indien ik hem verklaar, dat ik getrouwd ben, zal hy mogelyk veronderstellen, dat ik
myne pen laat bestuuren door gevoelige geraaktheid tegen de Vrouw, in welker
Echtvereeniging ik my zo zeer bedroogen vinde. Ik heb, derhalven, beslooten, ten
deezen opzigte, een diep stilzwygen in acht te neemen. - Wel wil ik verklaaren, dat
de leevenskring, waarin ik my beweeg, te laag is om bekend te weezen met het
Huislyk Geluk of Ongeluk der Grooten. Ik zal niet onderneemen, eene beschryving
te geeven, hoe dikwyls de Heer *** bestraffing ondergaat wegens zyne
overgegeevenheid aan onmaatig drinken, wegens zyne huislyk geluk bedervende
gezetheid op het spel en nagtvermaaken. Ik zal het niet waagen, af te maalen, hoe
menigvoud de Heer **** zyne Echtgenoote verwyt haare onvoegelyke uithuizigheid,
door zich altoos op plaatzen van openbaare vermaaklykheden te laaten vinden, en
Kinderen en Huishouden verwaarloozende. Deeze tafereelen te schilde-
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ren, laat ik over voor anderen, die meer kennis aan de oorspronglyke beelden
hebben. - Ik zal alleen vermelden, wat ik met myn eigen oogen gezien heb, of
waarvan ik door genoegzaam geloofwaardige getuigen verzekerd ben. Mogten
myne bekwaamheden in het voorstellen geëvenredigd zyn aan de veelvuldige
gelegenheden, my voorgekomen, om des eene en andere waarneeming te doen!
Ongelukkige Huwelyken ontstaan, of uit de onbedagte-Ligtzinnigheid der Jeugd,
of uit den Hoogmoed en de Gierigheid der Ouderen. Veel te zeldzaam wordt alles,
wat tot een gelukkig Huwelyksleeven behoort, in acht genomen. Jonge lieden zien
in het Huwelyk niets te gemoete dan vreugd en vrolykheid, en eene onafgebrooke
aaneenschakeling van vermaak; en, wanneer zy, in eenig opzigt, die verwagtingen
te leur gesteld vinden, vangen zy welhaast aan, deswegen elkander verwyt te doen.
Hoe veelen heb ik 'er gekend, die by elkander kwamen met harten vol liefde, welke
volle harten, egter, binnen twee of drie maanden, geheel uitgeput waren! Hoe dikwyls
zag ik de grootste tederheid, in 't kort, afgewisseld door wederzydsche verwyten!
Ik heb veele Huisgezinnen gezien, waarin de Tweedragt haare wooning scheen
gevestigd te hebben; en andere, waarin Vrede en Eensgezindheid elk verrukten,
die ten huize binnentradt. Ik heb waargenomen, dat de geringste beuzeling een
storm deedt ontstaan, die dagen aanhieldt; een woord, zonder voordagt gesprooken,
een opslag van het oog, kan een geheel Gezin in zulk eene opschudding brengen,
dat anderen, zo wel als ik, uit een beginzel van schaamte, zich onttrokken, geen
getuigen willende weezen van de oneenigheden tusschen Echtelingen. Trotschheid
aan den eenen, en halstarrigheid aan den anderen kant, zyn genoegzaam om de
anderzins grootste eenstemmigheid te verbreeken. Ik heb Lieden gekend, die de
grootste oplettendheid voor elkander hadden, en egter ongelukkig waren, omdat zy
elkander niet konden verstaan; zy zagen door eene verkeerde middenstoffe, die in
elks oog des anderen gedrag voor misduiding blootstelde. - Anderen leeven
ongelukkig door eene hun eigene onbestendigheid van aart: beiden willen zy
elkander, in alle gevallen, behaagen, en nogthans mislukt het in de meeste.
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Men treft ook de zodanigen aan, die vermaak scheppen in elkander tegen te
spreeken. Zy zyn best in hun schik, wanneer zy bemerken, dat hunne woorden of
daaden onaangenaame aandoeningen doen opwellen by de zodanigen, wier geluk
zy moesten bevorderen. Wanneer Man en Vrouw van deezen stempel zyn, zullen
zy volharden in dit leed elkander te berokkenen; en dit vermaak, van elkander
kwelling aan te doen, kan alleen ophouden by den dood van een van beiden.
Dat de Echtestaat veel grooter geluk kan aanbrengen, dan dezelve veelal doet,
is hoogst zeker. Ik wil, derhalven, eenige byzonderheden te neder schryven, en ter
overweeging aanbieden aan allen, 't zy Gehuwden, 't zy Ongehuwden. - De eerste
grondslag van geluk in den Echtenstaat is gelegen in die vereeniging te doen rusten
op waare hoogachting - eene hoogachting, niet zo zeer ontstaande uit de
welbehaagelykheid van gelaat of gedaante, dan wel uit de geaartheid. Het verloop
van eenige weinige jaaren zal van het eerste zeer veel wegneemen; maar,
behoorlyke voorzorge aangewend zynde, het laatste doen vermeerderen, en nader
aan de volmaaktheid brengen. Ik zou daarom gaarne alle jonge lieden raaden, om,
eer zy zich door den onlosmaaklyken band des Huwelyks laaten verbinden, elkanders
geaartheid meer dan elkanders weezenstrekken gade te slaan. Doen zy het niet,
zy hebben een groote kans tegen zich, en het is duizend tegen één dat zy zich
zullen te leur gesteld vinden in hunne verwagting. - Zy behooren zich ook te wagten
om hunne denkbeelden van Huwelyksgeluk niet tot eene bovenmaatige hoogte te
doen opklimmen; dit te doen, is de zekerste weg ter teleurstelling. De Menschlyke
natuur laat geen volmaakt geluk in eenigen leevensstand toe.
M *** en C *** vonden het hoogste welgevallen in elkanders persoon; - zy
trouwden; - nu zien zy hunne dwaasheid, in niet gelet te hebben op elkanders
geaartheden, en betreuren zulks grootlyks. De Man vindt zich steeds gestoord over
de milddaadigheid zyner Vrouwe, en zy wegens de vrekheid van haaren Man. Dit
is menigvoud het geval der zodanigen, die gezegd worden uit Liefde te trouwen: die Liefde is een onberedeneerde en op niets vooruitziende drift.
Worden jonge lieden al te zeer in de keuze van eene Gezellinne des leevens
geleid door het oog, het is
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niet minder zeker, dat de Ouders zich maar al te dikwyls laaten wegsleepen door
beweegredenen van eenen anderen aart; door hetgeen zy belangstelling noemen,
doch met vollen regt baatzugt zou mogen heeten. Ik koester zo hoog een denkbeeld
als iemand van het Ouderlyk Gezag, en verre zy het van my, 't zelve eenigzins te
willen verminderen; dan het is openbaar, dat het zich buiten de paalen der rede
uitstrekt, wanneer de hoogste aanpryzing, om eenen Man of eene Vrouw te neemen,
bestaat in de Bezittingen. Laat iemand afzigtig weezen van persoon, klein van
verstand, slegt van hart; is 'er Schat, dit is genoeg in het oog veeler Ouderen. Zy
zyn 'er op gesteld om akker aan akker te trekken, en hun kroost in een stand te
stellen, ten koste van alles wat anders dierbaar is in dit leeven. Het Kind wordt
dikwyls niets anders overgelaaten, dan zich te onderwerpen aan het Ouderlyk bevel,
en, schoon alleen het hoogst belang hebbende in den uitslag, zelden geraadpleegd
wegens de voegelykheid der aan te gaane verbintenisse.
Dusdanige Huwelyken zyn de bronnen van zo veele ongelukkige vereenigingen
als hedendaagsch stand grypen, van zo veele Echtscheidingen, van zo veele
verbreekingen des Echtenbands op andere onwettige wyzen; oorzaaken van
Overspel, dat allen huislyk geluk vergalt. - Voorwaar, wy hebben heden ten dage
niet als eene nieuwe leer te verkondigen, dat Rykdom en Overvloed op zichzelven
niet geschikt zyn om Geluk te wege te brengen. Daar is een oud Boek, waarvoor
veelen zeer groote en welgegronde hoogachting hebben, waarin geschreeven staat,
‘dat 's Menschen Leeven (dat is het Geluk zyns leevens) niet gelegen is in de
veelvuldigheid zyner bezittingen.’ Waarneeming en ondervinding bevestigen de
waarheid van dit zeggen. - Indien de Ouders slegts met eenige aandagt wilden
overweegen, welk een ramp zy hunnen Kinderen kunnen, en hoogstwaarschynlyk
zullen berokkenen, door dezelven aan hunne Hebzugt en Gierigheid op te offeren,
zy zouden zich zorgvuldiger aanstellen in de bestemming van derzelver
Echtverbintenissen, meer der Kinderen eigene neigingen raadpleegen, dan zy heden
ten dage doen.
Het geluk des Huwelykenstaats is gelegen in de vereeniging van twee Persoonen,
wier zielen eenstem-
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mig zyn, wier geaartheid éénen weg op wil, wier genegenheden tot het zagte en
meewaarige strekken. Hieruit volgt, dat dit geluk niet zo zeer van uitwendige
omstandigheden, dan wel van geaart- en gezindheid, afhangt. - Indien Ouders hunne
Kinderen waarlyk liefhebben, moeten zy voornaamlyk het oog vestigen op derzelver
rust en genoegen in dit leeven, bovenal in een stuk van zo veel aangelegenheids
als het Huwelyk: Kinderen behooren op de gevolgen te letten, en moeten, by gevolge,
niet alleen eene ontkennende, maar, in zekeren zin, eene stellige stem hebben, ten
opzigte van het aanvaarden eens leevensstaats, die alleen door den dood van eene
der partyen kan veranderen.
Maar vóór dat de tyd gebooren wordt, waarin wy het aangaan des Huwelyks
allerwegen meer aangemoedigd zien dan heden, zullen wy, vrees ik, met de
opgemelde onheilen, deezen Leevensstand drukkende, blyven worstelen; en kunnen
wy op derzelver wegweering geene hoope scheppen, vóór dat op eene gelykheid
van aart, en op wederzydsche genegenheid, meer dan heden gelet wordt.
Zo lang de hedendaagsche wyze van doen stand houdt, om de Kinderen aan den
hoogsten bieder te geeven, is het geenzins te verwonderen, dat Kinderen van
beiderlei Sexe schroomen in den Echt te treeden: want zy kunnen, iets denkende,
niet nalaaten te bemerken, dat het hoogste, 't geen zy, volgens den doorgaanden
loop der hedendaagsche Huwelyken, kunnen verwagten, welke by wyze van Koop
geslooten worden, iets is, 't welk na Geluk gelykt, bestaande in uitwendige gemaakte
wel willendheid en beleefdheid; maar waar is Liefde, die tedere vereeniging der
zielen, buiten welke 'er geen weezenlyk, geen bestendig Huwelyksgeluk kan plaats
hebben?
Het is slegts weinige jaaren geleden, dat eene jonge Juffrouw, volgens strikt en
door haar niet te ontgaan bevel van haaren Vader, trouwde aan eenen Heer, ten
minsten tweemaal ouder dan zy, wiens Zoon ten zelfden tyde na haare hand dong.
Kan men iets onnatuurlyker bedenken? Kan iets een rechtstreekscher strekking
hebben om haar het pad der deugd te doen mistreeden, en haare eer te bevlekken
uit louteren afkeer van den Man, die op eene zo dwinglandsche wyze meester van
haare hand geworden was? - Maar de Vader beminde Geld boven alles. Schoon
hy zeer ruime middelen be-
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zat, stelde hy zich zo gierig aan, alsof hy op den rand der behoefte stondt te
wankelen. Dit is eene waare gebeurtenis, honderden bekend. Is 'er een naam uit
te denken, laag genoeg om zulk een Vader te beschryven? - Wat myzelven betreft,
ik heb geene byzondere reden om my over Vader- of Moederlyke Gierigheid te
beklaagen; maar hoe veelen hebben daartoe de dringendste reden, als wier
Leevensgeluk daardoor te eenemaale verwoest is! Het zou my zeer gemaklyk vallen,
eene menigte voorbeelden, van denzelfden aart als het even vermelde, aan te
voeren; dan het is op zichzelve genoegzaam om alle Ouders te vermaanen, om,
indien zy het geluk hunner Kinderen beminnen en zoeken te bevorderen, minder
op Rykdom en Grootheid te letten, dan op hun Leevensgeluk, in eene keuze, van
welke hun lot al den tyd huns aardschen bestaans kan afhangen.

Iets, over het leven van Jezus, van zyn twaalfde tot zyn dertigste
jaar.
Met greetigheid las ik het Stukje van den Eerw. D.J. VAN BRANDENBURGH, het
bovenstaande ten Opschrift hebbende, geplaatst in No. VI. deezes Mengelwerks.
Hier, immers, hoopte ik iets te vinden, 't welk licht verspreidde over een stuk,
waaromtrent wy door de Gewyde Geschiedschryvers zeer weinig opgetekend vinden;
de Verrichtingen, naamelyk, des Heilands, van zyn twaalfde tot zyn dertigste Jaar.
Niet weinig, derhalven, vond ik my te leur gesteld, hier niets te vinden dan bloote
gissingen en waarschynlykheden, inloopende niet slegts tegen de gewoone
denkbeelden omtrent dit stuk, maar ook, myns inziens, tegen het weinige, 't welk
de Gewyde Geschiedenis deswegen vermeldt.
‘JEZUS heeft zynen Pleegvader JOSEPH niet geholpen in zyn handwerk.’ - Dit is
de stelling van den Eerw. VAN BRANDENBURGH. De redenen, die hem beletten dit te
o

gelooven, zyn deeze: 1 . Omdat zyne Geboorte geheel zonderling was, als zynde
o

ontvangen van den Heiligen Geest. 2 . By deszelfs Besnydenis hadden JOSEPH en
MARIA dit Kind Jezus, dat is Zaligmaaker,
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genaamd. 3 . JEZUS, twaalf jaaren oud zynde, leeraarde in den Tempel.
Deeze redenen, echter, kunnen my geenzins overhaalen, het vry algemeen
gevoelen te verlaaten; daar zy, in tegendeel, myns bedunkens, daarmede in het
geheel niet stryden; 't welk ik nu zal trachten te bewyzen.
Vooreerst: ‘JEZUS Geboorte was zonderling; Hy was ontvangen van den Heiligen
Geest; en hierom kan JEZUS zynen Pleegvader in een louter aardsch en zinnelyk
beroep niet geholpen hebben.’ - Dit heeft by my dezelfde waarde, alsof men zeide:
JEZUS was een hooger Weezen; en daarom is het onmogelyk, dat Hy op Aarde, als
Mensch, heeft omgewandeld, zich aan de grootste versmaading en verguizing
blootgesteld, en aan de diepste armoede heeft onderworpen. En dit alles leeren
ons de Gewyde Geschiedschryvers. JEZUS, immers, stond, wat zyne Menschheid
betrof, volkomen gelyk met alle andere Menschen (de Zonde alleen uitgenomen);
Hy was dus ook aan alle de behoeften van dit Leeven onderhevig; en, ofschoon ik
niet wil beweeren, dat JOSEPH en MARIA volstrekt arm waren, is het echter vry zeker,
dat JOSEPH, als een gering handwerksman, geenzins tot het gegoedste gedeelte
van Judea's inwooners behoord heeft. Mag men dus niet veilig veronderstellen, dat
JEZUS geenzins tot last van zyne Ouders heeft willen zyn; maar zich veeleer door
eigene vlyt eene eerlyke kostwinning zal bezorgd, en zo tot nut van 's Vaders
huisgezin en der Maatschappy medegewerkt hebben? Of zou de beste Zoon, die
immer deeze Aarde betrad, onverschillig geweest zyn omtrent de belangen zyner
Ouderen? Blykt niet het tegendeel, daar Hy op de tederste wyze, met stervende
lippen, zyne Moeder aan den liesderyken JOHANNES aanbeval?
Of zou JEZUS zich, door zyn Goddelyk vermogen, het noodig leevens-onderhoud
op eene bovennatuurlyke wyze bezorgd hebben? Dit te gelooven, zou stryden met
hetgeen ons van JEZUS staat aangetekend, daar Hy zulks, by de verzoeking des
Duivels, van de hand wees, en hiervan nimmer gebruik gemaakt heeft, dan wanneer
zulks volstrekt noodig was, zo tot staaving van zyne Goddelyke Zending, als ter
bevestiging zyner Leere.
Ten tweeden: ‘Het zou stryden tegen den Naam Za-
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ligmaaker, Hem door zyne Ouders op last van den Engel gegeeven.’
Hier straalt, myns bedunkens, een denkbeeld door, eenige overeenkomst
hebbende met dat der Jooden, ten tyde van JEZUS omwandeling op Aarde. Deezen
ergerden zich niet alleen aan de laage en nederige Geboorte des Zaligmaakers,
maar ook juist hieraan, dat Hy was de Timmerman; - JEZUS van Nazareth kon
onmogelyk de lang beloofde Messias zyn, daar Hy de Zoon was van een'
Timmerman! - Zo min als het met de benaaming van Jezus, en met het gewichtig
werk van Zaligmaaker, strydig was, dat Hy, by zyne Geboorte, in de Beestenkribbe
van Bethlehems Caravansera werd nedergelegd; zo min was het hiermede strydig,
dat Hy, geduurende de jaaren zyner Jongelingschap, een eerlyk handwerk geoeffend
heeft. Beide toch moest dienstbaar zyn, om Hem voor de wereld, als de waare en
lang beloofde Messias, om gewichtige redenen, nog eenigen tyd verborgen te
houden.
Ten derden: ‘JEZUS, twaalf jaaren oud zynde, leeraarde in den Tempel; - en hieruit
konden zyne Ouders ligtelyk opmaaken, dat zyne bestemming veel verhevener zyn
moest, dan voor een Handwerksman.’
Wy stellen vast, dat JOSEPH en MARIA, zo uit de wyze en welgepaste vraagen en
andwoorden, als uit het schoon en veelbevattend andwoord van JEZUS aan zyne
Moeder zelve, het zy toen, het zy in vervolg van tyd, begreepen hebben, dat JEZUS
het werk van Leeraar der Gerechtigheid onder de Menschen moest vervullen. Zouden
zy Hem eenigermaate daarin hinderlyk geweest zyn, met Hem aanvangelyk op te
voeden in het handwerk van zynen Pleegvader? - JOSEPH en MARIA hadden reeds
zo veele bewyzen gezien van het buitengewoone en zonderlinge in dit Kind, dat zy
het aanstaande lot van zyne verdere leevensdagen, met een geloovig vertrouwen
op God, gerustlyk konden afwachten. Zy wisten toch uit de Gewyde Schriften, hoe
het voor Hem niet te wonderlyk was, om zelfs uit, naar ons inzien, ongeschikte
voorwerpen groote Mannen voor Kerk en Burgerstaat te vormen: JOSEPH werd van
een verachte Slaaf Grootvisier van Egyptenland, DAVID van een Schaapsherder Ko-
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ning over Israël! Indien JOSEPH en MARIA (waaraan ik geenzins twyfel) geloofden
aan het woord van den Engel, by JEZUS ontvangenis tot MARIA gesproken; dan wisten
zy voorzeker het verheven oogmerk van JEZUS komst op deeze Wereld, en wat zyne
verrichtingen eens zyn zouden, en konden derhalven de bekwaammaaking tot het
een en ander gerust van God afwachter. Nergens toch vinden wy, dat JEZUS zyne
Wysheid uit de Schoolen der Geleerdheid gehaald, of door een langen en moeilyken
arbeid van eigen onderzoek verkreegen hebbe; maar wel, dat Hy zyne Wysheid uit
den Hemel heeft medegebragt.
Wat vinden wy nu hieromtrent in de Gewyde Geschiedenis aangetekend? Dit
alleen: De Jooden zeiden: Is deeze niet de Timmerman? - Welke Jooden zeiden
dit? Jooden, die JEZUS in Persoon niet kenden, die in een ander gedeelte van Judea,
verre van de plaats, waar JEZUS opgevoed was, woonden, en dus alles maar by
geruchte weeten konden? Neen, het waren de Jooden in zyn Vaderland; het waren
de zodanigen, in wier midden Hy was opgevoed, die Hem dus zeer wel kenden,
blykens hun gezegde: Is hy niet de Zoon van MARIA, en de Broeder van JACOBUS,
JOSES, JUDAS en SIMON; en zyn zyne Zusters niet hier by ons? - Dat zy dit enkel
zeiden om JEZUS te vernederen, en Hem in het oog des volks verachtelyk te maaken,
geef ik gaarne toe; maar dit strekt zo min ten bewyze, dat JEZUS geen Timmerman
geweest is, als het ten bewyze zou strekken, dat Hy niet gekruist was, omdat een
Jood zulks aanvoerde, om Hem daardoor te vernederen en verachtelyk te maaken.
Eindelyk geeft de Eerw. VAN BRANDENBURGH zyne gedachten op, omtrent 's
Heilands bezigheid in dit weinig bekende leevens-tydperk: ‘JEZUS heeft, geduurende
de agttien jaaren van zyn verborgen leeven, zich geoeffend in de Schriften van het
Oude Testament, en dezelve in het huisgezin van JOSEPH en MARIA, en in den kring
van hunne Bloedverwanten, verklaard en uitgelegd.’
Zonder dit te willen tegenspreeken, kan ik geen de minste reden vinden, waarom
dit niet zou hebben kunnen gepaard gaan met het waarneemen van het beroep
eens handwerksmans. Was niet Apostel PAULUS, ofschoon onderweezen aan de
voeten van GAMALIËL, een Tentemaaker? en oeffende hy dit werk niet nog, toen hy
reeds, als
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Apostel, het Euangelie der Zaligheid den Volken predikte? - Ook kan ik niet zien,
waarom het oeffenen van zeker handwerk JEZUS zou verhinderd hebben, om de
onderscheiden Characters der Menschen gade te slaan, alsmede hunne denk- en
handelwyze na te spooren. In tegendeel; door met Menschen om te gaan, leert men
best de Menschen kennen; en daar JEZUS, als de lang beloofde Messias, nog voor
eenigen tyd, om wyze redenen, moest verborgen blyven, zo kon dit oogmerk, door
het oeffenen van een gering handwerk, best bereikt worden.
W.

Aanmerkingen, aangaande de geneeskundige kragten der
geoxygeneerde zelfstandigheden.
Door A. Ypey, Practizeerend Geneesheer te Amsterdam.
Met byzonder genoegen doorlas ik onlangs, in het 8ste Stuk der Nieuwe
Scheikundige Bibliotheek, eene Verhandeling ‘over de toepassing der Pneumatische
Scheikunde op de Geneeskunst, en over de geneesryke kragten der Geoxygeneerde
Zelfstandigheden,’ voorgeleezen in de Ecole de Medicine te Parys, door den
beroemden Scheikundigen FOURCROY. Ik bewonderde de schranderheid des
Redenaars, in het toepassen zyner proeven op het levend lichaam, en gevoelde de
gegrondheid en het nut van veele zyner stellingen en waarneemingen.
Ondertusschen konde ik my niet overal met zyne denkbeelden vereenigen, 't geen
aanleiding gaf tot eenige aanmerkingen, welke ik thans de eere hebbe aan het
Publiek mede te deelen.
Gaarne erkenne ik, dat het Oxygène een der vermogendste prikkels is voor het
dierlyk leven, en dat hetzelve zeer gewigtige geneesryke eigenschappen bezit: dan
teffens komt het my ten hoogsten twyffelachtig voor, of de tot hier toe genomene
proeven wel genoegzaam zyn, om de volgende stelling des Schryvers (Nieuwe
Scheik. Biblioth. No. 8, p. 350 en 351) te bewyzen: ‘Dat men, de geneesmiddelen
uit dit oogpunt beschouwende, twee classen van dezelve moet aanneemen;
oxygeneerende en deoxygeneerende; dat het eerste zoort de gantsche
werkdaadigheid van het systema, de warm-
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te, den omloop der vochten, de kragt en beweegbaarheid vermeerderen; dat de
tweede classe, integendeel, alle deeze natuurlyke werkingen verslapt; dat dikwyls
in het opgeklaard empirisme der goede Practici, dat tot hier toe de plaats vervangt
van zekere gronden, waar van de geneeskunde nog verstoken is, de
geneesmiddelen, welke zy voorschryven, door eene of andere deezer eigenschappen
werken, de eene oxygeneerende, de andere deoxygeneerende.’
Oxygeneerende middelen, derhalven, zyn de zodanige, die een grooten overvloed
van Oxygène aan andere zelfstandigheden, ook inzonderheid aan het menschelyk
lichaam, kunnen mededeelen. Hoedanige zyn, de Boter van Spiesglas, de roode
gepraecipiteerde Kwik, de Sublimaat, het Arsenicum: insgelyks, hoewel in een
minderen graad, het Loodwit, de Zinkbloemen, de Yzerkalken, enz. Eindelyk Zuuren,
die een grooten overvloed van Oxygène bezitten, en hetzelve gemakkelyk loslaaten:
by voorbeeld geoxygeneerd Zeezoutzuur, Salpeterzuur, door het Salpeterzuur
geoxygeneerd vet, enz.
Deoxygeneerende middelen, daarentegen, zyn de zodanige, die het Oxygène
naar zich trekken, en dus de werkingen, die hetzelve anderzins op het menschelyk
lichaam zou voortbrengen, te niete doen. Zodanig een lichaam is het fyn Yzerpoeder,
ten opzichte der geoxygeneerde Yzerkalken, en van andere meer werkzaame en
bytende bereidingen uit het delfbaar Ryk. Zodanig zyn, ten opzichte van dezelfde
gevaarlyke zelfstandigheden, de Zwavellevers en de daaruit bereide Minerale
Wateren. ‘NAVIER, (zegt de Heer FOURCROY, l.c. p. 329 en 330) de loogzoutige
sulphures aanpryzende, in vergiftigingen van rattekruid, koperrood, en bytende
sublimaat, wist wel, dat, door deeze metaalzuuren te ontleden en op te neemen, de
sulphures, die dan ontstonden, niet die zelfde bytende kragt hadden, als de eerste
zouten: maar hy wist niet, welk wezenlyk voordeel men trekken kon, uit de
gezwavelde, het zy kunstmaatige, het zy natuurlyke wateren, wier hydrosulphure,
een gedeelte van het Oxygène der metaalkalken opneemende, dezelve te gelyk de
oorzaak van hunne vergiftige scherpte ontneemt; hy wist niet, dat het yzer, alleen
in een zeer fyn poeder, even geschikt is, om de bytende eigen-
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schap der koper kwik en artseny- [denkelyk arsenik-] achtige metaalzouten te
vernietigen, door aan dezelve, door zyne nieuwe verwandschap met het Oxygène,
dit beginzel, dat hen bytende maakt, te ontweldigen.’
Dan, daar het hier voornaamelyk op aankomt, de Koortsbast moet geteld worden
onder de voornaamste Deoxygeneerende middelen. FOURCROY zegt hier van, op
de aangehaalde plaats: ‘BERTHOLLET zelve, die nuttige eigenschap van het afkookzel
der Kina ontdekkende in de vergiftigingen, door te groote gaven van tartrite de
antimoine et de potasse (tartarus stibiatus) veroorzaakt, was onkundig, dat het
kwam, door het Oxygène van het Stibium te scheiden, dat het uittrekzel van de Kina
hetzelve alle zyne werkdaadigheid ontnam, en het is wezentlyk slegts eenigen tyd
na deeze ontdekking van BERTHOLLET, dat ik de groote geneigdheid van het afkookzel
der Kina, om het Oxygène op te neemen, bekend maakte.’
Moet men nu, als een algemeenen regel, aanneemen: Oxygeneerende middelen
vermeerderen de gantsche werkzaamheid van het menschelyk gestel, zetten den
omloop der vogten de warmte en de beweegbaarheid aan, enz. Deoxygeneerende
middelen, daarentegen, verslappen alle deeze werkzaamheden. Hoe zullen wy
hiermede de werking van den Koortsbast overeenbrengen? Het afkookzel van dit
heerlyk middel is, onder anderen, onontbeerbaar, in den verzwakten toestand des
lichaams, na het afloopen van geweldige heete ziekten; gelyk ook in het heet en
koud vuur, zo ras 'er eene onderdrukking der levenskragten bespeurd wordt, gelyk
doorgaans plaats heeft. In deeze gevallen neemen wy eene bekommerende
verslapping der vaste deelen, en van derzelver werkingen, waar; terwyl de vogten
zich in een verdunden staat bevinden. Hier moeten, derhalven, volgens de gestelde
beginzels, oxygeneerende middelen worden aangewend: doch de ondervinding
leert ons, dat dezelve hier deels zeer schadelyk, deels onnut zouden zyn; terwyl de
zo sterk deoxygeneerende Koortsbast, in plaats van, volgens de beginzelen van
den Heer FOURCROY, als een verslappend middel te werken, het éénige is, in staat
om de byna uitgedoofde levensvermogens wederom op te wekken.
Hoe gevaarlyk het is, uit niet genoegzaam van alle kanten beschouwde
verschynzels, algemeene regelen op
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te maaken, zal ons de volgende bekende waarneeming kunnen leeren. Allengskens
in het lichaam gebragte geoxygeneerde Lood- en Arsenik-praeparaten brengen
eene doodelyke verzwakking en eene algemeene of gedeeltelyke verlamming te
wege. Zodanige Lyders hebben een uitzicht als van afgestorvenen; zy zyn steeds
koud, bevende en magteloos: in één woord, by hen heeft eene byna doodelyke
uitblussing der levensgeesten plaats. Doch naauwelyks maaken zy gebruik van
deoxygeneerende zwavelmiddelen, vooral van heete zwavelbronnen, of alle tekenen
van de naby zynde uitblussing des levens verdwynen allengskens; en naar maate
het Oxygène dier gevaarlyke bereidingen wordt vastgelegd, keeren leven, beweging,
warmte en kragten weder; - Verschynzels, uit welke men, op den voet van FOURCROY
redeneerende, met hetzelfde recht zou kunnen besluiten, dat Oxygeneerende
middelen eigentlyk die geene zyn, welke de kragten des levens vernietigen; doch
dat de Deoxygeneerende de beste zyn, om dezelve op te wekken en te herstellen.
Hoe gebrekkig dus ook tot hier toe, in de oogen van den Heer FOURCROY, het
verstandig Empirisme der goede Practici moge zyn, geloove ik echter, dat wy
daarmede verder zullen komen, dan met algemeene regelen, daargesteld, eer alle
de verschillende verschynzelen genoegzaam van alle kanten zyn overwoogen.
De byzondere versterkende en verdikkende kragten, die zommige oxygeneerende
zelfstandigheden in het geneezen van Atonische zweeren aan den dag leggen,
bewyzen ook niet ten vollen, dat dezelve aan het Oxygène, op zich zelven
beschouwd, moeten worden toegeschreeven. Een slappe ontbinding van witten
Vitriool voldoet in zodanige omstandigheden dikwyls beter, dan een sterk
oxygeneerend voorschrift. Het is waar, 'er bestaat Oxygène in eene ontbinding van
witten Vitriool; doch dezelve is hier zo sterk met het principium sulphuricum en met
het mineraal van den Zink vereenigd, dat het Oxygène uit deeze compositie niet,
dan door een zeer hoogen graad van hitte, kan worden losgemaakt, en geenzins
door de werking der dierlyke oppervlakte, op welke het wordt aangelegd: zo dat hier
met geene mogelykheid eene Oxygenatie ondersteld kan worden. Hier komt nog
by, dat het voornaamste der deoxygeneerende middelen uit het groeijend Ryk, het
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aftrekzel van den Koortsbast, hier dikwyls, door inen uitwendig gebruik, meer uitwerkt,
dan alle oxygeneerende middelen.
Dikwyls, ongetwyffeld, wordt de Schurft geneezen door oxygeneerende
zelfstandigheden; als, met naame, door den geoxygeneerden Zoutgeest, het door
Salpeterzuur geoxygeneerd vet, enz. Dan ook hier heeft het Oxygène geene
uitsluitende voorrechten; dewyl de zwavel en de verschillende zoorten van
zwavellevers en zwavelwaters hetzelfde verrichten, schoon zy bekend staan als
deoxygeneerende zelfstandigheden. Alles wat de oppervlakkige huidzweertjes in
deeze ongemakken sterk prikkelt, en de insecten, die in dezelve huishouden,
vernietigt, schynt een schurftgeneezend vermogen te bezitten; zonder dat het 'er
veel op aankomt, van welken byzonderen aard de aangebragte prikkel zy.
De Heer FOURCROY strekt de werkingen van het Oxygène in de Geneeskunde zo
verre uit, dat hy daardoor meent te kunnen verklaaren dat verschynzel in de ziekten,
't welk men Coctie noemt: ‘Eene standvastige verandering, (l.c. p. 339) welke haaren
gelukkigen uitslag voorspelt en verzelt. Deeze Coctie bestaat in eene gelyke
gelykaartige verdikking van welk vogt het zy; een uitwerkzel, dat men niet kan
miskennen voor eene vastlegging van Oxygène.’ Deeze Leer past voorzeker niet
op die ziekten, welke van een ontstooken aard zyn, in welke, naamelyk, de
krampachtig toegetrokkene vaten door verdikte vloeistoffen verstopt zyn, en dus
dan eerst Coctie plaats kan hebben, wanneer die verdikte stoffen, door
weekmaakende verdunnende en ontbindende middelen, genoegzaam zyn opgelost,
om door de engten, welke zy vervulden, voort te vloeijen: reducto fluore concreti,
motu stagnantis: volgens BOERHAVE, Aph. Pract. n. 386. Zal dus de stelling van den
Heer FOURCROY in eenig geval, in 't welk Coctie plaats heeft, te pas komen, zo zal
het moeten zyn in die classe van koortzige ziekten, in welke de vogten in een
ontbonden toestand zyn, te weeten in kwaadaardige zinkings- en rotkoortzen. Hier
heeft zekerlyk doorgaans eene verdikking der te dunne en te scherpe vogten plaats,
eer de ziekte zich tot beterschap kan schikken. Doch kan dit gevoegelyk
toegeschreeven worden aan de vastlegging van het Oxy-
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gène? Indien wy dit aanneemen, zullen wy ten minsten moeten stellen, dat 'er vóór
die vastlegging een te overvloedig vry Oxygène aanwezig is geweest, en dat hierdoor
de voorafgaande gevaarlyke toestand der ziekte is veroorzaakt geworden. Dan,
indien dit waarlyk heeft plaats gehad, hebben ook alle die tekenen aanwezende
moeten zyn, welke, volgens de Leere van den Heer FOURCROY, door de werking
van een ontwikkeld Oxygène worden daargesteld: te weeten vermeerdering der
levenskragt, afwezigheid van alle tekenen van beginnend bederf in de vogten, enz.
Intusschen heeft steeds het tegengestelde in dergelyke ziekten plaats; en dus blykt
genoegzaam, dat de gemelde nieuwe Scheikundige Leer ook hier in 't geheel niet
te pas komt.
Ondertusschen zou de Leer van FOURCROY een gewigtigen grondslag bekomen,
indien zyne volgende stelling, voorkomende op p. 324, volkomen met de waarheid
overeenkwam; dat, naamelyk, de geoxygeneerde zelfstandigheden, zo als hy stelt,
‘geene geneesmiddelen zyn, of geene merkbaare uitwerkingen in ons lichaam doen
ontstaan, dan voor zo verre zy, Oxygène bevattende, het meer of min gemakkelyk
afstaan aan de dierlyke stoffen, daar zy mede in aanraaking zyn.’ Dat de
geneeskundige werking van eenige geoxygeneerde zelfstandigheden hoofdzaakelyk
van het Oxygène afhangt, - dat dergelyke zelfstandigheden over 't algemeen
werkzaamer zyn, naar maate zy meerder, ligt van haar af te scheiden, Oxygène
bezitten, omdat zy daardoor smeltbaarder en doordringender worden, - zulks wil ik
gaarne toestaan; doch dat daarom de geheele geneeskragt der voor oxygenatie
meest vatbaare geneesmiddelen aan het Oxygène by uitzondering moet worden
o
toegeschreeven, strydt, myns oordeels, tegen reden en ondervinding. Want, 1 .
indien het Oxygène alleen het werkend gedeelte der geoxygeneerde middelen was,
zou hunne werking altoos gelykzoortig zyn, en alleen in eene mindere of meerdere
werking verschillen. Kwik-, Lood- en Yzerpraeparaten zouden dus gelykzoortige
uitwerkzelen daarstellen, alleen in graaden verschillende, naar maate van eene
meerdere of mindere oxygenatie. Doch de ondervinding leert ons, dat de werkingen
dier middelen hemelsbreedte verschillen, en dat dezelve dus niet afhangen van het
Oxygè-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

384
ne, of ten minsten, dat het Oxygène, met verschillende metallique bases vereenigd,
zamengestelde lichaamen daarstelt, die, naar maate dier bases, hemelsbreedte in
werking verschillen: ten bewyze dat de basis de voornaame oorzaak der verschillende
geneeskundige kragt is, en dus in 't geheel niet uit het oog moet verlooren worden.
o

2 . Dat het Oxygène geenzins altoos het voornaam werkend gedeelte uitmaakt
der oxygenabele metallische zelfstandigheden, blykt ook daaruit, dat onder dezelve
veele zeer vermogende zyn, die geen Oxygène bevatten, of in welke het ten minsten
in een zo vastgelegden staat is, dat men, met geen grond, deszelfs ontwikkeling,
door de digestive vermogens des menschelyken lichaams, mogelyk kan achten. By
voorbeeld, de Mercurius solubilis Hahnemanni en de Mercur. cinereus Edenburg.
bezitten, tegen ingewortelde venerische toevallen, dezelfde, zo niet meer
vermogende kragten, dan de sterkst geoxygeneerde Kwikbereidingen:
niettegenstaande men geen vry, en door de vermogens der eerste wegen
gemakkelyk oplosbaar Oxygène, in deeze beide eerstgenoemde geneesmiddelen
kan onderstellen; omdat zy, door nederploffing met alcalische zouten bereid, hetzelve
niet dan in eene zeer naauwe, alleen door reductie uit te dryvene vereeniging,
kunnen bezitten.
Met de Spiesglas-middelen is het eveneens gelegen. FOURCROY zegt wel:
Spiesglas bezit weinig werkzaamheid; 't geen waar is, omtrent het raauw, met zwavel
overlaaden, Spiesglas; maar niet, wanneer hetzelve, van zwavel beroofd, onder de
gedaante van den zuiveren metallischen Regulus voorkomt. Dit zuiver halfmetaal
is een geweldig braak- en purgeermiddel, hetgeen voorzeker niet kan toegeschreeven
worden aan het Oxygène, als zynde hier niet tegenwoordig. Het glas van Spiesglas
bezit mogelyk wel Oxygène, doch in een zo vastgelegden staat, dat het door de
kragten onzer maag daarvan niet ligt schynt afgescheiden te kunnen worden; en
echter is het, in eene geringe gifte, een der vermogendste braakmiddelen. Het
Kermes minerale, of de Zwavel van het Spiesglas, door kooking met eene loogzoutige
ontbinding tot Zwavellever gemaakt, die met eenige metallische deelen ten
naauwsten verbonden is, kan ook niet onder die dingen gerekend wor-
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den, welke het Oxygène aan onze ingewanden kunnen mededeelen; en echter is
hetzelve een zeer kragtig middel.
Volgens FOURCROY werken de Yzermiddelen ook alleen, of voornaamelyk, door
de mededeeling van het Oxygène. Gaarne zou ik dit toestemmen, indien de
heilzaame werkingen der Staalmiddelen alleen wierden daargesteld, door derzelver
geoxygeneerde bereidingen. Doch zeer dikwyls werkt niets meer voldoende, dan
de zelfstandigheid van het yzer zelven, in poeder; niettegenstaande het, in veele
gevallen, volgens de waarneemingen van FOURCROY zelven, een der vermogendste
deoxygeneerende zelfstandigheden is, 't geen, door het zuur der eerste wegen naar
zich te neemen, derzelver Oxygène volkomen vastlegt. Het gemeen yzerroest
(Carbonas Ferri) bestaat uit eene vereeniging van Yzer met het Koolenzuur; een
zamenstelzel, ongeschikt om Oxygène aan ons lichaam mede te deelen, omdat de
koolstof overal, zelfs ook binnen ons lichaam, het Oxygène naar zich neemt, gelyk
uit de geschiedenis der ademhaaling bekend is; en echter verricht deeze yzerkalk
dikwyls al het heilzaame, 't geen men van eenig staalmiddel kan verwagten. Wanneer
men, eindelyk, dagelyks eenige lepels gemeenen Rhynschen wyn aan een meisje,
't geen aan de Vrysterziekte (Chlorosis) zukkelt, voorschryft, zal men geen de minste
heilzaame uitwerking gewaar worden: maar wanneer men, door de noodige
hoeveelheid staal of yzer in dien wyn te ontbinden, het zwak zuur, daarin gevonden
wordende, geheelenal doet verdwynen, en dus dien wyn, in een zekeren zin, geheel
deoxygeneert, bekomt men dat middel, 't geen de onsterffelyke BOERHAVE, Proces.
Chem. 168, noemt het vermogendste, der my, tot hiertoe, in de konst en in de natuur,
bekende geneesmiddelen, om de bloedmaakende kragt van het menschelyk lichaam
te herstellen. Waardoor, op de voldoendste wyze, wordt beweezen, dat de heilzaame
geneeskundige vermogens van het yzer en deszelfs bereidingen niet moeten
toegeschreeven worden, aan de ontwikkeling van eenig Oxygène, maar aan de
metallische zelfstandigheid van het yzer zelven.
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Waarneemingen, betreffende de oesters, en de plaatzen, waar
dezelve gevonden worden.
Door den Hoogleeraar Beckman.
Onze kennis, wegens de natuur, de organisatie, de leevenswyze, het voedzel en
de voortteeling der Oesters, is bepaald, gebrekkig, en onzeker. Zy leeven in eene
middenstoffe, welke haar aan onze waarneeming onttrekt; zy worden gevonden op
kusten, weinig door Natuurnavorschers bezogt, en verschillen zo veel van alle
andere dieren, dat, uit de waarneemingen op dezelve gedaan, zeer weinig tot de
Oesters kan beslooten worden.
De Oesters leeven op de zee-oevers, bovenal op die zandig of steenagtig zyn;
op de kusten van Eilanden; op in zee uitsteekende rotzen en zandbanken: maar zy
schynen best te tieren in den mond der rivieren, waar deezer water het zeewater
min zout maakt. De dierlyke slym, welke de rivieren met zich voeren, en op de
stranden wordt opeengehoopt, zal aan de Oesters tot voedzel strekken.
In de Lente, wanneer de zon het zeewater begint te verwarmen, teelen de Oesters
voort; zy werpen dan kleine Oesters uit, geheel gevormd, en derzelver aantal is
ontelbaar. Elk deezer jongen groeit op tot een volkomene Oester, op dezelfde wyze
als de zaaden of vrugten van die planten, welke hermaphrodite bloezems hebben.
- Ik moet hier aanmerken, dat zy mistasten, die van Mannelyke en Vrouwelyke
Oesters spreeken: want hoe kan 'er voortteeling plaats hebben tusschen dieren,
die geduurende hun geheele leeven niet, of misschien slegts een duimbreed, van
plaats kunnen veranderen, en die geene andere beweeging kunnen maaken, dan
het eenigzins openen van hunne schelpen.
De Oesterschelpen zyn zeer dikwyls bedekt met voortbrengzels van eene
koraalagtige soort; dikwyls zyn ze ook belaaden met kleine mosselen en eene
menigte van wormen; maar alleen op de ronde zyde, die de bovenzyde blykt te zyn:
zo dat het Dier op de platte zyde rust. Dikwyls gebeurt het, dat en de boven- en de
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onder-schelp doorboord zyn, en geknaagd door wormen, op dezelfde wyze als oud
hout. Alle deeze vyanden tragten deeze schadelooze Dieren te verdelgen; en dit is
ook het geval van de wormen, die gevonden worden tusschen het vleezig deel huns
(*)
lichaams, en op zommige plaatzen meer dan op andere . Een geduchter vyand
voor de Oesters is nogthans een aalvormige Visch, op Heiligoland bekend onder
(†)
den naam van Nugnogen, doch door zommigen de Vyfvingerige Visch geheeten .
Zomtyds wordt deeze visch in Oesterschelpen geheel ingeslooten, zodat men geen
spoor kan vinden van den eersten bewooner. De visch ligt ringswyze in de schelp;
en de Visschers verzekeren eenstemmig, dat hy de Oester opeet. Om die reden
willen de Engelsche Visschers dien visch verdelgd hebben, waar zy denzelven
vinden. Maar hoe komt die moordenaar in de schelp? Naar alle waarschynlykheid
sluipt hy 'er in, wanneer de Oester de schelp opent; en ik besluit hieruit, dat de
Oesters de schelpen veel wyder openen, dan REIMARUS en anderen zich verbeeld
hebben. Eene andere vraag valt hier: Hoe komt het by, dat de oude
Vischbeschryvers, schoon zy van deezen Visch gewaagen, niet vermelden, dat
dezelve in Oesterschelpen gevonden wordt, 't welk thans niet zeldzaam is?
De Oesters zyn het maagerst in den tyd dat zy jongen voortbrengen; te deezer
oorzaake is, op dien tyd, het Oestervangen in Engeland en elders, waar voorzigtige
schikkingen plaats vinden, verboden. In Spanje draagt men deeze voorzorge, dewyl
men zich verbeeldt, dat de Oesters, op dien tyd geëeten, ongezond zyn.
Het blykt, dat de Oesters ten minsten drie jaaren oud

(*)

(†)

Behalven deeze Wormen, wordt op de Oesterschelpen, die niet lang uit zee geweest zyn,
eene andere soort gevonden, die zeer klein zyn, en een phosphoric licht van zich geeven, 't
welk men kan waarneemen, als zy tegen een hard lichaam in het donker geworpen worden,
of als men ze op een steen laat vallen. LEMERY gewaagt 'er van, in zyne Dictionary of Drugs.
Het dunkt my dat ze volkomen gelyk zyn aan die, welke ik aan de touwen uit zee heb zien
ophaalen. LINNAEUS geeft 'er den naam aan van Nereis noctiluca.
Ophidon imberbe, een naam door LINNAEUS van RONDELET ontleend.
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(*)

boeten weezen, om tot spyze te kunnen dienen ; en overal, waar men zorge draagt
om de Oesterputten in stand te houden, hebben de Visschers last om alle de kleine
Oesters van de volgroeide af te schrabben, en weder in zee te werpen. Eene oude
Oester heeft menigmaalen twintig kleine aan zich vast.
Zeer strenge winters zyn nadeelig voor de Oesterbeddingen, en vernielen de
Oesters; dit ondervondt men allerwegen in den Jaare 1740. Geweldige stormen, in
het voorjaar, zyn desgelyks hoogst nadeelig; en veele Oesterplaatzen zyn uitgeput,
door dezelve te sterk te bevisschen. PAULUS JOVIUS verhaalt, dat hem de tyd
geheugde, wanneer de Oesters van Pesaro na Rome gebragt werden; doch dat
deeze Oesterbedden in 't einde geheel uitgeput geraakten, en men zich moest
vergenoegen met Oesters van Corsica aangevoerd, die, eer dezelve te Rome
kwamen, dikwyls bedorven waren. Geene dierlyke zelfstandigheid is meer aan
bederf onderheevig dan schelpvisschen, zo die men tot voedzel gebruikt, als andere.
Het is eene ontwyfelbaare waarheid, dat de aart van de schelp en den visch, zo
wel als de aangenaamheid van deeze dieren, verschillen naar den grond, op welken
zy gevonden worden: zo dat de Visschers uit het uitwendig voorkomen, en de
kenners uit den smaak, weeten te oordeelen, waar eenig soort van Oesters gevischt
is. Waar de grond kalkagtig is, zyn ze weeker en wryfbaarder; waar dezelve uit rots
bestaat, zyn ze dikker, vaster en zwaarder; waar ze uit een mengzel van kalk en
klei is zamengesteld, zyn ze minder aardagtig, zagter, en behelzen meer dierlyk
sap. Op een slymerigen bodem zyn ze olieagtiger, en hebben een grooter

(*)

Men gelooft in 't algemeen, dat de schelpen der Mosselen 's jaarlyks een nieuw overtrekzel
ontvangen, en dat men uit het getal der laagen van deeze den ouderdom der Mosselen kan
bepaalen, even als de jaaren van eenen boom uit de kringen. Maar POLI heeft, in zyn kostbaar
Werk over de Schaaldieren van beide de Sicilien, waarvan het eerste Deel te Parma in den
Jaare 1791 uitkwam, ons verzekerd, dat hy waargenomen heeft, dat derzelver grootte niet
op eene zo geregelde wyze toeneemt, dat men derzelver ouderdom daaruit kan opmaaken.
In Engeland worden de kleinste Oesters, Oesterzaad geheeten, cultch of spat genoemd.
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overvloed van dierlyke deeltjes: op den oostlyksten steenagtigen oever van de
Adriatische Zee zyn de Zeedieren schraaler en smaakloozer, dan die van de
westzyde, waar de bodem ryker is. Op kalkagtige rotzen vallen de Oesters grooter,
maar niet zo goed van smaak als die zich in slymerige baaijen en kreeken onthouden.
In Noorwegen worden voor de slegtste gerekend, die men aantreft op een
modderigen bodem, dewyl zy na den modder smaaken; die van Denemarken,
gevonden op een zandigen bodem by Tondern en Fladstrand, zyn veel beter. De
beste zyn de zogenaamde Rots- of Klip - oesters, gevonden op rotzen, waar zy
beurtlings door het gety met water overdekt en blootgelaaten worden; schoon men
in Engeland de voorkeuze geeft aan die men uit de grootste diepte in zee ophaalt.
De Rots-oesters zyn grooter en lomper dan de andere, maar veel dunner van schelp,
ja veele zo dun dat ze doorschynend zyn als hoorn. Te deezer oorzaake zal een
vat, zo als men te Bergen gebruikt, naauwlyks 400 of zelfs 300 Zandoesters bevatten,
maar kan van 700 tot 800 Rots-oesters bergen.
De Oestervisschery is zeer eenvoudig, en vordert weinig toestels. Veelen raapen
de Oesters met de hand, by het ebben der zee, op den blootgelaaten oever. Waar
dit het geval niet is, wordt een vierkantig yzeren raam, of een raam met yzer beslag,
door middel van een touw over den grond gesleept, van tyd tot tyd opgehaald en
geledigd. Anderen bedienen zich, in stede van dit werktuig, van een net, gemaakt
van sterke lederen riemen, opengehouden door een vierkanten zwaaren yzeren
raam, welke, langs den grond gesleept, de Oesters opkrabt en dus in het net brengt.
Nog anderen hebben een hark, met omtrent twintig sterke, kromme, doch botte
punten, agt of tien duimen lang, vastgemaakt aan een langen, dunnen, buigbaaren
stok. De Visschers, in een vaartuigje gezeten, trekken deeze hark over den bodem
der zee, op dezelfde wyze als het bovengemelde net, en haalen dus de Oesters
op, die terug gehouden worden door een plank, boven de hark vastgemaakt; zo dat
men ze daarmede kan optrekken. De stok moet buigzaam genoeg weezen om toe
te kunnen geeven, wanneer dezelve met kragt heengaat over de oneffenheden van
den grond. Op plaatzen, waar de Visschers meer omzig-
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tigheids gebruiken, in het opzamelen der Oesters, om de banken te spaaren, haalen
zy, door middel van houten nypers, wanneer het water helder is, alleen de grootste
Oesters op, en laaten de rest ongemoeid zitten, tot zy eene genoegzaame grootte
verkreegen hebben. - 'Er kunnen nog andere wyzen van Oestervangen weezen,
welke ik niet ken; en het zou een nuttig werk weezen, als iemand eene volledige
Verhandeling gaf van de Oestervisschery, met afbeeldingen van al den toestel en
werktuigen. Dit, zo verre ik weet, heeft niemand tot nog toe gedaan. DUHAMEL
beloofde over dit onderwerp te zullen handelen, in zyn groot Werk over de Visschery;
maar hy stierf, eer hy 't zelve voltooid hadt.
De Oesters, die zich onderscheiden door een groene kleur, en die de Hollanders,
te deezer oorzaake, Groen-baardjes noemen, worden boven alle andere geschat.
Maar deeze onderscheiding is geen werk der natuur, maar der kunst. Ten dien einde
worden 'er op het strand putten gegraaven, voorzien met kleine sluisjes, waardoor
men het water laat inloopen by springvloeden. Wanneer het water tot eene zekere
hoogte geklommen is, worden de Oesters in de putten geworpen, en daar gelaaten,
tot dat zy de verlangde kleur hebben aangenomen. Dit stilstaande water wordt, by
warm weêr, welhaast groen; en naa weinige dagen neemen de Oesters dezelfde
kleur aan; doch zy krygen de vereischte hoedanigheid niet ten vollen, om voor
Groen-baardjes verkogt te kunnen worden, dan naa verloop van zes of agt weeken.
Ik hel over om te gelooven, dat deeze kleur veroorzaakt wordt door zekere Planten,
die in het water groeijen, misschien een Ulva conferva, of Tremella. Dit was het
gevoelen van BRADLEY, die deeze plant eene soort van Koemelk noemt; een naam,
die, volgens HUDSON's Flora Anglica, een Conferva rivularis aanduidt. Ik moet ook
aanmerken, dat de Ulva latissima van LINNAEUS, door GMELIN, in diens Historia
fucorum, genoemd wordt Fucus tremella lactuca, en by de Engelschen Ocstergreen,
dat is Oester-groen, heet. - De tegenwerping, door eenige Engelsche Schryvers
gemaakt tegen dit denkbeeld, schynt my toe, weinig te beduiden te hebben. Zy
zeggen, dat, wanneer in de nabyheid van een Greeningpit, of Groenput, een andere
gemaakt wordt op den
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afstand van een voet, het water in de laatste nooit groen wordt; en dat putten, die
eenigen tyd groen geweest zyn, en die kleur aan de Oesters medegedeeld hebben,
zomtyds die kleurgeevende eigenschap verliezen. Maar dit alles, voor waarheid
aangenomen zynde, zou, naa een naauwkeuriger onderzoek, verklaard kunnen
worden uit den groei deezer Planten.
In Europa worden de Engelsche Oesters voor de beste gehouden; en deeze zyn,
naar der Franschen begrip, voortgekomen van Oesters, voortyds gevischt in de
Concalle-Baai, naby St. Malo, en overgebragt na de Engelsche Kust; doch voor
deeze verzekering hebben wy geen bewys. De hoogstgeschatte Oesters worden
gevonden aan de kust van Essex; van die kust is het broed overgebragt na de zee
by Colchester, waar de rivier Coln, die door de Stad vloeit, eene groote menigte
van armen vormt, en smalle kreeken, allergeschiktst tot de Oesterteelt. Een groot
aantal van deeze Oesterputten wordt gevonden by het Dorp Row-Hedge, in de
Parochie van East Doniland; en de handel in Oesters maakt een grooten tak van
koophandel uit in de geheele nabuurschap. Naa de maand Mey, egter, mag geen
Zaad, gelyk men het noemt, van de banken gehaald worden, dewyl alsdan de
Mosselen en andere Schelpvisschen daar zich zouden zetten, en de Oesters
vernielen. Lieden, die deeze instelling overtreeden, worden streng gestraft door het
Admiraliteits Hof, 't welk alle de Oesterbanken onder zyn opzigt heeft. - Alle deeze
Oesters zyn zeer gezogt onder den naam van Colchester-Oesters. De beste komen
van Purfteet; zy zyn zeer vet; de schelpen zyn dun, en bykans doorschynende. De
beste Oesters te Colchester zyn zeer duur; dewyl de handelaars in deezen
Schelpvisch te Londen dezelve van de Visschers meest alle opkoopen, moeten zy
bykans alle door hunne handen gaan: dan zy worden beschuldigd van oude onder
de versche Oesters te mengen, en Oesters van den Westkant voor
Colchester-Oesters te verkoopen.
Hoe groot een naam de Colchester-Oesters mogen hebben, worden 'er gevonden,
die de voorkeus geeven aan die op de kust van Dorsethire verzameld worden, en
bovenal digt by Pool. Deeze worden gezegd zomtyds Paerels in zich te bevatten,
grooter dan men op andere plaatzen aantreft. Het meerendeel der Engelsche
Oesters,
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die de Hollanders alle jaaren met meer dan honderd Schepen weghaalen, worden
door de Visschers te Feversham, eene kleine Stad in Kent, ten noordwesten van
Canterbury, verkogt: deeze, gelyk mede de kleine Steden Milton en Middleton zyn,
ter oorzaake van deezen handel, beroemd. 'Er zyn ook veele Oesterbanken op het
Eiland Wight: deeze zyn desgelyks zeer bekend, als ook die men vindt by Tenby,
op de kust van Zuid-Wales, en by Milford-haven: maar de grootste, en misschien
de slegtste, zyn die van Blackrock, niet verre van Liverpool.
Het blykt, dat de Engelschen zich meer moeite gegeeven hebben dan andere
Volken, niet alleen om hunne Oesterbanken in stand te houden, maar ook om nieuwe
aan te leggen. Zedert het Jaar 1712 heeft men eene groote menigte Oesters
gevonden in het kleine Kanaal van Meneu of Menai, 't welk Anglesey van
Caernavonshire afscheidt, en waar men in den Jaare 1700 geene Oesters vondt.
Het is eene bekende zaak, dat, kort naa dien tyd, iemand in dit Kanaal een honderdtal
Oesters plantte, die zich nu op een afstand van verscheide mylen uitstrekken,
zodanig vermenigvuldigd, dat men tegenwoordig verscheide vaartuigen tot die
visschery gebruikt. De golven voeren het Zaad, of de kleine Oesters, met zich; en
men weet, dat op de kust van Holstein de Oesterbanken vernield zyn door geweldige
stormwinden, omtrent den tyd dat de jonge Oesters te voorschyn kwamen.
Ierland heeft zeer ryke Oesterbanken naby het Dorp Arklow, aan den Oostkant
van Dublin, van waar het broed overgebragt wordt na de kunst-oesterbeddingen
van de Hoofdstad aan den noordkant, niet verre van Clontarf, en verder zuidwaards
op, te Sutton, niet verre van Howth; gelyk mede te Poleberg en Dalkey, niet verre
van Dublin, en byzonder Irelands-Eye, waar de grootste en beste Oesters ter diepte
van agttien of twintig vademen onder water liggen. Ten noorden van Dublin, niet
verre van Rush en Skerries, zyn de Oesters zouter en harder, dan op plaatzen,
waar meer versch water na zee stroomt. - Schotland heeft overvloed van Oesters
naby het Eiland Inch Keith, niet verre van Leith.
(Het Vervolg en Slot hiernaa.)
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Byzonderheden uit het leeven en karakter van Blaise Pascal.
BLAISE PASCAL, bekend door zyne veel geleezene Lettres Provinciales, Pensées
Chretiennes en andere Schriften, was door de Natuur met een vroegryp en
doordringend verstand begaafd, 't welk zich op de beoeffening van de Natuurlyke
Wysbegeerte en de Wiskunde voornaamlyk toelegde. Terwyl hy nog een kind was,
hadt hy, zonder hulp van leermeester en van boeken, in de Aardrykskunde groote
vorderingen gemaakt. Nog naauwlyks de jongelingsjaaren bereikt hebbende, deedt
hy ontdekkingen in de Wiskunde, die door de beroemdste Wysgeeren in Frankryk
bewonderd wierden. Het betoog van de ingewikkeldste Voorstellen doorzag hy met
een enkelen oogslag, en behoefde daartoe de keten eener aaneengeschakelde
redeneeringe niet. De gewigtigste ontdekkingen, tot aanwas der Weetenschappen,
en tot heil van 't Menschdom, beloofden zich de grootste mannen der eeuwe van
de vroegrype begaafdheden deezes ongemeenen Jongelings. Eene wonderbaare
omwenteling gebeurde 'er, in PASCAL's geest, op den ouderdom van vier-en-twintig
jaaren, nadat hy eenige godvruchtige boeken hadt geleezen. Volgens het verhaal
zyner Zuster, Mevrouwe PERRIER, die zyn leeven heeft beschreeven, beschouwde
hy, zints dien tyd, alle waereldsche naajaagingen als eenen Christen onwaardig,
en nam hy een plegtig besluit, om zyne volgende leevensdagen aan den Godsdienst
alleen toe te wyden.
De eerste vruchten zyner buitengewoone godsdienstigheid vertoonden zich, by
gelegenheid, dat zekere Voorleezer in de Wysbegeerte, in eenige Godgeleerde
Redentwisten, hadt durven beweeren, dat 'er tusschen de lichaamlyke natuur onzes
Zaligmaakers en het vleesch en bloed van gewoone menschen onderscheid plaats
hadt. Straks oordeelde zich PASCAL Geweetenshalve verpligt, om deezen Ketter by
den Aartsbisschop van Rouen aan te klaagen. De Voorleezer, om zich tegen de
wraak der Kerke te dekken, herriep openlyk zyne dwaalingen; dit diende tot geene
geringe zegepraal voor de Katholyken.
Het volgende in 't oog loopende blyk van PASCAL's yver, was het overtuigen van
eene jonge en schoone
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Zuster van de zondigheid deezer waereld en haare ydelheden, en haar in het
denkbeeld te brengen, dat de hoogste verdienste gelegen was in zich te doen
opsluiten in een Klooster. Diensvolgens begaf zy zich in eene der hardste en
strengste Orden, alwaar haar lichaamsgestel, tegen haare godsvrucht niet
opgewassen, ten langen laatste onder haare strenge tuchtoeffeningen bezweek,
op den ouderdom van zes-en-dertig jaaren.
Verder berigt ons zyn Leevensbeschryfster, dat de jonge PASCAL, zints het
oogenblik dat hy deeze denkbeelden aangaande de voortreffelykheid van den
Godsdienst hadt opgevat, zich als een onveranderlyken regel voorstelde, alle de
aangenaamheden des leevens te verzaaken. Hoewel teder en in den schoot des
overvloeds opgevoed, weigerde hy nu de hulp van eenen knegt in alles, wat hy
zelve kon verrigten. Hy gedoogde niet dat zyn bed voor hem opgemaakt, of zyn
middagmaal hem gebragt wierdt. Wanneer hem een dringende honger perste, ging
hy in de keuken, en verzadigde zich met het eerste dat hy vondt. Keuze van spyze
beschouwde hy als de veragtelykste zinlykheid. Al zynen tyd besteedde hy aan
bidden, en het leezen van de Schriftuure.
Volgens de meergemelde Leevensbeschryfster, wierdt PASCAL's lichaamsgestel,
door de strengheid zyner leevenswyze, en door zyne ontbeering van de gewoone
uitspanningen der jeugd, dermaate verzwakt, dat hy, nog geen dertig jaaren bereikt
hebbende, een martelaar van ongesteldheden wierdt. Thans tragtten hem zyne
Geneesheeren zyne gewoone lichaamsstrengheden te ontraaden, door hem het
gevaar onder 't oog te brengen, welk zyne gezondheid daar by leedt, en de volstrekte
noodzaaklykheid, om op de herstelling van dezelve, immers voor eenigen tyd, zich
inzonderheid toe te leggen. Dan zyne Zuster, de Non, die zich in dergelyk eenen
toestand bevondt, vergoldt de goede diensten, welke hy haar hadt beweezen, door
hem te overreeden, dat zyne geestlyke gezondheid een voorwerp was van oneindig
hooger aangelegenheid; dat hy op den weg, welken hy hadt ingeslagen, kloekmoedig
moest volharden: want dat God hem zekerlyk voor eenen staat van veel hoogere
volmaaktheid hadt bestemd, dan hy nu bereikt hadt. Deeze raad versterkte hem in
zyne godvruchtige voorneemens; en van dien tyd af beschouw-
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de hy alle aardsche voorwerpen als ydel en beuzelagtig, en gaf hy zich geheelenal
aan de zorge voor zynen eeuwigen welvaart over.
Omtrent deezen tyd ontving hy, van wegen het gerugt, welk van zyne ongemeene
heiligheid was uitgegaan, menigvuldige bezoeken van godvruchtige lieden van
hoogen rang, verlangende door zynen raad en verkeering gesticht te worden. Veel
genoegen schepte hy uit deeze bezoeken, uit aanmerking der voordeelen, welke
van dezelve op de goede zaak van den Godsdienst konden nederdaalen. Intusschen
bekroop hem de vreeze, dat een beginsel van trotschheid, welke hy gevoelde in
zyne zelfvoldoening eenig aandeel te hebben, Gode mishaagelyk zyn zoude. Daar
tegen, zegt zyne Zuster, vondt hy welhaast een middel uit. Op zyn bloote lichaam
omwondt hy zich met een yzeren gordel, met scherpe punten bezet; wanneer nu
eene verwaande gedagte in zyne verbeelding opkwam, drukte hy dien gordel met
zynen elleboog, zodat de scherpe punten in zyn vleesch drongen; dit deedt hem tot
eene gepaste waardeering van zich zelven terugkeeren. Aan die gewoonte hieldt
hy zich tot aan zynen dood. Geduurende de vier laatste jaaren zyns leevens namen
zyne lichaamskwaalen dermaate de overhand, dat hy zyne gewoone letteroeffeningen
voortzetten, noch anderen naar gewoonte van dienst kon weezen. Zeer voordeelig,
intusschen, voor hem zelven was die toestand: want de lydzaamheid, met welke hy
zyne lydingen verdroeg, deedt hem, meende hy, by zynen Schepper dies te
aangenaamer worden; en de regel, welken hy bestendig volgde, om zich zelven al
wat zyne zinnen streelde te weigeren, maakte hem bekwaam tot dat verhevener en
geestverrukkend genot, naar 't welk hy streefde. Midlerwyl hieldt hy aan met het
dooden van zyne natuurdriften en zinlyke neigingen. Hy hadt de gewoonte om zyne
spyze door te zwelgen, zonder die te kaauwen, opdat dezelve op zyne tong geene
aangenaamt gewaarwording zou veroorzaaken. Om de zelfde reden, wanneer hy
geneesmiddelen gebruikte, verkoos hy telkens dat hem de walgelyksten wierden
toegediend. ‘Zelfverlochening en kwelling, plagt hy te zeggen, is de staat, in welken
de Christen zyn leeven moet doorbrengen. Hoe gelukkig ben ik dan, door
noodzaaklykheid tot dien heilzaamen staat gebragt te zyn!’ Aldus, zegt zyne Zuster,
nam hy dagelyks
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toe in volmaaktheid en geestlyken welstand, naar maate zyn lichaam verzwakte;
tot dat hy eindelyk, in eene vlaag van stuiptrekkinge, die geduurende eenige
oogenblikken wierdt opgeschort, terwyl hy de laatste Kerkgeregten ontving, in zyn
negen-en-dertigste jaar, zynen laatsten adem uitblies.

Uittrekzel eener reize om De la Pêrouse op te zoeken, gedaan in
de jaaren MDCCXCI tot MDCCXCIV, ontleend uit het reisverhaal
van M. Labillardiere, een der Natuurkundigen, tot deezen Tocht
bestemd.
(Vervolg van bl. 346.)
Overeenkomstig met ons plan, ten aanziene deezer Reize, kunnen wy niet nalaaten
te vermelden een Verschynzel, 't welk de Reizigers op hunnen Tocht, den 14 van
Slachtmaand 1792, waarnamen.
Het was bykans den geheelen dag stil geweest; maar 's avonds omtrent agt uuren
werd de lugt in het Zuidoosten bedekt met dikke wolken, die een geweldigen storm
voorspelden. De nagt was zeer donker. Schielyk vertoonde zich een verlichte kolom
van verbaazende hoogte, nederdaalende uit deeze wolken, en de oppervlakte des
waters verlichtende. De schinstering der zee werd eenigen tyd afgebrooken by
verscheide tusschenpoozingen, geduurende welke het geheel donker was; wanneer
op één oogenblik de geheele oppervlakte der zee bedekt scheen met een laken
van vuur, zich uitspreidende in den koers, dien wy hielden. Dit vuurig verschynzel
werd door een sterken wind voortgestuwd, die de golven zeer hoog deedt gaan.
Wy zagen ons omringd door een zee van vlammen, 't welk een der schoonste
vertooningen in de natuur opleverde. Welhaast verdween dit verschynzel; doch de
zee vertoonde zich, geduurende den geheelen nagt, veel meer verlicht dan
gewoonlyk, bovenal in het zog van het schip en op den omkrullenden top der golven.
De sterkte van den wind
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noodzaakte ons, de Marszeilen in te haalen en af te houden.
De hette was dien geheelen dag zeer drukkend geweest. Wy zeilden in de groote
Golf, gevormd door de kusten van Opper-Guinea, welks stranden zich omtrent
1,500,000 Roeden Oostwaards uitstrekken.
De Zee is veel Phosphoriker in de nabyheid der kusten tusschen de Keerkringen
gelegen, dan ergens elders; dewyl die Diertjes, van welken de phosphorikheid
afhangt, aldaar in eene veel grooter menigte gevonden worden, dan in eenig gedeelte
van den Oceaan; - iets, 't welk ik gelegenheid gehad heb waar te neemen in
gedeelten van den Oceaan, zeer verre van elkander gelegen. Ik zal my zetten tot
eenige naspeuring van dit verschynzel.
Naardemaal wy gemelde Golf aan ly van ons schip hadden, hadt de stroom eene
menigte van die lichtgeevende zelfstandigheden, waarvan dezelve een zeer grooten
overvloed heeft, tot ons overgevoerd; doch 'er was een zamenloop van eene andere
omstandigheid noodig, om dat sterke Licht, 't welk wy zagen, te doen gebooren
worden. De wolken, hangende in dien hoek, van waar de wind opstak, hadden aan
den dampkring eene zeer groote hoeveelheid van Electrike stoffe medegedeeld:
deeze was een der voornaamste oorzaaken, welke die verbaazende verlichting des
waters te wege bragt. - De Electrike staat van den Dampkring kon by my geen twyfel
lyden; de verre meer dan gewoone verwydering myner twee balletjes van den
Electrometer wees zulks uit.
Een zagte koelte uit het Zuid-oosten deedt ons hoopen, dat wy welhaast verlost
zouden worden van de groote stilten, die op deeze hoogte in meerder uitgebreidheid
heerschen, dan in eenig ander gedeelte van den Oceaan. Deeze verschillendheden
doen zich voornaamlyk bemerken op eene Reis na Indie, en schynen meest af te
hangen van de nabyheid der Africaansche kust, welke de Schepen, uit Europa na
de Kaap de Goede Hoop zeilende, veel nader by komen dan die, welke van de
Kaap na Europa stevenen: van hier dat de heenreizen doorgaans langer tyd duuren
dan de t'huisreizen. - Veele bekwaame Zeelieden oordeelen het raadzaam, de Linie
veel Oostlyker, dan doorgaans geschiedt, door te gaan.
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De stilten, welke ten Noorden van den Equator heerschen, hangen af van de
gesteltenisse der Africaansche kust, welke zich, op den afstand van eenige weinige
Graaden van de Linie, bykans 1,500,000 Roeden Oostwaards uitstrekt; terwyl de
groote afstand, op welken men van de kust zeilt, naa den Equator gesneeden te
hebben, de Winden, doorgaans in dit gedeelte van den Oceaan heerschende, belet,
om gewyzigd te worden door Landwinden.
Ik had eenige vlessen gevuld met het Zee - water, 's nagts te vooren, geduurende
de Phosphorike gesteldheid der Zee, ten einde de kleine lichtgeevende
zelfstandigheden, welke dit verschynzel doen gebooren worden, te onderzoeken.
Van dit water in een glazen buis gedaan hebbende, schudde ik het in 't donker, en
ontdekte terstond lichtgeevende klootjes, daarin te voorschyn komende, die volmaakt
gelyk waren aan de zodanige, als wy gezien hadden in het beroerde water van den
Oceaan. Ik nam eene eenvoudige proeve om deeze deeltjes van het water af te
scheiden, om te bezien of de lichtgeevende eigenschap dezelve bybleeve. Het water
door vloeipapier laatende doorzygen, bleeven op 't zelve een aantal kleine
doorschynende deeltjes, lymerig van zelfstandigheid. Het water hadt daarop de
lichtgeevende hoedanigheid geheel verlooren, doch kreeg dezelve, op het inmengen
dier deeltjes, weder. Indien deeze kleine diertjes voor eenigen tyd aan de lugt worden
blootgesteld, verliezen ze geheelenal de lichtgeevende hoedanigheid.
Menigmaal heb ik dezelfde proeve herhaald op water, in onderscheidene gedeelten
van den Oceaan geschept, en eenpaarig bevonden, dat het dezelfde soort van
diertjes bevatte, welke ik daarom aanmerk als de voornaame oorzaak van het
phosphorike lichten der zee. - Andere zelfstandigheden, egter, bezitten desgelyks
de eigenschap om dit verschynzel op zee te doen gebooren worden: want veele
soorten van Krabben, en andere Zeeinsecten van eene aanmerkelyke grootte,
komen dikwyls van de diepte opwaards, en zetten aan de oppervlakte een licht by.
Ik heb eenige van die phosphorique diertjes gezien, die een half voet lang waren;
doch zy gingen altoos verzeld van de bovengemelde kleine diertjes.
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Aan de Kaap de Goede Hoop gekomen, vonden zy eenige Verklaaringen, betrekking
hebbende tot het eerste doelwit hunner Reize, welke wy hier moeten mededeelen.
De Capitein van een Koopvaardyschip van Bourdeaux, weinige dagen vóór ons
aangekomen, berigtte ons onmiddelyk, dat de Bevelhebber der Zeemagt op Isle de
France, eenig berigt ontvangen hebbende wegens het lot van DE LA PêROUSE, een
Fregat na de Kaap hadt doen zeilen, om deeze kundschap mede te deelen aan den
Bevelhebber over den Tocht ter opspeuringe van dien ongelukkigen Zeeman. Het
Fregat was van Isle de France weinige dagen vóór onze aankomst afgezeild.
De Brief aan den Bevelhebber, met de Verklaaringen van twee Capiteins van
Koopvaardyschepen, die zich te Batavia bevonden, geduurende het verblyf van den
Commandeur HUNTER te dier plaatze, by zyne wederkomst van Botany-Baai, in een
Hollandsch Schip, naa dat hy zyn Schip verlooren hadt by Nordfolk-Eiland, zal ik
hier plaats geeven.
Brief van den Burger SAINT FELIX, Bevelhebber der Fransche Zeemagt in de
Indische Zeeën, aan den Generaal DENTRECASTEAUX.
‘Ik heb uit eene byzondere Briefwisseling verstaan, dat gy niet ten oogmerke hebt
om Isle de France aan te doen, dan by uwe wederkomst van den Tocht, waarop gy
u begeeven hebt. Te leur gesteld in de hoope, waarmede ik my gestreeld had, om
de eer te hebben van met u te spreeken, haast ik my met deeze afzending; ten
einde gy, by uwe komst aan de Kaap de Gocde Hoop, twee Berigten moogt vinden,
betreklyk het oogmerk uwer Zendinge; Berigten, my kortlings ter hand gesteld door
de Capiteins van twee Fransche Schepen, hier van Batavia aangekomen.
Gy zult daardoor onderrigt worden van de byzonderheden, hoe een Hollandsch
Schip, aan boord hebbende Commandeur HUNTER van de Sirius, een Engelsch
Fregat, met diens Scheepsvolk, naby de Admiraliteits Eilanden, in de Zuidzee,
verscheide Persoonen zag, gekleed in Europische stoffe, en waarvan eenigen in 't
byzonder Fransche Uniform scheenen aan te hebben. Gy zult 'er uit zien, dat die
Commandeur niet twyfelde, of deeze lieden waren overgebleevenen van de Schip-
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breukelingen, welken dit ongeluk beliep met DE LA PêROUSE, dien hy dikwyls in
Botany - Baai gezien hadt.
Ik begreep, dat de mededeeling deezer stukken voor u hoogst belangryk moest
weezen; ze kwamen my gewigtig genoeg voor, om my te doen besluiten, dezelve
aan u toe te schikken met een Fregat, door my alleen met dit oogmerk na de Kaap
de Goede Hoop gezonden. Capitein BOLLE, die 't zelve voert, zal deeze papieren
laaten in de handen van onzen Charge d' Affaires, in gevalle hy u daar niet mogt
aantreffen, om u te overhandigen oogenbliklyk naa uwe aankomst.
Schoon ik geen officieel aanschryven hebbe, met betrekking tot uwen Tocht, welk
my volmagtigt om dit Fregat tot die reis uit te vaardigen, twyfel ik geen oogenblik,
of de stap, door my gedaan, zal de goedkeuring van zyne Majesteit wegdraagen,
zo wanneer ik het algemeen belang en de gevoelens van myn eigen hart raadpleege.
Het was voor u bewaard, een eisch te mogen maaken op de dankbaarheid van
geheel de Fransche Natie, door het Bevelhebberschap te aanvaarden over een'
Tocht, die zo zeer tot eere strekt van den Vorst, die denzelven bevolen heeft, als
van den Bevelhebber, wien dezelve opgedraagen is. In elk gedeelte des aardkloots,
't welk gy gaat bezoeken, zullen u myne vuurigste wenschen, dat gy wel moogt
slaagen, vergezellen, alsmede de onschendbaare en volkomene verknogtheid, met
welke ik my teken
SAINT FELIX.’
Isle de France, Nov. 9, 1791.

Verslag, overgegeeven aan SAINT FELIX, Bevelhebber van de Zeemagt der Fransche
Natie in de Indische Zeeën, door Capitein PREAUDET, op het Schip de Jason, van
Batavia.
‘De Sirius, een Engelsch Fregat, gevoerd door Commandeur HUNTER, en bestemd
na Nieuw Holland, was verongelukt in de Zuidzee, omtrent het einde des Jaars
1790. Het Scheepsvolk werd ingenomen door een Sloep, die het Fregat vergezelde,
en gevoerd na Botany - Baai, waar Commandeur PHILIPS een klein Hollandsch Schip
huurde, om de Schipbreukelingen met den Commandeur na Engeland te brengen.
Met dit Schip van Botany - Baai gezeild, met oog-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

401
merk om Batavia aan te doen, werden zy, door tegenwinden en het geweld van den
stroom, tot 167 Graaden Lengte van den Meridiaan van Greenwich, Oostwaards
gevoerd. Den wil hebbende om door de Straat van St. George te zeilen, kwamen
o

o

zy in het gezigt der Admiraliteits Eilanden, gelegen op 147 Lengte en 3 ,25′ Zuider
Breedte. Digt by het Oostlykste deezer Eilanden ontdekten zy eenige boots; onder
het volk in dezelve bevonden zich verscheidene, die Europische stoffen tot hunne
kleeding droegen; zy onderscheidden 'er zelfs eenigen, die de Uniform der Fransche
Zeelieden aan hadden. Deeze lieten een witte vlag waaijen, ten teken voor de
Engelschen om te naderen; maar, schoon de Commandeur HUNTER dit zeer gaarne
wilde doen, vondt hy zulks onuitvoerbaar, door tegenwind en tegenstroom, en het
gevaar, waaraan de veelvuldige ondiepten hem zouden hebben blootgesteld.
Commandeur HUNTER hadt dikwyls den Heer DE LA PêROUSE in de Botany - Baai
gezien, en gemeenzaam met hem verkeerd. Hy hadt uit hem verstaan, dat hy ten
oogmerk hadt om door de Straat van St. George te zeilen, by het verlaaten van
Botany - Baai, en van daar Noordwaards op te stevenen. Hy twyfelt niet, of de
Astrolabe en Boussole waren op de bovengemelde Eilanden vervallen, ter oorzaake
van de stilte en sterke stroomen in deeze zeeën. Hy heeft my onderrigt, dat hy
daardoor zeshonderd mylen Oostwaards afgedreeven was, in den tyd van tien
dagen; 't geen hy wist uit herhaalde waarneemingen van de Lengte, uit de
Tydmeeters en de Landverkenningen. Met één woord, Commandeur HUNTER, dien
ik op myne laatste Reis te Batavia zag, scheen my toe ten vollen overtuigd te zyn,
dat de Europische Kleederen, welke hy in de boots van de Admiraliteits Eilanden
zag, kwamen van de Schipbreukelingen der Schepen, weleer onder het bevel van
DE LA PêROUSE vaarende.
Commandeur HUNTER is thans op zyne t'huisreis na Engeland, van waar hy
waarschynlyk een omstandiger berigt van deeze ontmoeting na Frankryk zal zenden.
De Engelsche Commandeur dagt uit zyne eigene ondervinding, dat een Schip,
de Admiraliteits Eilanden naderende, en ten oogmerk hebbende dezelve aan te
doen, tragten moet, vroegtydig de Breedte, op welke de-
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zelve liggen, te bereiken; ten einde te voorkomen weggevoerd te worden door de
stroomen, die met groot geweld na het Oosten loopen.
Capitein van de Jason.’
Isle de France, Nov. 6, 1791.

PREAUDET,

Verslag, overgeleverd door PIERRE MAGON LéPINAY, Scheepsbevelhebber van de
Maria Helena, van Batavia, aan SAINT FELIX, Bevelhebber van de Zeemagt der
Fransche Natie in de Indische Zeeën.
‘De Commandeur en de Officieren van de Sirius, een Engelsch Fregat, op het
Eiland Nordfolk schipbreuk geleden hebbende, kwamen, met hun Scheepsvolk, in
Botany-Baai, van waar zy, in een klein Hollandsch Schip, na Batavia zeilden, en in
't laatst van September deezes jaars aankwamen, naa eene reis van omtrent zes
maanden.
Omtrent twee dagen naa dat zy in de Straat van St. George gekomen waren,
bevonden zy zich, zo ras het begon te daagen, in het gezigt van de twee Admiraliteits
Eilanden, en daar zeer naby; onmiddelyk peilden zy, doch konden geen grond
vinden.
Naderhand ontdekten zy twee Canoes, ieder omtrent twaalf man voerende. Zy
roeiden van de Eilanden op hun aan, en schoon zy niet aan scheepsboord wilden
komen, naderden zy vry digt. Het was toen redelyk stil. Het Schip vondt zich
blootgesteld aan een stroom, die het van 't land afdreef, en de Hollandsche Capitein
hadt geen zin altoos om het Eiland nader te komen. Men merkte op, dat twee der
Mannen in de Canoes Draagbanden hadden, gelyk aan die der Europische Officieren:
zy maakten tekens alsof zy begeerden geschooren te worden: veelen hunner hadden
stukken van rood en blaauw laken in hunne kleeding; 't welk uitwees, dat zy eenige
gemeenschap hadden met Europeaanen. Naardemaal Commandeur HUNTER in
Botany - Baai, door DE LA PêROUSE zelven, onderrigt was van zyn oogmerk om de
Straat van St. George door te zeilen, waren alle de Officiers op dat Fregat van
oordeel, dat zy op deeze wyze geheel onverwagt de Eilanden ontdekt hadden,
waarop DE LA PêROUSE schipbreuk leedt.
De Ondergetekende verklaart, dat het boven verhaalde overeenkomt met hetgeen
hy verzameld heeft uit
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verscheide gesprekken met de Officieren van de Sirius, die te Batavia gekomen
waren, naa de schipbreuk van dit Fregat, in een klein Hollandsch Schip; hy bevondt
zich in hun gezelschap in de maand October.
P. MAGON LéPINAY.’

Isle de France, Oct. 31, 1791.
Naardemaal Commandeur HUNTER zich aan de Kaap de Goede Hoop bevondt, op
zyne terugreize van Batavia na Engeland, op het oogenblik dat wy daar kwamen,
hadden wy reden om te verwagten, dat wy van hem allen mogelyk naarigt zouden
ontvangen van 't geen hy by de Admiraliteits Eilanden gezien hadt; dan wy
verwonderden ons zeer, te verneemen, dat hy van de Kaap gezeild was, twee uuren
naa dat wy ten anker gekomen waren. Hy was waarschynlyk wel onderrigt van het
oogmerk onzer Reize: want wy werden aan de Kaap verwagt; en de
Bevelhebbers-vlag, die wy lieten waaijen, moest hem verzekerd hebben, dat wy de
Schepen waren, uitgezonden om DE LA PêROUSE op te zoeken. Het kwam ons ten
uitersten vreemd voor, dat hy geene pooging gedaan hadt, om ons zelfs het schraal
berigt, 't welk PREAUDET en MAGON LéPINAY opgemaakt hadden uit hetgeen hy zelve
en zyne Officiers te Batavia hadden verhaald, mede te deelen. - Onze verwondering
groeide nog aan, toen wy ontdekten, dat Commandeur HUNTER, geduurende zyn
verblyf aan de Kaap, niet alleen niets hadt laaten blyken, 't welk grond kon geeven
om te gelooven, dat hy Wilden gezien hadt, gekleed in de Uniform van de Fransche
Mariniers, maar zelfs uitdruklyk verklaard aan verscheide Leden van de Regeering,
en in 't byzonder aan zyn Vriend den Heer GORDON, dat hy niets wist van de
vertellingen, daar verspreid op de aankomst van de Atalante; ook was 'er geen
reden om te denken, dat de verhaalen, aan de Kaap gedaan door Capitein BOLLE,
van Commandeur HUNTER zelve kwamen.
Capitein BLIGH, Bevelhebber van de Engelsche Sloep Providence, uitgezonden
om den Broodvrugt-boom op de Societeit Eilanden te zoeken, hadt in de Tafelbaai
het anker geworpen, korten tyd naa dat de Atalante van daar gezeild was. Het bleek,
dat Capitein BLIGH niets van Commandeur HUNTER gehoord hadt, betrekking
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hebbende tot de Verklaaringen der twee Fransche Capiteinen; maar dat, op het
berigt, hem medegedeeld door Persoonen, die met den Capitein van de Atalante
gesprooken hadden, hy den Colonel GORDON verzekerd hadt, dat, wanneer hy na
de Societeit Eilanden wederkeerde, hy alle naspeuringen, welke hem mogelyk
waren, in 't werk zou stellen, in die streeken, waar DE LA PêROUSE gezegd werd
schipbreuk geleden te hebben, en tragten eenige overblyfzels van dien ongelukkigen
Tocht te verzamelen.
(Het Vervolg hiernaa.)

De mislukte heirtocht van Xerxes.
(Overgenomen uit ROBERT HERON's New and Complete Systen of Universal
Geography.)
XERXES, de Zoon en Opvolger van DARIUS, aanvaardde het Ryksbestuur niet, of hy
- als 't ware, met 's Vaders Ryksbewind, ook den toeleg, om Griekenland te onder
te brengen, geërfd hebbende - monsterde de geheele Krygsmagt zyner
Heerschappye, en rustte zich toe om in Europa te vallen met eene heirmagt, wier
aantal en uitgebreidheid alleen in staat scheenen om alle tegenkanting het hoofd
te bieden en te overmogen.
Uit de afgelegene binnenste Landen zyns Ryks trok hy, met een zo grootschen
als verschriklyken optocht, na de Noordwestlykste grenzen; en naar maate hy op
de reis vorderde, werden de Landschappen, waar hy door toog, ontvolkt, door de
Inwoonders weg te neemen om zyne Heirmagt te vergrooten. Een groote brug,
bestaande uit zamengevoegde overdekte booten, zo dat zy bovenop eene effene
vlakte maakten, vereenigde het strand van Europa met dat van Asia, ter plaatze
waar die Werelddeelen vaneen gescheiden zyn door den Hellespont: de Heirmagt
van Asia rukte in Europa. De voorttrekkende Krygsdrommen scheenen
onwederstaanbaar en onoverwinnelyk, door de grootheid van het getal en de
uitgestrektheid alleen, schoon dezelve ongewapend en onbekwaam geweest waren
ten vyandlyken aanval.
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Eene Vloot, verzameld uit alle de Zeegewesten van Persie, aan de Middellandsche
Zee gelegen, vergezelde de voorttrekkende Landmagt. - Langs de Zeekust van
Thracie, door Macedonie, door Thessalie, tot de engten van Thermopilae, zetten
de Persiaanen hunnen van vernieling vergezelden optocht voort, zonder eenigen
tegenstand te ontmoeten.
By Thermopilae, waar de gesteldheid van den grond grootendeels de voordeelen
van meerderheid in aantal doet verdwynen, door een handvol Grieken
tegengehouden, begonnen de invallers daar te ondervinden, hoe stout en hooploos
tevens de onderneeming was, om over de Grieksche Dapperheid en Vryheidsliefde
te zegepraalen.
Met het verlies van zo veel volks, als alleen een groot Leger zou hebben
uitgemaakt, werd XERXES meester van dien gewigtigen Doortocht. Geen roemryke
overwinning vergezelde den voorttocht van zyne Legerbenden. Vóór dat zyne
Landmagt zuidwaards kon voortrukken door de Corinthische Landengte, hadden
hevige stormwinden een groot gedeelte van zyne Vloot vernield. De Grieksche
Schepen, niet belemmerend talryk, en meer bedreeven in het bevaaren deezer
naauwe Zeeën, namen en verdelgden veele der Persiaansche Galeien, door den
storm gespaard, en dreeven de overige, in wanorde gebragt, vol schande op de
vlugt.
Plaatslyke hinderpaalen, die hun steeds vermenigvuldigend in den weg stonden;
de onbezweeke geestdrift der Grieken, veel verschriklyker dan hunne wapens; de
dagelyksche verwoesting, veroorzaakt door hongersnood, vermoeienis en gebrek,
in een zo ontzettend talryk Leger; het verlies van dien voorraad, welken de Vloot
aanvoerde tot ondersteuning van de Landmagt, en de bykans volslaagene vernieling
van land voor- en agterwaards, noodzaakten eerlang de Persiaanen, om hunne
grootsche ontwerpen van vermeestering te staaken, en te land en ter zee terug te
trekken, zonder in het Peloponnesische Schiereiland door te dringen, of de eindelyke
te onderbrenging van Griekenland te volvoeren.
XERXES zelve, zyn Leger verlaatende, van eenige wenigen vergezeld, toonde zich
door schrik bevangen, stak in alleryl, ontzet van alles wat naar vorstlyke pragt
zweemde, den Hellespont over, in eene enkele boot, en keerde na zyne Asiatische
Staaten weder, met al de schaamte en woede van te leur gestelde Eer- en Heersch-
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zugt. - Zyne Veldheeren poogden den Oorlog te vernieuwen of voort te zetten. Maar
de vereenigde Magten van Griekenland haastten zich, om de neerlaag, welke de
belemmeringen der Natuure hadden veroorzaakt, te agtervolgen, en de verzwakte
heirmagt van Persie, vóór dat dezelve zich kon herstellen, aan te vallen; en zy
verdreeven, door eene aaneenschakeling van niet duur gekogte Overwinningen,
eindelyk het laatste overschot der aanvalleren van Europa. Door soortgelyke
tegenspoeden verlooren de Persiaanen de Eilanden in de Egeesche Zee.

Character der hedendaagsche Grieken.
(Uit het Engelsch van Mr. ETON.)
Het vermeesterd Griekenland beschaafde Rome; doch de vermeesteraars waren
Romeinen. Het vermeesterd Griekenland beschaafde Turkyen niet: want de
vermeesteraars waren Turken. De ongevoeligheid deezes Volks is verbaazend
groot. Leevende te midden van de uitvloeizelen van vernuft, zien zy met eene stompe
ongevoeligheid op de wonderen en den roem der kunst, op de heerlyke
gedenkstukken, op de Tempels, en besluiten, dat ze door Genii gebouwd waren.
Daarop verwoesten zy dezelve, verbranden ze om 'er stukadoorzel van te maaken,
en daarmede hunne huizen, zonder eenigen smaak vervaardigd, te bestryken; waar
onkunde, tyranny, bygeloof en de groofste zinnelyke lustvoldoening woonen, omringd
door domme, smaaklooze pragt. Of zy treeden 'er te voorschyn met woeste
wreedheid, verdelgen het land rondsomme, bezoedelen hunne handen met het
bloed der verdeedig- en hulpeloozen, vermoordende de overwonnelingen, zonder
mededoogen. Hierdoor zyn de schoonste Landen in de wereld woestenyen
geworden, deels bewoond door wilde Dieren, deels door nog woester menschen;
terwyl de oude oorspronglyke Bewoonders des lands zich in schuilplaatzen
verbergen, gelyk vreesagtige Haazen, (een naam, dien de Turken hun spotswyze
toevoegen) alwaar de roofdieren rondsom hun loerend zwerven.
Alle voorwerpen, zedelyke en natuurlyke, het schoon gelaat der natuure, en de
verstandige vermogens der
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Inwoonderen, zyn teffens aangegreepen door den harpyklaauw der Turksche
Dwinglandy.
Als een voorbeeld van die verandering, welke Griekenland ondergaan heeft,
mogen wy het oog vestigen op het Eiland Cyprus, tegenwoordig bykans eene
onbewoonde wildernis. Dit Eiland was niet alleen in oude tyden, maar ook toen het
door de Turken den Venetiaanen ontweldigd werd, welbevolkt en zeer ryk. De
vermogenden leefden 'er als Vorsten; de Landlieden hadden ieder een zilveren
beeker, lepel, mes en vork van dat zelfde metaal. De menigte en uitsteekenheid der
voorbrengzelen waren even verwonderlyk. Tegenwoordig verzamelt men 'er slegts
eenig katoen en eenige zyde; het levert ook nog wyn uit, en eenige droogeryen;
doch het heeft weinig te beduiden. De Zoutgroeven zelve, die een zo grooten tak
uitmaakten van inkomen en koophandel voor de Venetiaanen, hebben niets
opgeleverd, zints de Turken in 't bezit des Eilands gekomen zyn.
Van de gebreken in het Character der Grieken zyn eenige, buiten twyfel, te wyten
aan hunne oude verkeerdheden; maar de meeste ontstaan uit den vernederenden
staat, waarin zy door de Turken gehouden worden. Deeze vernedering en
slaafschheid is het werk van eeuwen, en heeft, gevolglyk, eene als opeengestapelde
uitwerking op den geest veroorzaakt; doch werd eens dit drukkend gewigt
weggenomen, de veerkragt der zielsvermogens zou zich weder wyd uitspreiden;
en schoon het niet te wagten is, dat zy, op éénmaal, zouden opklimmen tot de
hoogte hunner vroegere groote Mannen, zouden zy, buiten twyfel, een kragt van
ziel ten toon spreiden, welke de yzeren hand der Overheersching zo langen tyd
werkloos gehouden heeft. Het is veeleer te verwonderen, dat zy nog zo veel van
het oorspronglyk Character behouden hebben, en niet nog meer verbasterd zyn:
want, gelyk moedige paarden, knabbelen zy op het gebit, en tragten den last af te
schudden; en eenmaal van denzelven ontheeven, zullen zy de loopbaan des roems
instreeven.
Wanneer wy de Grieken in hun meer bevattend Character als een Volk
beschouwen, is hunne meerderheid in kennisse boven de Turken verbaazend groot.
Zy bezitten eene uitsteekende maate van vernuft en vinding; zy zyn van eene zo
leevendige verbeeldingskragt, dat
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het hun onmogelyk is, dezelfde geschiedenis te verhaalen, zonder de verfraaijingen
van omstandigheden en gezegden te veranderen. Men voege hierby, dat Mannen
en Vrouwen veel spreeken, en met eene verwonderenswaardige vaardigheid en
stoutmoedigheid: geen Menschen op aarde zyn zo natuurlyke Redenaars. Veelen
hunner spreeken Italiaansch; maar allen hebben zy eene leevendig- en vlugheid,
die wonderbaar afsteekt by de styve deftigheid der Turken. Een Europeaan vindt
zich, als 't ware, by hun t'huis, en by schepzels van zyne eigene soort: want tusschen
hun en de Mahomethaanen is een afstand, die eene onövereenkomstigheid baart,
een geheel verschil van denkbeelden; en hoe beter hy hunne taal verstaat, hoe
meer hy het bemerkt. In tegendeel, hoe beter hy de Grieken kent, hoe meer
overeenkomsts hy bespeurt in hunne zeden met de andere Europeaanen. Laster
heeft veel goeds van hun verdonkerd. Over 't algemeen zyn de tegenwoordige
Grieken een aangenaam en dienstvaardig volk; doch zy zyn zeer overgegeeven
aan ligtvaardigheid, aan onbegrensde eerzugt, en op loflyke onderscheidingen
gesteld: maar deeze eigenste eerzugt, thans eene zwakheid, zal hun, wanneer zy
edeler oogmerken te bereiken hebben, tot grootheid opleiden.
De tegenwoordige Grieken draagen het Turksche juk met grooter ongeduld dan
andere Christenen (die zints lange afgelaaten hebben, daartegen zich te verzetten)
en bezitten eenen geest van onderneeming, die, schoon door zommigen belacht,
hun somtyds tot edele verrigtingen aanspoort. Hunne oude heerschappy is nog
versch in hun geheugen, blyft het voorwerp hunner volkszangen, en zy spreeken
'er van, in hun gemeenzaam onderhoud, als van iets onlangs voorgevallen.
Dat zy een beklonken manlyken moed bezitten, is, wat men ten tegendeele gezegd
heeft, zo duidelyk gebleeken, dat dezelve geen twyfel lydt: de blyken, welke zy
daarvan gegeeven hebben in Russischen krygsdienst, waren, in de daad, treffend.
Zy zyn driftig, en begaan somtyds manslag; maar, uitgenomen op Zante en in
Cephalonia, is de Dolk by hun niet zo gemeen als by de Italiaanen, op welken zy
over 't algemeen gelyken. De besten hunner, uitgenomen dat zy meer zielskragt
bezitten, hebben een Character, gelykende op dat der Venetiaanen; de slegtsten
zweemen
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op de Genueezen. - Het meest in 't oog loopend onderscheid in het Character der
tegenwoordige Grieken is tusschen die te Constantinopole en hunne Landgenooten
op de Eilanden. De Kooplieden en de laagere klasse der Constantinopolitaansche
Grieken hebben, in de daad, geen zeer uitsteekend Character: zy zyn dezelfde als
alle de handeldryvende Christenen in het geheele Ryk, dat is te zeggen, zo listig
en bedrieglyk als de Jooden, doch minder dan de Armeniërs, die alle andere, in dit
stuk, voorby streeven.
De Grieken in Macedonie zyn sterk, moedig, en eenigzins woest; die van Athene
en Attica zyn nog geestig en snedig; alle de Eilanders zyn leevendig en vrolyk, op
zingen en dansen tot buitenspoorigheid toe gesteld, spraakzaam, gastvry en
goedaartig, met één woord, zyn de beste. Die van Morea zyn zeer overgegeeven
aan Zeeroovery; doch men hebbe zich daarover niet te verwonderen, in aanmerking
neemende de wreede behandeling, welke men hun heeft aangedaan, en den steeds
duurenden kryg, welken zy tegen de Turken voeren. Albania, Epirus, en in 't
algemeen de Bergbewoonders, zyn een oorlogzugtig en dapper Volk, maar tevens
woest, geen zwaarigheid maakende om Reizigers te berooven en om hals te
brengen. Een Turk durft het niet waagen, alleen in hun land te gaan; 'er is geen Man
in dien oord, of hy zou het zich een verdienste rekenen, hem van kant te helpen; en behoeft men zich daarover te verwonderen!
De Grieken op Zante en in Cephalonia, aan de Venetiaanen onderworpen, zyn
berugt wegens hun steeken met messen.
Op zommige Eilanden zyn de Menschen verre van schoon. Op Metelina steeken
de Vrouwen uit door de grootte haarer borsten. Op Tino zyn de meeste Vrouwen
Schoonheden; daar wordt het antique hoofd nog gevonden. - Over het algemeen
hebben de Eilanders groote en edele weezenstrekken. Uit verscheide aangezigten
zamengenomen, kunt gy, de marktplaatzen over wandelende, de hoofden van Apollo
en van de schoonste oude Standbeelden aantreffen.
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De vergenoegde man.
Uit het Hoogduitsch.
(Medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG, te Rotterdam.)
Armer kan 'er niet wel een mensch gevonden worden, dan SIMON FLADE, een oude
Schoenlapper in Duitschland, was. Hy was dertig jaren Soldaat geweest, en had
alle de Veldtogten van den Jare 1731 tot 1761, in Hongaryen, Bohemen, het
Keizerryk, en andere Landen, bygewoond, en onbeschryflyk veel moeite en gevaren
doorgestaan. Eindelyk werd hy, in den Zevenjarigen Oorlog, gekwetst en daardoor
onbekwaam tot den Krygsdienst, zoo dat hy zyn ontslag en een gering pensioen
verkreeg. Hy zette zich hierop neder in het Dorp waar hy geboren was,
niettegenstaande hy 'er geene bloedverwanten of bekenden meer had, en zyn
pensioen naauwlyks toereikende was om het drooge brood en eene geringe huishuur
te betalen; terwyl zyne wonden hem buiten staat stelden om door eenigen zwaren
of moeilyken arbeid nog eenig onderhoud voor zich te verdienen. In zyne jeugd het
schoenmaken geleerd hebbende, besloot hy dat handwerk nu wederom te beginnen
en oude schoenen te lappen; doch dit kon hem, als het goed ging, op eenen dag
maar een grossche, somtyds zelfs maar eenen dreyer, opbrengen. Men kan dus
ligt opmaken, dat FLADE niet veel had om te verteeren: hy at gemeenlyk des middags
eene soep van water en groente, die hy zelf kookte, of ook wel eens aardappelen,
knollen of wortelen; des avonds nam hy een stuk kaas en brood, en op alle hooge
feestdagen een half pond vleesch. Zuiver bronwater was zyn drank; en slegts dan,
wanneer hy een goeden dag had, nam hy voor een dreyer, of een driepenning-stuk,
bier of brandewyn. Eene oude montering was zyn zondagskleed, en in de week
droeg hy een linnen kiel. Een bed had hy in 't geheel niet, maar sliep op een stroozak;
en de plaats, waar hy woonde, was een huisje dat genoegzaam ingevallen was.
Dit waren zyne omstandigheden, en by dit alles vond men in het gansche Dorp,
of misschien in den geheelen omtrek, geen mensch, die tevredener leefde dan
SIMON FLADE. Niemant kon zeggen, dat hy hem ooit in een morrenden of
onvergenoegden toestand had aangetroffen. Onverschillig of 'er brood in zyn huis
was of niet, was hy altoos opgeruimd en vrolyk, en het verscheelde hem niet, of hy
aardappelen met wat zout of met een stuksken vleesch at. Over niets kon hy
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hartlyker iachen, dan wanneer hy zag, dat andere menschen met hangende hoofden
voorby gingen, en zich met onnutte zorgen kwelden. Dikwerf riep hy dan uit: ‘Wat
zyn het toch dwazen, die zich zelven het leven zoo verdrietig maken! Zy moeten
aan God noch aan de Voorzienigheid gelooven, en 'er niet op denken, dat zy 'er
misschien morgen niet meer zyn zullen.’
Zoo had FLADE tien jaren in dit Dorp geleefd, zonder een onrustigen nagt of een
treurigen dag gehad te hebben, toen 'er een nieuwe Dorpsleeraar kwam. Deze man
ging, kort daarna, al wandelende, voorby de woning van FLADE, en hoorde hem het
schoone Lied zingen: 'k Beveel u uwe wegen; en by zyne wederkomst zong de
Grysaard: Lof en eer zy 't hoogste goed. Dit maakte den Prediker opmerkzaam, zoo
dat hy binnen trad. Met verbazing zag hy een oud arm man, in een ellendig hol,
bezig aan een oude schoen; doch naauwlyks had FLADE hem in het gezigt, of hy
stond op, en begroette hem met dezelfde vrolykheid, die in zyn gezang doorstraalde;
en toen begon tusschen hen het volgend gesprek:
De Leeraar. Ging u dat van harte, hetgeen gy daar zoo even gezongen hebt?
FLADE. Waarom niet, Mynheer? Ik heb zeker aandagtig gezongen.
De Leeraar. Maar my dunkt, dat de liederen, die ik u hoorde zingen, niet zeer
toepaslyk waren op uwe omstandigheden. (Hier zag hy het ellendig vertrek eens
rond.)
FLADE. Ha, ha! neem het my niet kwalyk, maar ik moet lachen. Misschien denkt
gy wel, dat ik ongelukkig ben? Het is waar, dat ik heden maar een dunne biersoep
gegeten heb; maar ik ben niets minder dan ongelukkig, en ruilde misschien niet met
duizenden, die gebraad eten, wyn drinken, en op zagte bedden slapen.
De Leeraar. Hoe is dat mogelyk?
FLADE. Ik zal u myne rykdommen eens opnoemen, en dan kunt gy zelf oordeelen.
Ik geloof aan eene Voorzienigheid, heb een genadigen God, een goed geweten en
een te vreden hart. Ik ben gezond, en zelden hongerig naar bed gegaan.
Daarenboven heb ik gelegenheden in overvloed om genoegens te smaken, als ik
uitga, en in de schepping van God de schoone werken zie en bewondere. Voor my
schynt de zon, voor my groent het woud, voor my bloeijen de boomen, voor my
zingen de vogels, eveneens als voor den Ryken; en als ik dat alles geniet, moet ik
dikwyls uitroepen: ‘Heer! hoe groot en veel zyn uwe werken! Gy hebt ze alle met
wysheid gemaakt, en de Aarde is vol van uwe goederen.’
De Leeraar. Alles goed, alles schoon! Maar kommer, zorgen en opeengestapelde
ellenden drukken toch den menschly-
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ken geest neder, en berooven ons dikwerf van onze vrolyke tevredenheid.
FLADE. Somtyds, ja! Maar als men de zaak uit het regte oogpunt beschouwt, op
God vertrouwt, zyne aardsche begeerten beperkt, en aan de Eeuwigheid gelooft,
gebeurt zulks maar zeldsaam en is van korten duur. Mynheer! ik ben dertig jaren
Soldaat geweest, en in al dien tyd heb ik maar twee treurige dagen beleefd. De
eerste was, toen myn beste vriend, by Kesselsdorf, aan myne zyde werd
doodgeschoten; en de andere, toen ik, vóór tien jaren, zonder dood te zyn, gekwetst
op het slagveld bleef liggen. Alle verdere ongemakken heb ik gerust en standvastig
verdragen, zonder dat het my griefde. En zou ik dan nu treurig zyn, daar myn einde
nadert, en ik zeker binnen kort het doel myner bestemminge bereiken zal? Neen!
ik wil zoo te vreden sterven als ik geleefd heb.
Op deze woorden wischte de Leeraar een traan uit zyn oog, vatte FLADE by de
hand, die hy regt broederlyk en hartlyk drukte, en zeide tegen hem: Man! indien gy
dit alles van harten meent, waaraan ik niet twyffel, zyt gy de gelukkigste mensch in
myne gansche Gemeente, en ik wil van u leeren.
Sedert dien tyd gaf de Leeraar dikwyls bezoeken aan FLADE; hy liet hem ook
menigmaal aan zyn huis komen, en onthaalde hem dan aan zyne tafel. Dan dit
genoegen was van geen langen duur. Na verloop van weinige weken, kwam de
Leeraar, des morgens, aan de deur van den Grysaard, met oogmerk om hem,
volgens gewoonte, een bezoek te geven; terwyl hy hem den voorigen dag nog
gesproken had. Na lang vergeefs geklopt te hebben, sprak hy eenigen der
voorbygangeren aan, en liet de deur openmaken. - Daar lag FLADE op zyn stroozak
dood. Zyne handen waren gevouwen, en in zyn gelaat zag men nog dezelfde
vergenoegde trekken, die hem in zyn leven kenmerkten. De Leeraar liet hem, op
zyne kosten, deftig begraven, en deed, ter zyner gedagtenis, eene schoone
Lykpredikatie, over het geluk van een vast vertrouwen op God, in leven en in sterven,
welke zyne geheele Gemeente stichtede en van de beste uitwerking was.
Mogt het verhaal van deze gebeurdtenis indruk maken op de harten van vele
menschen, en hun overtuigen, dat het geloof aan Gods Voorzienigheid, en de
bewustheid van overeenkomstig onzen pligt gehandeld te hebben, ons, in alle
omstandigheden des levens, kalmte en tevredenheid kan schenken!
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Beleefdheid en inschiklykheid, waarin van elkander onderscheiden.
Het voegt ieder mensch, den leeftyd, hem vergund, verstandig en nuttig te besteeden.
Ten deezen einde staan twee stukken voornaamlyk te overweegen; Pligt, naamlyk,
en Genot. Welk gedeelte op eene andere wyze gebruikt wordt, mag men, met rede,
kwaalyk besteed rekenen. 't Is het belang van een verstandig man, niet toe te laaten
dat hy te leur gesteld of gestoord worde in het najaagen van het een of 't ander,
door de zulken, die tot geen van beiden iets kunnen toebrengen; inzonderheid
wanneer het zodanigen zyn, die onze goede diensten noch behoeven, noch
verzoeken: want, in zodanige gevallen, zal hier op acht te slaan een pligt worden.
Dit, in de daad, is een dier byzondere gevallen, voor welke wy tyd moeten uitkoopen.
Maar die op te offeren aan de bedryfloozen en onbeschoften, die geen bezigheid,
geen oogmerk, geen eisch altoos hebben op Inschiklykheid; die 'er misschien niet
door bevoordeeld zouden worden; en dit menigwerf ter uitsluiting en ten nadeele
der zodanigen, die 'er eisch op kunnen en mogen maaken, - is zo onverdeedigbaar
in hem, als onverantwoordelyk voor hun. Alles, wat ons oordeel, naa de dingen
ryplyk overwoogen te hebben, verklaart regt te zyn, moeten wy, in allen gevalle,
voortzetten, en geene bedenkingen van eenen minderen aart mogen ooit daar tegen
opweegen: laaten wy, ten eenigen tyde, zulks toe, naaberouw en knaaging zullen
ons aan onze begaane dwaaling herinneren. Het is ongerymd en onverantwoordelyk,
voor te wenden, dat wy zien, hoe wy handelen moeten, maar de magt en de middelen
ontbreeken; want 'er kan geene verpligting weezen, waar deeze den mensch niet
zyn geschonken:
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dan hy, die Kloekmoedigheid derft, zal alle andere Deugden missen.
Onder de hinderpaalen, ter belemmeringe van de waardigste en pryslykste
oogmerken, is 'er naauwlyks een, waarover een braaf Man meer reden om te klaagen
hebbe, dan die van algemeene Inschiklykheid; naardemaal de gelegenheden om
dezelve uit te oefenen zo veelvuldig zyn, en eenige veel tyds kosten. Hoewel nu
Goedaartigheid eene allerbeminnenswaardigste natuurlyke hoedanigheid is, en
Beleefdheid eene uitmuntende verkreegene eigenschap, waarvan de eene eigen
is aan een goed hart, en de andere aan een welopgevoed man, en deeze beide
volstrekt noodzaaklyk mogen geacht worden om iemand opgang en invloed in de
wereld te bezorgen; nogthans kan hy beide deeze bezitten en gebruiken, in alle
gevallen, waarin zy hem van dienst kunnen weezen, zonder zich te onderwerpen
aan de dwinglandy van onbepaalde Inschiklykheid, welke zo verre af is van daartoe
noodzaaklyk te behooren, dat dezelve daartegen dikwyls aanloope, en zomtyds
ontydig eene gelegenheid, welke nooit wederkomt, doet verzuimen.
Het woord Goedaartigheid wordt zo wél in betekenis verstaan, dat het geene
omschryving behoeve; maar het zal niet overtollig weezen, onderscheid te maaken
tusschen Beleefdheid en Inschiklykheid. Misschien zal men deeze woorden veelligt
voor bykans van gelyke betekenis aanzien, of, ten minsten, als, in zommige gevallen,
gelykluidend. Dit eens toegestaan zynde, zullen die benaamingen nogthans, in
andere gevallen, zodanig een onderscheid toelaaten, dat zy gronds genoeg verleenen
tot de hier voor te stellene bedenkingen.
Over 't algemeen mag Beleefdheid gezegd worden te bestaan in eene
hebbelykheid om verpligtende dingen te zeggen en te doen, of in een blykbaar
poogen om iemand vermaak te schenken, en het veroorzaaken van iets
onaangenaams te vermyden, gepaard met eene byzondere inachtneeming van den
smaak en de neiging van anderen, in gevallen, waar de wyze van doen zo wel als
de daad zelve iets betekene; zy vertoont zich, daarenboven, even zeer in geringe
omstandigheden als in de grootere - maar de Beleefdheid sluit geenzins in, eene
onbepaalde onderwerping aan de grilligheid van allen, die, zonder eenigen
toereikenden grond, daar
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staat op maaken, of eene onbegrensde onderwerping zelfs aan de zodanigen, die
regtmaatige eischen hebben dat men op hun lette: want hierin, even als in alle
andere gevallen, moeten grenzen zyn; anderzins zou de eene deugd alle de overige
uitsluiten, en de onbepaalde uitoesening van Liefde en Barmhartigheid den mensch
onbekwaam doen worden om aan de verpligtingen van Regtvaardigheid te voldoen.
Zy moeten in zekere evenredigheid elkander opweegen; hiertoe behoort wysheid
of voorzigtigheid, die, als het roer van een schip, alles bestuurt, en zonder welke
men niet meer staat zou kunnen maaken op iemands zedelyk gedrag, dan op den
koers van een schip zonder roer.
Door algemeene Inschiklykheid, in tegenoverstelling van Beleefdheid, moet men
verstaan eene onredelyke overgave van onszelven, van onze neigingen, van onzen
tyd, aan de zodanigen, die geenen regtmaatigen eisch altoos hebben op zodanige
opofferingen; en inzonderheid in gevallen, wanneer zulks zou aanloopen tegen
schikkingen en maatregelen, reeds tot andere oogmerken beraamd, van meer
aangelegenheids, of stryden met eene gelegenheid, die zich aanbiedt, en door
verwyl vrugtloos zou voorbyloopen; of, wanneer zelfs die tyd zou verspild worden,
welken men nutter of zelfs aangenaamer zou kunnen besteeden.
Dit is een kwaad, eene verkeerdheid, waaraan wy noodzaaklyk wederstand
moeten bieden, en die, zonder dat wy 'er met eene besluitvolle standvastigheid ons
tegen kanten, de beste bedoelingen dikwyls geheel zal verydelen, en de
verstandigste oogmerken onvervuld laaten. Wie zich daartegen niet kragtdaadig
verzet, kan nooit veilig weezen tegen stoorenis en hinder, in het voortzetten en
volvoeren van de beste en aangelegenste plans. Hy behoort, derhalven, en mag
met regt hier door heenen breeken, en zich van die hindernissen ontslaan.
Zulks kan hy doen, bestaanbaar met alle de Beleesdheid, welke hy verschuldigd
is aan zyne Medemenschen, door de noodzaaklykheid aan te toonen van het
volbrengen eener vroeger aangegaane verbintenisse, of het volvoeren van een
oogmerk, 't welk, binnen eenen bepaalden tyd, moet worden afgedaan, of 't geen
niet weder opgevat kan worden, indien men het alsdan afbreeke, zonder het geheel
te verwrikken; of
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welk eene andere oorzaak, naar waarheid, kan worden aangevoerd, om ons te
ontslaan van gewoone en gebruiklyke pligtpleegingen.
Het is blykbaar, dat, indien men zodanig eene vryheid niet toestaat, het leeven
voor geen gering gedeelte kan verspild worden in ydele en niets beduidende
bezoeken en gesprekken, waaraan de zodanigen zich het meest blootgesteld vinden,
die daaraan het minst behoorden blootgesteld te weezen; Mannen, naamlyk, wier
uitsteekende verdiensten deeze onbeschofte indringers uitlokken, daar zy zich als
van eenige betekenis willen doen gelden, door eene op die wyze afgevergde
gemeenzaamheid met Lieden van een uitsteekend character.
Daarenboven, Beleefdheid is, even als Zedigheid, eene vrywillige gesteltenis, en
daarom eene Deugd: want de zedige man verkiest zichzelven te wederhouden,
wanneer hy zou kunnen uitschitteren; hy zoekt zyne talenten niet te doen gelden,
maar verbergt ze, als in zekere tyden niet voegende: terwyl Inschiklykheid, even
als blooheid, een onvrywillig bedwang is, en daarom eene Zwakheid, zo geene
Ondeugd: want de beschroomde man zou gaarne zich anders gedraagen; dan het
ontbreekt hem aan moed, zelfs in die gevallen, waarin hy overtuigd is van de
voegelykheid en nuttigheid om anders te handelen.
Met één woord, 't zy deeze onderscheiding voegelyk gemaakt is, en die woorden
naar eisch verklaard zyn, dan niet, acht ik genoegzaam getoond te hebben, dat ze
onderscheiden, en de zaaken, daardoor aangeduid, niet voor dezelfde moeten
gehouden worden. - Alles wat ik met het bygebragte wilde inscherpen, is aan te
toonen, dat Beleefdheid, in den hier boven verklaarden zin, met allen vlyt behoort
aangekweekt te worden, als aanleidelyk tot vryheid, gemak, vermaak, en onderling
genoegen van het gezellig leeven; - en dat zodanig eene Inschiklykheid, als van
welke ik gesproken heb, in tegendeel, moet verbannen worden, als strekkende om
alle deeze voordeelen van ons te verwyderen, en veele nadeelen aan te brengen.
En, naardemaal het waarheid is, dat de beste Vriend, dien iemand heeft, op zekere
tyden, zo zeer te onpasse kan komen, als een ons geheel onverschillige; zo zullen
allen, die wy ons verpligt vinden, op zekere tyden, in dier voege te behandelen, zich
overtuigd vinden van de noodzaaklyk-
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heid, waarin wy waren, om onze vryheid te gebruiken; de aart der zaake zelve moet
daarvan ten waarborge strekken, zelfs by de zodanigen, voor welken wy de grootste
hoogagting hebben. De persoon, in deezer voege als heenen gezonden, zal alsdan,
zo wel als wy, zich hiervan overtuigd houden - hierin bestaat het weezen der
Beleefdheid. En indien wy die vryheid, onder zekere bepaalingen, mogen neemen
omtrent onze beste Vrienden, mogen wy anderen, zonder hun te beledigen, by min
gewigtige gelegenheden, laaten heenen gaan, naar gelange van den aart der
gevallen, en de maate van verbintenisse aan zodanige persoonen.

Aanmerkingen, over de nutheid der vogelen, in het verdelgen der
insecten en andere den menschen schadelyke voortbrengzelen.
Volgens den Hoogleeraar Barton.
(Ontleend uit Professor BARTON's Fragments of the Natural History of Pennsylvania,
onlangs te Philadelphia uitgegeeven.)
‘Wanneer wy in behoorlyke overweeging neemen het bederf en de verwoesting van
de Vrugten der aarde, veroorzaakt door Vogelen en Insecten, houdt onze
verwondering op, over de bezorgdheid onzer Landbouweren en van anderen, om
middelen uit te vinden, om nu eens deezen, dan geenen te verdelgen, naar gelange
de byzondere omstandigheden derzelver vernieling meer of minder op onze Velden
doen gevoelen. - In de daad, wanneer wy een vlugtig oog op dit onderwerp slaan,
is het éénige, 't welk ons met verwondering treft, dat men geene onaflaatende
poogingen heeft aangewend, om veele van deeze pesten te verdelgen, in welker
vernieling het geheele Menschdom een gelyk belang schynt te hebben: want alles
wat de voordeelen des Landbouwers vermindert, doet den prys der
leevensnoodwendigheden toeneemen, en vermeerdert gevolglyk de maate des
arbeids, door een ieder aan te wenden.
Maar in het krygvoeren tegen het Gevederd Geslacht moet eenige onderscheiding
gemaakt worden;
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en de zaak zal, naa een aandagtig overweegen des onderwerps, daar op
nederkomen, dat wy, als 't ware, een verdrag met eenige van dezelve moeten
aangaan, in zo verre derzelver bescherming dat einde kan begunstigen, ten aanziene
van de hulpe, welke zy ons kunnen verschaffen, in het uitrooijen van eene vyandlyke
bende van Wormen, Insecten, Rupsen, die menigmaalen de beginzels des
groeienden leevens vernielen.
Tot deeze gedagten werden wy opgeleid by het doorleezen van 's Hoogleeraars
BARTON's Fragments of the Natural History of Pennsylvania, onlangs te Philadelphia
in druk uitgekomen. De nuttigheid der volgende Aanmerkingen, over de Insecten,
als het voedzel der Vogelen, bewoog ons, dezelve onzen Leezeren onder het oog
te brengen; te meer, daar eenige der opgenoemde Vogelen ook Vogelen onzes
Lands zyn, en eene naauwkeurige waarneeming op andere Vogels hier te Lande,
in korten tyd, den kenner der Natuurlyke Historie de zodanige verder zal aanwyzen,
als onze bescherming, uit hoofde van derzelver nuttigheid, verdienen. Naauwlyks
behoeven wy in 't algemeen aan te merken, dat veele der Vogelen, die deels van
Zaad leeven, niettemin onder de Vrienden des Menschdoms moeten gerangschikt
worden, uit aanmerkinge van het grooter nut, 't welk zy mede toebrengen, door
veele Insecten en ander Ongedierte te verdelgen.’
In de eerste plaats, schryft de Hoogleeraar BARTON, mogen wy aanmerken, dat de
Insecten blykbaar het voornaamste voedzel opleeveren voor meest alle Vogelen
onzes Lands. Hoe naauwkeuriger ik des onderzoek gedaan heb, hoe meer ik my
overtuigd vond, dat meest alle Vogels, in zekere maate, van Insecten leeven. Zelfs
de soorten, die eene groote hoeveelheid van zaaden, bessen en vrugten gebruiken,
verslinden desgelyks veele Insecten; en 'er zyn redenen om te gelooven, dat andere,
wier voedzel voornaamlyk bestaat in het nectar uit de planten te zuigen, ook deels
op deeze Insecten aazen. Dus vond ik de overblyszels van Insecten in de maag
van den Trochilus, of het Bloemzuigertje; een Vo-
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geltje, van 't welk men het minst zou denken, dat het dierlyk voedzel nuttigde.
De meesten onzer kleine Vogeltjes, tot de Orde der Passeres (der Musschen)
behoorende, schynen onze oplettendheid en bescherming te verdienen. Eenigen
deezer leeven geheelenal van Insecten, anderen van gemengd voedzel, of Insecten
en Zaaden. Veelen deezer brengen niet weinig tot onze verlustiging toe, door de
streelende toonen van hunnen zang. Ik geloof, dat de schade, welke zy ons doen,
niet te vergelyken is by het nut, 't geen zy ons aanbrengen. Ik zal, onder zes
hoofdbyzonderheden, gewaagen van eenige deezer nuttige Vogelen, en van
zommige andere.
I. De Musicapa acadica van GMELIN; dat is, de gekuifde Vliegenvanger van
PENNANT; in Pennsylvania bekend onder den naam van the Lesser of Wood-pewe.
Dit Vogeltje nestelt in de wouden en bosschen. Naa dat de Jongen de nesten
verlaaten hebben, worden zy door de Ouden gebragt in de tuinen en by de
wooningen der Menschen. Hier onthoudt zich het geheele gebroed in het geboomte,
omstreeks de huizen geplant, waar zy de gemeene Huisvlieg en andere Insecten,
door de Ouden gevangen, eeten. De Jongen zyn welhaast in staat, om, langs
denzelfden weg, hun voedzel op te zamelen. Deeze soort van Vliegenvanger bezoekt
ons in de Lente, en blyft gemeenlyk by ons tot laat in September, wanneer dezelve
zich na zuidlyker streeken begeeft, om 'er den Winter door te brengen.
II. De Motacilla sialis, of Blue-bird, een Kwikstaart, trekt haar voedzel voornaamlyk,
indien niet eeniglyk, van Insecten, zo vliegende als kruipende.
III. De meeste onzer soorten van Picus, of Spechten, dunken my zeer nuttig te
zyn in het verdelgen der Insecten, bovenal de zodanige als ons Houtgewas en
Vrugtboomen beschadigen. 't Is waar, deeze Vogels brengen ons zomwylen nadeelen
toe, door het eeten van onze fynste vrugten, en men draagt daarom zorge om ze
uit onze tuinen te weeren; maar zy vernielen eene groote menigte van Insecten,
bovenal van die soorten, welke onze Boomstammen zo zeer benadeelen, en
misschien meer kwaads doen dan de Rupsen.
IV. Een verdelger van schadelyke Insecten, en een der nuttigste Vogelen, my
bekend, is de Certhia familiaris, of het gemeene Boomkruipertje. Dit Vogeltje

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

420
schynt 'er byzonder op gesteld om by de Menschen te woonen, en men moet
bekennen, dat het ook dikwyls hunne beschermende voorzorge geniet. Uit hoofde
van de waargenomene nuttigheid om Insecten uit te delgen, is het zints lang, in
veele streeken van ons Land, gebruiklyk geweest, een klein aarden vat of nest op
het einde van een langen stok te plaatzen, in de tuinen, by de huizen, enz. ten einde
het daarin verblyf neeme. In deeze gereed gehangene verblyfplaatzen vervaardigen
zy hun nest, en broeden 'er de Jongen uit. De Jongen gekipt zynde, worden zy door
de Ouden gevoed met eene verscheidenheid van Insecten, en wel voornaamlyk de
zodanige als hoogst beschadigend zyn in onze tuinen. Een myner Vrienden gaf zich
de moeite, om te tellen, hoe veele maalen een Paar deezer Vogeltjes uit het nest
vloogen, en wederkeerden met Insecten, om den Jongen tot voedzel te dienen. Hy
bevondt dat zy het van veertig tot zestig maalen in één uur deeden, en in een
byzonder druk besteed uur bragten zy een-en-zeventig maalen eeten aan hun
broedzel. Met deeze bezigheid waren zy het grootste gedeelte van den dag, of
twaalf uuren, onledig. Het middengetal dan genomen op vyftig maalen in één uur,
bleek het, dat een enkel Paar van deeze Vogeltjes uit de veldvrugten in den tuin
ten minsten zeshonderd Insecten op éénen dag haalden. Deeze berekening rust
op de veronderstelling, dat de twee Vogeltjes telken maale maar één Insect
medebragten. Dan het is hoogst waarschynlyk, dat zy dikwyls verscheidene op
éénmaal aanvoerden.
De soort van Certhia, van welke ik spreek, broedt twee keeren in elken Zomer.
Zy zyn zeer talryk omstreeks Philadelphia en in andere streeken der Vereenigde
Staaten.
Het zo even gemelde geval is zeer geschikt om ons te toonen, van welk een
aanbelang het is, acht te geeven op de behoudenis van eenige onzer Landeigene
Vogelen. De Moeskruiden in een geheelen tuin kunnen misschien bewaard blyven
voor de vernieling van verscheidenerlei soorten van Insecten, door tien of vyftien
paar deezer Vogeltjes; en behalven deezen weezenlyken dienst, strekken zy tot
een aangenaam gezelschap voor den Mensch, door den behaaglyken zang. Een
Heer in de nabuurschap van Philadelphia oordeelt reeds zeer veel voordeels van
deeze Vogelsoort getrokken te hebben. Rondsom zy-
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ne Vrugtboomen heeft hy een aantal van deeze hangnesten geplaatst. Zy broeden
'er gaarne in, en voeden zichzelven en hunne Jongen met veelerlei Insecten, die
zo veel nadeels toebrengen aan Vrugtboomen en Veldgewassen.
V. De diensten van den Ibis, in het vernielen van het kruipend Gedierte in Egypte,
zyn allerwegen bekend. Zy veroorzaakten voor deezen Vogel eene hoogagting en
vereering, welke een belangryk gedeelte uitmaakt in de Geschiedenis diens Lands,
en in die des Bygeloofs. - De Ojevaars zyn misschien niet minder nuttig. PLINIUS
vermeldt ons, dat deeze Vogels zo zeer in Thessalie gezien waren, wegens het
vernielen der Slangen, dat het, ten zynen tyde, een misdaad was, dezelve te dooden,
en 'er eene straffe op gesteld werd, gelyk aan die van manslag. VIRGILIUS geeft een
wenk wegens de nuttigheid des Ojevaars, wanneer hy deezen Vogel beschryft als
longis invisa colubris. In Holland vliegen zy heden nog onder de bescherming der
wetten, uit hoofde van derzelver diensten.
In Groot-Brittanje zouden, buiten den dienst der Reigeren en eenige andere
Vogelen van dit Geslacht, de Kikvorschen, Padden, en andere kruipende Dieren,
in zulk eene maate vermenigvuldigen, dat zy tot een weezenlyken last strekten. Noord-America heeft een aantal Vogelen van deezen aart, en wy hebben eenige
soorten van Ibis, zeer na verwant aan den Egyptischen Ibis; als de Tantalus loculator,
of Bosch-Pellikaan, de Tantalus ruber, of Roode Ibis, de Tantalus fuscus, de Bruine
Ibis, en de Tantalus albus, de Witte Ibis. De Heer BARTRAM verzekert ons, ‘dat de
eerstgemelde deezer Vogelen aast op Slangen, jonge Alligators, Kikvorschen en
andere kruipende Dieren; dat dezelve doorgaans gezien wordt aan de oevers van
groote Rivieren, en by uitgebreide moerassen en onder water gezette velden, en
dus in de ryst-plantadien.’ Deeze Vogel mag, zo ten aanziene van diens voorkomen
als leevenswyze, aangemerkt worden als de Ibis van America. Dan ik vind egter
niet, dat de Inboorelingen van America, te midden van hunne veelvuldige
bygeloovigheden, byzonder acht op deezen Vogel geslaagen hebben. My is niet
voorgekomen, dat eenige der gemelde soorten van den Tantalus ooit in Pennsylvania
gezien zyn.
VI. Eenigen der Vogelen, tot het Geslacht der Gieren
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behoorende, zyn den Mensch hoogst nuttig, daar zy eene menigte van krengen
weghaalen, die de lugt zouden besmetten, en mogelyk, in eenige gevallen,
kwaadaartige besmettende Ziekten veroorzaaken. De Vultur aura, of Goud-gier
onzes Lands, is een der nuttigste onder die Vogelsoort. In Virginia leeft deeze Vogel
onder de beschutting van eene Staatswet. De Abbé CLAVIGERO gewaagt van de
nutheid van de Cozcaquaulibi, of Koning der Zopilots, de Vultur papa van LINNAEUS.
‘De Zopilot,’ zegt deeze Schryver, ‘is de nuttigste Vogel voor dat Land (Mexico):
want hy zuivert niet alleen de velden, maar wagt de Krokodillen op, en vernielt de
eijeren, welke deeze zo zeer gevreesde tweeslachtige Dieren in het zand
nederleggen, om door de warmte der zonne uitgebroed te worden. De vernieling
van dus eenen Vogel behoorde onder zwaare straffe door de wet verboden te
worden.’
Ik ben wel bewust, dat deeze weinige opgetelde daadzaaken, hier zonder eenige
orde byeengebragt, van weinig nuts kunnen weezen, dan in zo verre zy kunnen
dienen om de aandagt op te wekken of te vestigen van andere Persoonen, die meer
tydruimte en meer kunde dan ik bezitten, ten opzigte van dit onderwerp, zo
weetenswaardig als belangryk. Het dunkt my een stuk van byzonderen dienst voor
myne Landgenooten. Misschien zyn weinig deelen der wereld meer geplaagd door
schadelyke Insecten dan de Vereenigde Staaten. - Het grootste gedeelte deezer
Insecten, geloof ik, zyn Inboorelingen des Lands; schoon onze vooringenomenheid
voor onzen Geboortegrond niet altoos de erkentenis van deeze waarheid toelaate.
Dus schryven wy aan de Hessen toe, dat zy onder ons het allerschadelykst Insect,
de Hessische Vlieg, hebben ingevoerd; een Vlieg, die, verscheide jaaren, zulke
deerlyke vernielingen aangerigt heeft, en nog aanrigt, in zommige onzer meest
geagte Graangewassen, byzonder Tarwe en Rogge. Maar dit Insect is ongetwyfeld
van Americaansche herkomste.
Veele van de verdelgende Insecten der Vereenigde Staaten schynen veeleer toe
te neemen dan te verminderen. Eenige deezer Insecten, die oorspronglyk hunne
vernielingen bepaalden tot onze landeigene in 't wilde groeijende planten, hebben
naderhand hunne verwoestingen gaan aanrigten op die uit vreemde Landen her-
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waards werden overgebragt, en dikwyls hun beter smaakten. Zo is de Bruchus pisi,
of Pea-fly, (Ert-vlieg) een Inbooreling, en schynt oorspronglyk, meest onopgemerkt,
geaasd te hebben op inlandsche planten van dergelyk eene soort; maar, zints de
Erten onder ons ingevoerd zyn, maaken deeze het voornaamste, zo niet het éénig
voedzel deezer Insecten uit. De Hessische Vlieg kon oorspronglyk de Tarwe en
andere dergelyke Graangewassen niet bewoonen, als geene landeigene Planten;
doch dezelve is voor ons nu gevreesder geworden, dan een Leger van twintigduizend
Hessen, of andere twintigduizend Huurlingen, met alle verdelgtuigen des oorlogs
toegerust, voor ons zou weezen.
De Rups, die zyne vernielingen aanrigt op de Lombardysche Populier, welke zo
veel cieraads aan onze Stad byzet, is hoogstwaarschynlyk een Inbooreling onzer
bosschen. Dezelve geeft de voorkeus aan deezen zagtbladerigen, uitheemschen
Boom, boven harder bladeren, voorheen tot voedzel gebruikt.
Andere voorbeelden van deezen aart zou ik kunnen aanvoeren; dan de bygebragte
zyn genoegzaam om te toonen, hoe noodzaaklyk het is, zo veel mogelyk te waaken
tegen de verhuizingen der Insecten van de inlandsche tot de van buiten ingevoerde
Planten. Zy leeren ons eene waarheid, op welke, myns bedunkens, de
Natuurkundigen niet genoeg gelet hebben; dat veele soorten van Insecten veel min
bepaald zyn tot Gewassen van dezelfde soort, of tot de soorten van hetzelfde
geslacht, dan men zich gewoonlyk verbeeldt. Het gaat vast, dat dezelfde soort van
Insecten in America dikwyls zonder onderscheid en by opvolging zich voedt met
Planten van zeer wydverschillenden aart, en zelfs van zeer onderscheide soort.
Tot hiertoe heeft men onder ons maar al te geringe vorderingen gemaakt in het
ontdekken van hulpmiddelen tegen de groote nadeelen door de Insecten veroorzaakt.
Dit stuk is met geene genoegzaame aandagt beschouwd. Het heeft moeten wyken
voor naspeuringen van eene veel geringer nuttigheid; en ik vrees dat het de daaraan
verschuldigde oplettendheid niet zal trekken, vóór dat het kwaad zich veel verder
verspreid hebbe. Het valt ongetwyfeld moeilyk, doch het is geenzins onmogelyk,
de vernielingen der beschadigende Insecten te voorkomen.
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Wy hebben, egter, hier te Lande iets gedaan in dit belangryk vak. Wy hebben ontdekt,
op welk eene wyze men de verwoestingen kan voorkomen van de kleine Vlieg,
onder den naam van Cucumber vlieg bekend, zo vernielend voor de
Komkommer-planten en de Meloenen. Door het mesten onzer Koornlanden, en het
daardoor vermeerderen van den groei en de sterkte onzer Graangewassen, hebben
wy de nadeelen van de Hessische Vlieg verminderd. Door aan onze jonge Appelen andere boomen stukken touw te hangen, nat gemaakt met een mengzel van
zwavel en traan, hebben wy geleerd af te weeren de op vaste tyden komende
Springhaanen, (Cicada septendecim van LINNAEUS) die zomwylen onze
Ooft-boomgaarden zo zeer beschadigden. De Americaansche Philosophische
Societeit, de aandagt vestigende op het verval onzer Perzikboomen, heeft ons
bekend gemaakt met de oorzaaken van dit kwaad, en met de middelen om het te
voorkomen. Wy hebben eenige vordering gemaakt in het weeren van het nadeel,
veroorzaakt door den Bruchus pisi (Ert-vlieg), die zo veel vernielings aanrigtte in
een onzer aangenaamste Veldvrugten. - Maar alles, wat gedaan is, betekent luttel
by 't geen 'er nog te doen staat. Dit onderwerp is zo nieuw als belangryk.

De ontbasting der boomen voorgesteld als een middel om de
vrugtboomgaarden van insecten te zuiveren.
Volgens Dr. Mitchill, van Nieuw-York.
In 't algemeen is het wegneemen van den Bast der Boomen dezelve dooden; en
nogthans blykt het uit eenige Proeven, genomen door Dr. MITCHILL van Nieuw-York,
dat 'er een tyd des Jaars is, wanneer de Appelboomen aan alle kanten, van den
wortel tot aan de takken, van dit bekleedzel kunnen ontbloot worden, zonder door
die bewerking eenig nadeel te lyden.
In den Jaare 1799 werd de proeve genomen op een Appelboom. De geheele
stam werd van den Bast ontdaan: de takken behielden, desniettegenstaande, alle
de bladeren en vrugten. Twee maanden laater was 'er een nieuw bekleedzel van
Bast gevormd, 't welk den Boom-
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stam van rondsomme bedekte. De Boom was zo gezond en tierig als ooit te vooren.
De tyd tot deeze kunstbewerking is wanneer de dagen langst zyn, in 't einde van
Juny.
Een Boom, ontbast in den Zomer des Jaars 1798, overleefde den volgenden
Winter, die zeer streng was, zonder eenig nadeel geleden te hebben. Een andere
Boom, in Juny 1799 van Bast ontbloot, hadt denzelven vóór September volkomen
weder gekreegen, en was zo vol vrugten alsof 'er niets aan gebeurd ware. Geen
twyfel valt 'er aan, zegt Dr. MITCHILL, of een Boomgaard zou op deeze wyze, met
volkomene gerustheid, kunnen behandeld worden, als zulks ten behoorlyken tyde
geschiedde. Eenige Hoevenaars zeggen, dat zulk eene verrigting oude Boomen
weder jong maakt; doch ik moet bekennen, dat, schoon ik herhaalde keeren
ooggetuige geweest ben van de schadeloosheid deezer kunstbewerking, dezelve
my voorkomt een zeer geweldig en gewaagd hulpmiddel te zyn. De genomene en
onlochenbaare proeven bewyzen nogthans ten vollen een alleropmerkenswaardigst
vermogen van wedervoortbrenging in het Plantenryk. - Of andere dan Appelboomen
deeze Ontbasting kunnen verdraagen, heb ik nog door geene Proeven geleerd.
Wy mogen omtrent dit stuk aanmerken, dat het denkbeeld, door de Americaansche
Landlieden opgevat, waarschynlyk, in zommige gevallen, zeer gegrond is: want
daar Boomen (de Appelboomen althans) het vermogen hebben om den Bast weder
voort te brengen, moet het zomtyds gebeuren, dat millioenen van Insecten en Eitjes
van Insecten, in deezer voege, op één oogenblik worden weggenomen, die anderzins
in den Boom zouden blyven huisvesten, en zich ten nadeele van denzelven voeden.
Deeze omstandigheid kan rede geeven, waarom de Appelboomen zich zo gezond
naa als vóór de kunstbewerking vertoonden; zelfs dan, wanneer wy veronderstellen,
dat dezelve eenigermaate benadeelend zou weezen: want daar wy uit vergelyking
over de gezondheid van den Boom oordeelen, is het blykbaar, dat een Boom, dien
men den Bast laat behouden, in zodanige omstandigheden, als wy vermeld hebben,
minder gezond kan weezen dan een van Bast ontbloote.
Het stuk althans verdient eene ernstige overweeging der geenen, die
Oost-boomgaarden hebben. En zou
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het niet der moeite waardig weezen, zekerheid te bekomen, in hoe verre de Boomen
van Insecten kunnen gezuiverd worden, door het middel algemeener aan te wenden?
- Naauwlyks is het noodig hier by te voegen, dat, wanneer men de Boomen op de
gemelde wyze van Bast ontbloot, die oude Bast moet weggenomen en buiten den
Boomgaard verbrand worden, ter voorkoming van het weder by de Boomen
opklimmen, alsmede dat men een bindzel, doortrokken met eenige stikkende stoffe,
aan het beneden-einde van iederen Boom vastmaakt, om te beletten, dat de Insecten,
staande de bewerking gevallen, niet weder op nieuw huisvesting in den Boom
zoeken.
‘Wy hebben onzen Landgenooten deeze nieuwe vinding wel willen mededeelen,
of zulks ook eenigen mogt opwekken om des proeven te neemen; te meer, daar de
in dit Voorjaar veel beloovende Vrugtboomen, op veele plaatzen, zo deerlyk
geteisterd zyn door Insecten, dat ze, naa een schoonen Bloeityd, de gedaante van
vrugt- en bladerlooze Boomen hebben aangenomen, geheel afgeknaagd door een
heirleger van Insecten.’

Waarneemingen, betreffende de oesters, en de plaatzen, waar
dezelve gevonden worden.
Door den Hoogleeraar Beckman.
(Vervolg en Slot van bl. 392.)
Op verscheide plaatzen aan de kust van Frankryk vindt men Oesters; als in den
mond der Seine, waar dezelve, schoon weinig in menigte, in smaak uitsteeken. Op
de kust van Caen, in Normandye, is een Oesterbank, zes mylen lang en een myl
breed. Zy worden desgelyks gevonden in de Baai van Isigny, en in de nabuurschap
van Cherbourg. Byzonder hooggeschat zyn de Oesters, welke men vergadert aan
den mond eeniger stroomen, waar het zeewater zomtyds geheel te rug gedreeven
wordt, en die men daar te lande den naam geeft van Huitres de pied. Granville, in
Normandye, zegt men, wint 50,000 Livres by deeze
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visschery. Aan de kust van Bretagne komen zeer groote Oesters voor, bovenal te
Concalle, waar men eene groote menigte bewaart in daartoe aangelegde
verzamelplaatzen. De Oesterbank te Painpol is bykans geheel uitgeput. Aan den
mond van de Loire, tusschen de rotzen aan de kust van Poitou, aan de kust van
Aunis en Saintonge, verplaatzen de baaizout-maakers Oesters in moerassige
plaatzen, waar dezelve eene betere hoedanigheid krygen, schoon zy nimmer zo
goed worden als de Groene van Saintonge; men vindt ze ook a la tête de Buch, niet
wyd van Bourdeaux. In Languedoc, by Kaap Leucate, is een Oesterbank op de
diepte van twintig voeten. Aan den mond van de Rhone, op de kust van Provence,
komen zy insgelyks voor. Te Parys worden hoogst geschat de Oesters, daar
aangebragt van Bretagne, Rochelle, Bourdeaux, en bovenal van Medoc.
De Hollanders hebben eenige Oesterbanken op de kust van Zeeland, digt by
Zierikzee: zy worden ook in putten gehouden te Brouwershaven, en byzonder te
Petten, in Noord-Holland: de Oesters van de laatst vermelde plaats zyn zeer geagt,
(*)
en bekend onder den naam van Pettensche Oesters. Voor deeze Oesterputten
worden 's jaarlyks veele Scheepslaadingen van de Engelsche kust aangevoerd.
Men treft uitneemend ryke Oesterbanken aan in het Hertogdom Holstein, alsmede
in de nabuurschap van Jutland, die de meeste Oesters verschaffen, welke men

(*)

De Oesterbanken aan de Hollandsche kusten namen met het begin deezer Eeuwe eerst
eenen aanvang, eenige jaaren vóór men waarnam dat de schepen en paalwerken zo deerlyk
door de Wormen geknaagd werden. SNELLIUS gewaagt hiervan in zyne Hist. Nat. teredinum.
Zie ook LEEUWENHOEK Arcana Naturoe. [Behalven de Oesters op onze kusten, boven vermeld,
heeft men 'er, onder den naam van Texelsche Oesters bekend: ‘deze worden,’ volgens het
berigt van J.G. VAN OLDENBARNEVELD, genaamd TULLINGH, in VAN CUYCK's Brieven over Texel,
bl. 40, ‘des zomers op de laage gronden omtrent Wieringen en elders met yzeren netten van
den grond gesleept, en op hoopen te speenen gelegd; elke Visscher kent zynen hoop, en in
't najaar worden de Oesters na Amsterdam en elders vervoerd, wanneer men op dien waard
menigmaal kleine vlooten van zestig tot honderd schuitjes by elkander ziet.’]
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in 't Noorden van Duitschland eet. Ik had hoope dat wy eene volkomene beschryving
van deeze Oesterbedden zouden aantreffen in de schoone verzameling van
Provinzial-blattern von Schleswig Holstein, alsmede van den handel daaruit
voorkomende; maar, zo verre ik weet, is die hoop onvervuld gebleeven. Het schenkt
my daarom een byzonder genoegen, dat ik my eenigermaate in staat bevind om dit
gebrek aan te vullen, door de onderrigting, welke ik deswegen bekomen heb van
den Hoogleeraar TYCHEN en M. ADLER, my toegeschikt door M. TODSEN, een
Geestlyke, te Uberg, naby Tondern.
De Koninglyke Oesterbeddingen liggen alle aan de westkust van het Hertogdom
Schleeswyk, tusschen de Eilanden Fanöe, Rom of Romöe, Sylt, Föhr, Amrom,
Nordstrand, Silworm, Süderog, en strekken zich uit van Ripen tot Heiligoland. Het
aantal Oesterbeddingen wordt thans op vyftig begroot; het meerdergedeelte ontleent
den naam van de persoonen, die dezelve ontdekten. Eenige zyn een stadie, andere
een vierendeel myls lang; de breedte verschilt desgelyks. De Heer TODSEN schryft,
en zeer te regt, de uitsteekenheid deezer Oesters toe aan het water, 't welk, in de
Lente, door den aanhoudenden Oostenwind, van het vaste land waaijende, door
dit kanaal en de sluizen gaat. De Oesters van deeze onderscheidene banken zyn
niet alle van dezelfde soort; eenige groot, andere middelbaar, zommige klein; de
laatstgemelde zouden, schoon men ze ouder liet worden, nooit eene meerdere
grootte verkrygen. De groote Oesters draagen hier den naam van Deputat-austern,
de andere die van Kaufman-austern.
Tot het Jaar 1794 verhuurde de Koninglyke Kamer der Domeinen deeze
Oesterbeddingen aan den hoogsten bieder, voor den tyd van zes jaaren; maar dewyl
deeze tyd te kort was voor den huurder, en nadeelig voor de visschery, werden zy
gelaaten aan den tegenwoordigen huurder, ASMUSSEN, een Koopman in Tondern,
voor zyn leeven lang, van den Jaare 1795 af, voor de som van 7505 Daalders, die
in voorraad moet betaald worden. Hy heeft zich verbonden om 's jaarlyks 112 vaten
Oesters van tyd tot tyd te leveren voor de Koninglyke Familie, vragtvry te
Haldersleben, telkens niet minder dan vier, en niet meer dan agt vaten. Haldersleben
ligt omtrent tien mylen van Hoyer,
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waar de Oesters aanlanden, ééne myl van Tondern. Het staat den huurder vry,
Oesters te visschen en te verkoopen, geduurende de vier eerste en de vier laatste
maanden van het jaar. De werktuigen, tot dit Oestervangen gebruikt, zyn van
denzelfden aart als die in andere landen. Het allergemeenste is een sleepnet van
lederen riemen, aan een yzeren raam, 't welk de Oesters los schraapt. Deeze netten
worden, wanneer de Visschers ter bedoelde plaatze gekomen zyn, door touwen,
aan die raamen vastgemaakt, nedergelaaten. De Koopman ASMUSSEN heeft thans
agttien schepen tot deeze visschery, volkomen gelyk aan die wy by DUHAMEL
afgebeeld vinden. De Visschers brengen hunne laading of na het bovengemelde
(*)
Dorp Hoyer, of na Husum , zeven mylen van Tondern. Van hier worden de Oesters
gevoerd na Apenrade en Flensburg, en van daar te scheep na de Oostzee, waar
het vertier het grootst is. Het is niet waar, dat de Inboorelingen de Oesters duurder
dan de vreemdelingen moeten betaalen; het honderd kost een Daalder, en een vat,
800 of 1000 Oesters bevattende, omtrent tien Daalders, min of meer.
Het aantal der gevangene Oesters en het vertier is op onderscheide jaaren zeer
verschillend. By stormig weêr en harde vorst kan men geene Oesters visschen. Het
aantal der hier 's jaarlyks gevischte heeft de huurder, om redenen niet te wraaken,
geheim gehouden; maar het gaat vast, dat 2000 vaten naauwlyks zouden toereiken
om de Intressen en kosten goed te maaken.
De Oesters lyden min of meer door vorst en stormig weêr, naar gelange van de
diepte, op welke zy zich bevinden. Eenige Oesterbeddingen hebben by hoog water
agt, andere drie, en eenige slegts twee vademen water boven zich: de laatstgemelde
lyden meest, wanneer 'er aanhoudende vorst invalt, met een Oosten of Noorden
wind; dewyl het gety, by die gelegenheden,

(*)

Een Vriend heeft my verhaald, dat in de Kerk te Husum Gebeden pleegen gedaan te worden
voor het behoud der Oesterbeddingen; doch dat dit, veele jaaren geleden, gestaakt is, dewyl
de eigenaar weigerde aan den Leeraar voor dit bidden tweehonderd Oesters te geeven.
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op deeze kust naauwlyks merkbaar is. De Oesterbeddingen worden, by stormig
weêr, zomtyds met zand en zeewier bedekt, doch kunnen ook zomtyds daarvan
ontheeven worden. Die gevaar loopen van overdekt te zullen worden door modder,
zand of wier, tragten de Visschers des te bevryden, door 'er gestadig te visschen;
doch de beddingen, die een groot aantal jonge Oesters hebben, spaaren zy zo veel
mogelyk.
De Vysvingerige Visch komt in deeze beddingen; de Oestervangers noemen
deezen den Starvisch. Een lange roode Worm, met een groot aantal pooten, wordt
gevonden in Oesters, die oud en zieklyk zyn.
Oesters, drie jaaren oud, worden gerekend leverbaare waar te zyn. Den huurder
is, op strenge straffe, verboden, jongere te vangen. De Visschers moeten zorgvuldig
de jongere van de andere afzonderen, en weder in 't water werpen. Om de driejaarige
Oesters te onderscheiden, is het noodig wel bedreeven te zyn in de beddingen,
waar zy gevonden worden: indien dit het geval is, kunnen zy de jonge Oesters
gemaklyk onderkennen aan de gedaante en de grootte van de schelp.
De Oesterbanken van Jutland liggen aan de Oostzyde van den Noordlyken uithoek
naby Fladstrand, een Marktstad, waar een overtogt na Noorwegen is; alsmede by
het Eiland Lesou, gelegen in het Kattegat, drie mylen van Säbie, in het District van
Aalborg. Ten aanziene van deeze Visschery zyn verscheide Reglementen
uitgevaardigd; één deezer is in February 1709 gedagtekend. Te meermaalen heeft
men poogingen gedaan, om Oesters over te planten in de groote baaijen, die zich
van het Kattegat twintig mylen landwaards in uitstrekken; dan zy zyn zo min geslaagd
als die aan de kust van Seeland.
Noorwegen verschaft uitneemende Oesters, en in ruimte op de westlyke kusten.
De beste worden gevonden aan de klippen, en Klip-oesters geheeten. Veelen worden
'er opgezameld, en na verscheide deelen van de Oostzee gezonden. Dikwyls vindt
men in deeze Oesters Paerlen; doch dezelve zyn niet groot, en derven den
volmaakten glans.
In Zweeden vindt men heerlyke Oesters op de kust van Bahus-Lehn, naby het
Eiland Kasterö, ééne myl van Stomstad, van waar dezelve, alsmede van Udewald,
door geheel Zweeden verzonden worden. De Visschers
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aldaar geeven voor, dat een Oesterbedding, uitgeput zynde, vier of vyf jaaren noodig
heeft om zich te herstellen.
Italie levert Oesters op van onderscheide hoedanigheden. Die men te Ancona
opzamelt, zyn groot, maar niet smaaklyk. Voor de beste worden gehouden, die in
groote menigte voorkomen by Tarento, in de Zee, Mare Picollo, of Il Picciol Mare,
geheeten: dit is een breede Baai, die zich voorby Tarento noordoostwaards uitstrekt.
De Middellandsche Zee heeft, in 't algemeen, meer Schelpvisch, dan de Oceaan
elders in dezelfde uitgestrektheid bevat; maar geen gedeelte is ryker in dit opzigt
dan de Golfo Tarentino, de haven dier Stad, en de Picciol Mare. Visschen is de
voornaamste of éénige bezigheid der Inwoonderen, die 'er van leeven; en te deezer
oorzaake wordt 'er groote zorg gedraagen om de Oesterbeddingen in stand te
houden en te verbeteren. Tegenwoordig zyn 'er zeven, die deels aan den Koning,
deels aan de Geestlykheid, deels aan byzondere Persoonen toebehooren. Zy worden
alle verhuurd of verpagt. Zy, die aan de eigenaars 30 Carolini betaalen, mogen tot
St. Andries visschen. Men verzekert, dat deeze Oesterbanken 's jaarlyks 21,348
Dukaaten opbrengen, en dat de belasting op alle de Oesters en Schelpvisschen,
die uit de Stad verzonden worden, 5615 Dukaaten beloopt. Indien wy hier byvoegen,
(*)
wat gewonnen wordt door de bereiding van Byssus (Lana Pinna) , mogen wy,
volgens de verzekering van den Aartsbisschop JOSEPH CAPECE-LATRO, het geheele
jaarlyksche inkomen stellen op 100,000 Dukaaten. Groote voorzorge wordt hier
gedraagen, om voor te komen dat de Oesters in den werptyd niet gestoord worden,
en dat men alle de jonge weder in zee smyt. Men gelooft hier doorgaande, dat alle
Schelpvisschen het volste zyn ten tyde van volle maan.

(*)

Eene soort van zydagtige draaden, ter lengte van omtrent vyf of zes duimen, die eenige
soorten van Schelpvisschen (Mytilus Pinna) uitwerpen, en waarmede zy zich aan rotzen en
andere vaste lichaamen hegten. Wanneer men deeze draaden in het vuur werpt, verwekken
zy een stank als pis. De Pinna Marina werpt een Byssus uit, welke bewerkbaar is, en hooger
dan Wolle geschat wordt.
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De Oesters van Mare Picollo zyn tegenwoordig voor de ryke Italiaanen, wat die van
Lucrine voor de Ouden waren. Dit Meir strekte zich in Campania uit van Baiae tot
het Meir Avernus, en was van de zee alleen gescheiden door een dyk; maar, schoon
het door zo veele Dichters op eenen hoogen toon bezongen werd, is het
tegenwoordig niet meer dan een poel, naauwlyks waters genoeg opleverende om
het vee te drenken. In den Jaare 1538 viel 'er op St. Michielsdag eene aardbeeving
voor, die, eenigen tyd aangehouden hebbende, zo geweldig werd, dat het Meir uit
de oevers wegliep, en de diepte bykans geheel opgevuld werd; dit was ook deels
het geval van het Meir Avernus. Eene nabuurige kleine Stad Tripergala werd met
haare rykdommen en inwoonders verzwolgen. In dezelve bevonden zich veele
Monniken en Nonnen, wien het gerugte van een zeer ongeregeld leeven naagaat.
‘Men mogt,’ schryft BLAINVILLE, ‘verwagt hebben, dat de Golf te vrede zou geweest
zyn met de Nonnen en Monniken, en de wraak niet verder zou hebben voortgezet;
maar dit was het geval niet: als een gedenkteken voor de naakomelingschap, wierp
dezelve zulk eene menigte van modder op, dat 'er een berg ontstondt, ééne myl
hoog, en vier mylen in den omtrek.’

Uittrekzel eener reize om De la Pêrouse op te zoeken, gedaan in
de jaaren MDCCXCI tot MDCCXCIV, ontleend uit het reisverhaal
van M. Labillardiere, een der Natuurkundigen, tot deezen Tocht
bestemd.
(Vervolg van bl. 404.)
In gevolge der Verklaaringen, wegens het lot, DE LA PêROUSE overgekomen, in ons
laatstvoorgaande Stukje opgegeeven, besloot de Generaal DENTRECASTEAUX, zo
ras mogelyk, de Admiraliteits Eilanden te gaan opzoeken. Den 25 van Grasmaand
ankerden de Schepen in eene Haven, welke zy, naar dien Bevelhebber, Port
Dentrecasteaux noemden.
Port Dentrecasteaux is gelegen aan het uiterste einde
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van de Onweers-baai, en vormt een eenigzins langwerpige kom, zich omtrent 2500
Toises in de lengte ten N.N.O. uitstrekkende; de grootste breedte is omtrent 760
Toises. De hoog opgegroeide bosschen, die ons van alle zyden omringden, en de
bergen niet verre van de kust, die meer dan de helft van den omtrek der Haven
beschutten, bragten veel toe tot de veiligheid onzer ankerplaatze. Schoon de winden
vry sterk waaiden, konden onze Pinassen met veiligheid in deeze kom vaaren. Een
modderige grond, ter diepte van drie en een halven vadem, deedt hun geen gevaar
loopen, indien zy aan den grond geraakten. Meer dan honderd Linieschepen zouden
hier veilig kunnen havenen, en zich van zo veel houts en waters voorzien, als zy
noodig mogten hebben.
Omtrent het N.N.O. einde van de Haven ontlast zich eene kleine rivier in de zee.
Eenige onzer boots poogden die rivier op te roeijen, doch vonden zich daarin
verhinderd door de groote boomen, die 'er dwars over heen lagen. Wy ontdekten
eenige weinige wilde honden in het nabygelegen land; eenige schuilplaatzen, ligt
van boombast opgeslaagen, weezen ons aan, dat de Inboorelingen deeze kusten
kwamen bezoeken. Een stuk van Alga marina, van de soort bekend onder den naam
van Fucus Palmatus, raapten wy op; 't zelve was gesneeden in de gedaante van
een beurs, en scheen tot een drinkschaal gebruikt te weezen; althans dezelve was
met water gevuld.
De westzyde van de Haven is de geschiktste om voorraad van water in de neemen.
Wy namen het onze in aan den W.Z.W. kant, en ons hout aan den
tegenovergestelden oever.
Een Vuur, op den afstand van omtrent 5000 Toises gezien, onderrigtte ons, dat
wy niet verre waren van de wooningen der Wilden, schoon wy tot nog toe geen
hunner gezien hadden.
In den naamiddag ging ik aan wal, vergezeld van den Tuinman en twee andere
onzer Scheepslieden, om N.O. waards dieper het land in te dringen. Wy stonden
versteld op het gezigt dier oude bosschen, waarin men den slag van de byl nooit
gehoord hadt. Het oog verbaasde zich op het beschouwen van de ontzettende
grootte deezer boomen, onder welken zich Myrthen bevonden, meer dan
vyf-en-twintig vademen hoog, wel-
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ker dikke kruinen met altoos groene bladeren bedekt waren; andere, door ouderdom
van den wortel geknakt, werden door de rondsom staande boomen ondersteund,
terwyl zy, allengskens verrottende, stukswyze zich met de moeder-aarde
vereenigden. De weelderigste groei is hier vereenigd met de eindelyke ontbinding,
en verschaft den denkenden een treffend beeld van de werkingen der natuure, die,
aan zichzelve overgelaaten, nooit vernielt dan om weder te baaren.
De boomen in dit bosch groeiden niet zo digt by elkander, dat zy den weg
versperden. Wy wandelden een geruimen tyd over een grond, waar het water, in
den loop gestuit, moerassen vormde, welker boorden wy onderzogten. Dieper in
het bosch vonden wy kleine beekjes, met zeer goed water. Bykans allerwegen
bestondt de grond uit eene zeer fyne aarde, voortkomende van de afgevallene
bladeren, op eene bedding van roodagtig en zomtyds graauw zand. Op eenige
plaatzen bestondt de grond uit eene soort van potaarde, die, het water zeer gereed
indrinkende, poelen vormt, en zomtyds diepe gaten, welker oppervlakte, met planten
overdekt zynde, niet terstond het gevaar doet zien, in derzelver betreeding gelegen;
zo dat men, niet zeer oplettend zynde, ligt daar in valt. Dit kwam den Chirurgyn van
de Esperance over, die, op de jagt zynde, zyn voet zette op 't geen hy voor vasten
grond hieldt, en in een diep moeras nederstortte. Oogenbliklyk zonk hy weg; doch
gelukkig kon hy zwemmen.
Wy vonden eenige beginzels van hutten in de bosschen, bestaande uit vlegtwerk
van jonge boomtakken, en geschikt om vervolgens gevuld te worden met stukken
boombast, by de Inboorelingen steeds gebruikt om de buitenzyde van hunne
wooningen te dekken.
Een klein Eiland ten Z.W., omtrent 2500 Toises van onze ankerplaats gelegen,
was door zommigen onzer Scheepslieden, die het ontdekten, het Patryzen Eiland
geheeten. De Burger RICHE bragt een dag op dit Eiland door; doch, in stede van
Patryzen, vonden wy daar eene menigte van Kwartels. Of zy, die het eerst dit Eiland
zagen, den eenen vogel voor den anderen genomen, dan of de Patryzen zedert het
Eiland verlaaten hadden, moet ik onbeslist laaten.
o

Dit kleine Eiland is niet meer dan honderd Toises lang, en gelegen op 43 30′
Zuider Breedte. Eene nieuwe

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

435
soort van Pieterselie, door my Apium prostatum geheeten, groeit in overvloed op
den oever, omtrent tot op het merk van hoog water. Wy namen 'er veel van aan
boord. - Geen versch water komt op dit Eiland voor; schoon verscheide ledige hutten
uitweezen, dat de Wilden zich daar nu en dan onthielden.
Twee Officieren van ons Schip, CRETIN en DAURIBEAU, gingen 's morgens ten zes
uuren uit, om de kust ten oosten van onze legplaats op te neemen. Zy vonden
verscheide Baaien, zich N.W. en Z.O. strekkende. Zy zagen veele Kreeken, die zo
veele havens vormden; maar een sterke tegenwind verhinderde hun, die verder
landwaards in na te gaan. Eenige vuuren op een kleinen afstand van het strand
ziende, beslooten zy te landen. Zo ras zy in het bosch gegaan waren, vonden zy
vier Wilden bezig met hout te leggen op drie kleine vuuren, rondsom welke zy zaten.
Onmiddelyk toogen de Wilden op de vlugt, ondanks alle tekenen van vriendschap,
hun betoond; hunne krabben en schelpvisschen op de koolen agterlaatende. Niet
verre van deeze plaats zagen zy andere vuuren, alsmede hutten. Het blykt dat deeze
plek des Eilands druk bezogt wordt; zy ontdekten veertien vuurplaatzen.
Een van deeze Wilden, die zeer kloek en welgespierd was, een klein mandje met
vuursteenen agtergelaaten hebbende, was stoutmoedig genoeg om zeer naby
CRETIN te komen, ten einde het weg te haalen; hy deedt zulks met eene vrymoedige
houding, die zyne persoonlyke sterkte hem scheen in te boezemen. Eenigen deezer
Wilden waren geheel naakt; anderen hadden het vel van een Kangarou over de
schouderen geslaagen. Zy waren zwart van kleur, met lange baarden en gekruld
hair.
De gereedschappen, welke zy agterlieten, bestonden uit omtrent dertig mandjes,
van biezen gevlogten; eenige waren gevuld met Schelpvisch en Zeekreeften, andere
met stukjes vuursteen en boombast zo zagt als de beste tondel. Deeze Wilden
maaken ongetwyfeld vuur door twee vuursteenen tegen elkander te kletsen, waarin
zy verschillen van de andere Inwoonderen der Zuidzee Eilanden, en zelfs van die
des Oostlyken deels van Nieuw Holland; weshalven 'er grond is om te denken, dat
zy van eene onderscheide afkomst zyn. - Zy lieten ook eenige Kangarou-huiden en
drinkvaten agter.
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De Officiers verboden den Matroozen, iets van de goederen der Wilden weg te
neemen. Zy zogten nogthans twee korfjes uit, een Kangarou-vel en een drinkvat,
om deeze den Bevelhebber te vertoonen. De Wilden hadden geen reden om zich
over het gemis dier medegenomene goederen te beklaagen, dewyl zy, in plaats
daarvan, verscheide messen en zakdoeken, beschuit, kaas, en een aarden pot
verkreegen, misschien te bros, maar zeker eene zeer goede plaatsvulling voor 't
geen hun in 't vervaardigen zo weinig moeite gekost hadt.
De Wilden, schoon zy eenige van hunne gereedschappen met zich namen, lieten,
in hunne vlugt, nu het een, dan het ander vallen. Of zy dit deeden om des te rasser
te kunnen loopen, dan om daardoor de Europeaanen onder den weg op te houden,
kan ik niet verzekeren.
Een boot, behoorende tot de Esperance, was uitgevaaren om eene Kreek op te
neemen, oostwaards, op den afstand van omtrent 5000 Toises, gelegen. Zy hadden
een der Inboorelingen ontmoet, die, niettegenstaande alle de vriendschapstekenen
hem gegeeven, niet wilde toelaaten, dat zy binnen de tweehonderd schreden hem
naderden. Een schoone beek ontlast zich in zee, naby het verste einde van de
Kreek. De ligging van deeze Kreek, tegenover een Eiland, 't welk dezelve voor den
slag van het water dekt, maakt die plaats zeer geschikt tot eene verblyfplaats voor
Schepen, die eenige herstelling behoeven. - De andere Kreeken, door hun bezogt,
verschaften in 't algemeen vry goede ankerplaatzen. Zy ontdekten eene Baai, die
zich zo verre Noordoostwaards uitstrekte, dat zy het einde niet konden beoogen.
Misschien zyn dit gedeelten van kanaalen, die met de zee aan den anderen kant
gemeenschap hebben.
De Tuinman ging met zes andere persoonen in de lange Boot, met oogmerk om
te landen op het Eiland, door my den voorigen dag bezogt. Naa te vergeefsch met
geweldige tegenwinden geworsteld te hebben, lieten zy de boot dryven, denkende
dat deeze zou landen in eene kreek, onder de dekking van een klein Eiland, gelegen
aan den ingang van het kanaal, 't welk zy hadden poogen te bereiken. Dan dit
bestaan hadt bykans hunnen ondergang ten gevolge; hun zeil viel in zee; en de
boot, schielyk in de vaart gestuit, begon met
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water gevuld te worden door het geweld der brandinge. Eindelyk kwamen zy, geheel
afgemat, onder de dekking van het Eiland, waar de stilte hun eene welkome
verpoozing verschafte, naa zo veel arbeids en gevaars. De Bevelhebber, ongerust
wegens hun lot, zondt in den naamiddag een boot om hun te zoeken, weetende,
dat, indien de wind zo ongunstig bleef, de lange Boot zonder hulp niet aan boord
kon komen. Laat in den avond hadden wy het genoegen van deeze Tochtgenooten
te zien wederkeeren. Zy verhaalden ons, dat zy, langs de kust in een Z.Z.O. rigting
gaande, bevonden hadden uit de vuuren, dat de Wilden niet verre af waren. Welhaast
hadden zy eenigen derzelven ontmoet, en wel de eigensten, die 's voorigen daags
gezien waren; doch zy lieten niet toe, hun te naderen. Zy vonden eenige
schelpvisschen op 't vuur, door de Wilden in alle haast agtergelaaten, en meer dan
dertig Kangarouvellen: deeze, op een kleinen afstand byeen, weezen uit, dat die
Eilanders op de jagt wel afgerigt moesten zyn.
Het bleek dat zy van het Brood en Water gebruik gemaakt hadden, hun op den
voorgaanden dag gelaaten; dan de lugt van de Kaas hadt hun waarschynlyk
wederhouden van die te proeven; dezelve was althans onverminderd gebleeven.
Zy vonden ook weder een der Messen en Zakdoeken, onder de gereedschappen
der Eilanderen gelaaten.
Eenige schoten, op vogelen gedaan, hadden waarschynlyk deeze Eilanders met
schrik vervuld: want wanneer eenigen onzer, twee dagen laater, zich te zelfder
plaatze vervoegden, zagen zy geen hunner.
Onder de ontmoetingen op dit Eiland moeten wy nog deeze vermelden. Een der
Officieren van de Recherche, een betreeden pad, door de Inwoonders door de
bosschen gemaakt, volgende, kwam zes hunner tegen, langzaam zuidwaards
trekkende; zy waren allen geheel naakt, en gewapend met speeren, zestien of
agttien voeten lang. Hunne verbaasdheid, over eene zo onverwagte ontmoeting,
was kennelyk op hun gelaat te leezen; doch hun aantal hun met moed vervullende,
naderdén zy, op de uitnoodiging van den Europeaan; en hy bondt om hun hoofd
een zak- en halsdoek, welke hy hun vereerde. Zy toonden zich bevreesd op het
gezigt
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van zyn kleinen houwer, welken hy liet zien, met aanduiding van het gebruik, daarvan
te maaken: de vrees verliet hun niet voor dat hy deezen hun ten geschenke gaf. Te
vergeefsch poogde hy hun over te haalen om ter plaatze te komen, waar onze
Schepen ten anker lagen: de Wilden toogen weg, volgende het zelfde pad, in eene
rigting, van het strand af loopende.
Eenigen onzer Scheepslieden, aan eene andere zyde van de Straat geland,
kwamen by een groot vuur; rondsom 't zelve zaten agt Wilden, ieder met een
Kangarouhuid om de schouderen; zy warmden zich onder de beschutting van vier
schermen, tegen de windzyde geplaatst. Onmiddelyk op het gezigt van ons volk
vlooden zy weg. - Eene oude Vrouw, die het opzigt hadt over den voorraad, welken
zy niet verkoos in den loop te laaten, werd welhaast door eenigen onzer Matroozen
overvallen. Zy ontving met eene genoegen betoonende houding een zakdoek, haar
gegeeven; maar was dermaate verschrikt op het zien van een houwer, haar vertoond,
dat zy van eene steilte afvloog, die meer dan veertig voeten hoog was; zy nam
haaren weg na de rotzen, en was welhaast uit het gezigt.
Ik weet niet, of zy, die deeze ontmoeting op eene verschillende wyze verhaalden,
zich vrolyk wilden maaken ten koste van de overigen, toen zy beweerden, dat de
ouderdom deezer Vrouwe haar tot geene beschutting diende tegen de
handdaadigheden van eenigen der Matroozen; zy was egter nog jong genoeg, om,
op de gezegde wyze, te ontsnappen, agterlaatende twee mandjes, waarin men een
kreeft vondt, eenige mosselen, eenige weinige wortelen van Vaarenkruid, 't welk
behoorde tot eene nieuwe soort van Pteris, waarvan ik voorheen een goeden
voorraad verzameld hadt. Waarschynlyk kauwen de Wilden deeze wortels, om 'er
het voedzaam sap uit te krygen, 't welk in deeze soort van Planten zo overvloedig
is. - Deeze Vrouw hadt, even als de andere Wilden, een Kangarou-huid over de
schouderen geslaagen, en een dergelyke huid om den middel. Ik denk dat zy die
kleederen aan hadt, eer van wegen de koude des weêrs, dan uit een beginzel van
schaamte: want de Vrouwen, door COOK in de Adventure-baai, niet verre van hier
gelegen, gezien, gingen volstrekt naakt; en
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het is niet te denken, dat 'er veel onderscheid van zeden zal weezen tusschen de
Inboorelingen van twee Landen, zo naby elkander gelegen.
Aan Bouka Eiland gekomen, vonden wy gelegenheid om met de Inboorelingen
eenige gemeenschap te krygen. Een Canoe, met negen Eilanders aan boord, stak
van land, en kwam na het Schip toe. Wy gaven onmiddelyk een teken van eene
vriendlyke ontvangst; doch zy hielden zich op een afstand van driehonderd Toises,
wyzende op hun Eiland, tekens doende om ons aan land te noodigen. Zeven roeijers
bevonden zich in deeze Canoe; de twee anderen scheenen geheel bezig met water
uit te scheppen, en intusschen op onze beweegingen te letten.
Een Inbooreling kwam alleen van den oever met een kleine Canoe, en met groote
snelheid roeijende, vervoegde hy zich by de andere, die zich altoos boven wind van
ons hieldt. Schoon deeze een zeer oud man was, scheen hy egter zeer sterk. Naa
ons eenige minuuten bekeeken te hebben, roeide hy na het Eiland, met dezelfde
snelheid als hy van daar gekomen was. Hy scheen een boode, door de Eilanderen
afgevaardigd om waarneemingen te doen, en des berigt te geeven. - De Canoe
verliet ons, en roeide na de Esperance, by welke reeds eene groote lag. Wy zagen,
op eenigen afstand, een kleine Canoe, met vyf Inboorelingen bemand, die zich agter
ons schip hieldt op een afstand van vyfhonderd Toises, niettegenstaande alle onze
uitnoodigingen om aan boord te komen.
In hoope om deeze Wilden aan boord te lokken, lieten wy een plank in 't water,
met eenige messen, spykers, en een stuk roode stoffe, in de gedaante van een
vlag, aan een stok gebonden, in 't midden der goederen gezet. Zy maakten egter
geen werk, om die goederen magtig te worden, tot dat wy het touw stukken kapten,
't welk die plank met goederen nader by ons schip hieldt dan zy het verkoozen te
naderen. Het gezigt van het stuk doek veroorzaakte onder hun eene groote
blydschap; zy toonden ons, dat zy ons geschenk ontvangen hadden, en meer van
denzelfden aart verlangden. Eindelyk gelukte het ons, door zakdoeken, stukjes
roode stoffe en ledige vlessen toe te werpen, dat zy tot aan boord kwamen. Een
der vlessen zeewater ingenomen hebbende, vondt de Wilde, die 'er eenig an-
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der vogt in meende te vinden, zich bedroogen; en het speet ons, hem in tyds daarvan
niet verwittigd te hebben. Het bleek dat deeze Eilanders aan ruiling niet ongewoon
waren: zy gaven zich veel moeite om ons den prys hunner goederen te beduiden.
Wy kreegen een zeer fraaijen Boog en eenige Pylen voor eenige Zakdoeken, die
wy met een touw nederlieten. Dewyl zy niet bemerkten dat wy deeze soort van
wapenen hadden, poogden zy ons, het gebruik daarvan toonende, de waarde te
doen opmerken. - Een der Artilleristen kreeg zyn Vedel, en speelde 'er op; en wy
hadden het genoegen te ontdekken, dat zy niet ongevoelig waren voor de muzyk.
Zy booden eene menigte van goederen aan, om dit Speeltuig in te ruilen, teken
daarvan doende met de beweegingen des speelders na te bootzen; doch zy
bevonden weldra des vrugtlooze aanzoeken te doen. Het was de éénige Vedel, op
welker gespeel ons Scheepsvolk danste; en wy hadden eene te lange reize te doen,
om ons een Speeltuig kwyt te maaken, 't welk eene lichaamsbeweeging, zo dienstig
voor den Zeeman, bezorgt.
Zo veele geschenken hadden wy hun gegeeven, dat zy welhaast zwaarigheid
maakten om hunne goederen voor de onze te verruilen; en namen zy toevlugt tot
streeken, om dezelve magtig te worden. De Bevelhebber was overeengekomen,
om hun eenige zakdoeken met roode streepen, de by hun geliefde kleur, voor een
boog te geeven, en hadt, zich te veel op hunne goede trouwe verlaatende, de
zakdoeken overgegeeven; maar, in stede van den boog, wilden zy slegts eenige
pylen afstaan, welke wy weigerden.
Deeze Eilanders scheenen zeer tot vrolykheid genegen, en vermaak te scheppen,
in de woorden, die wy spraken, na te spreeken; en de zagtheid van hunne taal deedt
hun wel slaagen in deeze navolging. Zeer waren zy op de muzyk gesteld;
inzonderheid behaagden hun de rasse en sterke toonen. Een onzer Officieren, zeer
afgerigt op het speelen, deedt een zeer leevendigen toon hooren. Zy luisterden met
alle aandagt; verwondering was op hunne weezenstrekken te leezen; zy konden
het vermaak, daardoor veroorzaakt, niet verbergen; door verscheide beweegingen
met hunne armen hielden zy de maat, en het geheele lichaam was in groote
beweeging: alles gaf blyk van hunne verregaande aandoenlykheid.
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Zy vergaten het verlangen niet, 't geen de Bevelhebber getoond hadt om een hunner
boogen te krygen. Een hunner beloofde hem een boog in verruiling voor een hoed,
doch weigerde, den hoed hebbende, den boog te geeven. De meeste der dingen,
hun geschonken, maakten zy vast aan eene lyn, over welker verlies zy zich niet
bekreunden; zy hadden aan hunne gordels schelpen, scherp genoeg om die lynen
door te snyden.
Dewyl wy alle reden hadden om hunne toezeggingen te mistrouwen, klom een
onzer langs een laddertouw na beneden, om een stuk roode stoffe voor een boog
te verruilen; doch op 't eigen oogenblik bemerkten wy, dat de stroom ons
Noordwestwaards gevoerd hadt, en wy reeds te naby aan strand waren. Stilte belette
ons, het Schip te kunnen stuuren, en dit noodzaakte ons, een boot uit te zetten om
het af te boegseeren. De Wilden, buiten twyfel denkende, dat wy ten oogmerk
hadden hun te vervolgen, om hun wegens de gepleegde oneerlykheden te straffen,
roeiden schielyk na het Eiland. Uit dankbaarheid misschien voor het geduld,
waarmede wy toegelaaten hadden ons te bedriegen, speelden zy ons een zo
verraadlyken trek niet, als de Generaal BOUNGALNVILLE, op zyne Reis rondsom de
Wereld, eens van deeze Wilden te lyden hadt.
Vier Canoes waren al deezen tyd bezig by de Esperance. Een deezer was bemand
met Eilanders; onder dezelven zestien roeijers, en de anderen Oorlogslieden. Wy
verstonden uit het Volk van de Esperance, dat deeze Oorlogs-canoe zich lang op
eenen afstand gehouden hadt, doch nader gekomen was op het gezigt van de
onderscheidene goederen, die hunne Landslieden in de kleindere Canoes van ons
gekreegen hadden. De schikking, waarin de Wilden in de Oorlogs-canoe geplaatst
waren, gaf blyk van hunne ervaarenheid in de Zeetactiek. Een Oorlogsheld stondt
tusschen elk paar roeijers; te wederzyde bevonden zich twee of drie Oorlogsmannen,
met het aangezigt na het agterste van de Canoe gekeerd, om de beweegingen van
dien kant gade te slaan, en by het wyken te vegten. Die Krygslieden betoonden
geen vyandschap in den zin te hebben. Zy scheenen met veel smaaks wyn en
brandewyn te drinken, welken men hun gaf; doch spek aten zy met tegenzin. Deeze
Wilden hadden schoone tan-
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den, en de hardste scheepsbeschuit beeten zy gemaklyk af.
Konden deeze Eilanders eenige gemeenschap met de Engelschen en Spanjaarden
gehad hebben? Een hunner, ons een pyl vertoonende, welken hy aan een touw
vastbondt, om denzelven over boord te werpen, gebruikte zeer onderscheiden het
Engelsche woord Arrow. Een ander, ons op het Land wyzende, en noodigende op
't zelve te komen, bediende zich van het Spaansche woord Tierra.
Wy vernamen uit onze Tochtgenooten op de Esperance, dat veelen zich bedienden
van het woord Bouka, den naam, door den Generaal BOUGAINVILLE aan hun Eiland
gegeeven. Dit woord, 't welk in 't Maleitsch eene ontkenning betekent, en wanneer
de eerste lettergreep lang wordt uitgesprooken, openen aanduidt, scheen eenige
verwantschap met het Maleitsch te kennen te geeven; doch hunne taal verschilde
van deeze zo veel, dat een onzer Reisgenooten, die deeze taal zeer wel sprak, de
Inwoonders van dit Eiland niet verstaan kon.
De waarde, welke zy stelden in Spykers en andere yzeren goederen, welke wy
hun gaven, wees uit, dat zy het gebruik des yzers kenden.
De kleur deezer Eilanderen is zwartagtig. Zy zyn middelbaar van grootte; naakt
zynde, wees hunne welgespierdheid hunne sterkte uit. Hunne gedaante, schoon
niet bevallig, is veelbeduidend. Hunne hoofden zyn zeer dik; hunne voorhoofden
breed, gelyk het overige hunner aangezigten, die zeer plat zyn, inzonderheid onder
den neus; de kin is breed en vooruitsteekende; hunne kaaken zyn vol, hunne neuzen
plat, hunne monden zeer groot, met dunne lippen. De Betel, welke een bloedige
kleur aan hunne groote monden geeft, maakt hun voorkomen te onbevalliger.
De ooren deezer Eilanderen zyn overlaaden met breede ringen, van schelpen
gemaakt, welker gewigt zeer dient om de ooren te rekken. Eenigen hadden roode
en witte streepen over het lichaam. Wy zagen 'er een, wiens hair en neus
besprenkeld was met roode aarde, welke ons voorkwam oker te weezen. Zommigen
hadden armbanden, gemaakt van de draaden van kokusnooten-schillen. Hun hair
was gekruld, dik en zwaar. Zy hebben voor eene gewoonte, het hair allerwegen
over het lyf uit te plukken. Slegts één man, aan
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boord van de Esperance gezien, hadt zyn baard laaten groeijen.
Allen hadden zy de lendenen omgord met een koord, verscheide maalen om 't
lyf geslaagen; en scheen zulks alleen ter ondersteuning te dienen, en om de kragt
der spieren te onderstutten. Een hunner hadt, waarschynlyk met het zelfde oogmerk,
den slinker arm op drie onderscheide plaatzen omwonden; eenige platte stukjes
hout, aan den buitenkant des arms, ondersteunden de sterke spanning van den
band.
Het bleek dat deeze Wilden den boog met veel behendigheids gebruikten. Een
hunner bragt aan boord van de Esperance een vogel, door hem geschooten; de
doodlyke wonde was zigtbaar aan den buik.
Het vlytbetoon deezer Eilanderen was zigtbaar in het maaken van hunne
wapentuigen, die blyk droegen van veel naauwkeurigheids. Wy bewonderden de
kundigheid, waarmede zy de peesen bekleedden met eene harstagtige
zelfstandigheid. Het midden van de pees was met bast bezet, om het slyten te
voorkomen. Het benedengedeelte der pylen was zeer ligt, gemaakt uit den steel
van het Saccharum spontaneum; het andere gedeelte bestondt uit zeer hard
welgescherpt hout. De zamenvoeging van boog en pees is vernuftig gemaakt door
omtrent dertig omwoelingen van bast; zo is ook het gedeelte van den pyl, welk op
de pees nederkomt, om 'er te meerder sterkte aan by te zetten.
(Het Vervolg hiernaa.)

Verslag, wegens de Mamaluken. Uit de beste bescheiden
opgemaakt.
(Naar het Engelsch.)
‘'t Zyn, zints een geruimen tyd, de voorvallen des in Egypte gevoerden Oorlogs, die
ons, by aanhoudenheid, van de Mamaluken doen leezen; en derzelver gedrag in
deezen Kryg is van zo veel invloeds, dat zy onze byzondere kennisneeming trekken.
Het ontbreekt niet aan berigten wegens dit Volk; dan dezelve loopen niet zelden
wyd uiteen, of
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zyn hier en daar verspreid, en moeilyk op te zamelen. Geen ondienst oordeelden
wy, daarom, onzen Leezeren te zullen doen, wanneer wy aan een zeer onlangs
uitgegeeven Engelsch berigt, wegens dit zonderling Volk, eene plaats in ons
Mengelwerk inruimden.’
De naam deezes Volks wordt zeer verschillende gespeld; te weeten, Mamaluken,
Mammaluken, Mamalouken, of Mamluks: wy zullen ons niet inlaaten om te
onderzoeken, welke de regte zy. De eerste, Mamaluken, neemen wy, als de ons
best voorkomende, aan, zonder iemand de voorkeuze aan eene andere te betwisten.
SALADIN was de eerste, die dit Volk in Egypte invoerde. Ten oogmerk hebbende,
Jerusalem te belegeren, poogde hy eigenaartig de kragtdaadigste middelen aan te
wenden om dit einde te bereiken. Waarneemende dat de oude Inwoonders van
Egypte, uit hoofde hunner verwyfde opvoeding, stille en geruste leevenswyze,
geschikter waren tot de bezigheden, waarmede zy zich onledig hielden, dan om
Krygsbedryven uit te voeren en de moeilykheden des Oorlogs uit te harden, besloot
hy zo min mogelyk gebruik van de Egyptenaaren te maaken, of het op dier bystand
te laaten aankomen.
Dit besluit hem aanzettende om een geharder soort van Krygslieden zich aan te
schaffen, stelde hy lieden te werk, om over Volkwerving te handelen by de
Circassiërs, omstreeks het Meir Meotis, naby Taurica Chersonesus, waar zy omtrent
den Jaare 1176 meer dan duizend Slaaven in krygsdienst kreegen; Menschen,
tegen moeilykheden gehard, opgekweekt in den schoot van arbeid en gevaar, en
van de vroegste jeugd ten kryg gewend, die, om zo te spreeken, by hun eer een
Instinct dan eene Weetenschap was, dewyl de steeds herhaalde invallen der
Tartaaren de zelfverdeediging, in hunnen stand, volstrekt noodzaaklyk maakten.
SALADIN bragt deeze Slaaven ten Krygsdienst op, deedt hun het Christendom
verzaaken en de Leer van MAHOMETH aanneemen, en, schoon hy hun het aangaan
van Egtverbintenissen verboodt, gaf hun, ten opzigte der Vrouwen, groote vryheden.
- Welke vorderingen zy in de Leere des Korans maakten, en of de Leerstellingen,
daarin begreepen, hunne vroegere Gods-
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dienstbegrippen uitwischten, gaat niet zeker; maar met zekerheid mogen wy ter
nederschryven, dat zy eerlang zeer bekwaame Krygslieden werden, en dat de
Krygsroem van SALADIN, die zwak ondersteund werd door de geboorene Egyptenaars,
luister kreeg door hulp der Mamaluken, die hunne vermeesteringen allerwegen
uitbreidden, tot dat zy in het Heilig Land doordrongen en de vlakte van Askalon
intraden.
Deeze Mamaluken, die steeds in aantal vermeerderden, werden met den tyd als
eigen aan dat Land; en daar zy, gelyk wy reeds opmerkten, de Egyptenaars in
lichaamskragten zeer verre overtroffen, alsmede in krygskunde, in paardryden, en
in moed, zo gingen zy deezen, door de milddaadigheid hunner Aanvoerderen, en
het plunderen van Steden, ook in rykdom te boven. In de daad, hunne wyze van
opvoeding maakte hun bekwaam tot de moeilykste en hachlykste onderneemingen,
en stelde hun in staat, om, in stede van Slaaven, Meesters te worden der Turken,
die hun, in vroegeren tyde, gekogt hadden.
Naa den dood van SALADIN, die het Ryk aan zynen Broeder overliet, reezen zy
tot een nog hooger staat, dan waartoe zy, geduurende SALADIN's regeering, waren
opgeklommen, en bleeven, indien niet volstrekt heerschen, nogthans, even als de
Romeinsche Soldaaten, ten tyde van PERTINAX, ALEXANDER en VALERIAAN, de schrik
des Monarchs.
Deeze invloed hieldt stand, geduurende de regeeringen van vyf opeenvolgende
Califs tot die van MELACHSALA, den laatsten der Afstammelingen van SALADIN, die,
zich in oorlog ingewikkeld vindende met de Arristiaanen, en ten zelfden tyde de
overgroeiende magt der Mamaluken willende bedwingen, Slaaven uit alle de
omliggende landstreeken opkogt, welken hy, in naavolging zyns Voorzaats, wapende,
en bestemde om de landen zyner Heerschappye te verdeedigen. De uitslag van
deezen maatregel was juist zodanig als men mogt verwagten. MELACHSALA werd,
in gevolge eener Zamenzweering tusschen zyne oude en nieuwe Krygslieden,
gedood; - TURQUEMENUS, de Aanvoerder van deezen Opstand, werd uitgeroepen
onder den tytel van Groot-Sultan van Egypte.
Met deezen TURQUEMENUS begon het Ryksbestuur der Mamaluken, omtrent den
Jaare 1250. 't Zelve hadt
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in het volgend jaar zulk eene sterkte verkreegen, dat men het noodig oordeelde,
ten einde die buitenspoorigheden te weeren, waartoe nieuwgevormde Staaten zo
ligt overhellen, en een vast stelzel te beraamen, de volgende Artykels vast te stellen,
om onderschreeven te worden door de Hoofdbeleiders, als eene Acte van geheel
het Volk. - Vooreerst. Dat de Sultan uit het lichaam der Mamaluken zou gekoozen
worden. - Ten tweeden. Dat men niemand onder de Mamaluken zou toelaaten, die
Jooden of Turken waren, maar alleen Christen Gevangenen. - Ten derden. Dat de
geboorene Egyptenaars geene vryheid zouden hebben, om eenige Wapenen te
hebben, of te gebruiken; dat het hun alleen zou vrystaan, Gereedschappen ten
Landbouw te hebben.
TURQUEMENUS, gelyk dit niet zeldzaam het geval is der zodanigen, die zich
onverwagt verheeven zien, tragtte de ladder, by welke hy was opgeklommen, omver
te stooten; of met andere woorden, zyn gedrag was zo trotsch en vol smaads, ten
opzigte zyner voorige medegenooten, dat hy door hun, of liever door één hunner,
CLOTHO geheeten, zeer schielyk van het leeven beroofd werd. De Moordenaar van
TURQUEMENUS kreeg diens scepter tot belooning.
Op CLOTHO volgde een lange reeks Vorsten, onder welken 'er veelen uitstaken
door hunne bekwaamheden en dapperheid. De naam van CAITBEUS is onder hun
tot de naakomelingschap overgebragt, als de grootste Staatsman en Veldheer zyner
eeuwe; maar, gelyk ieder, die de bouwstoffen in aanmerking neemt, uit welke dit
Staatsbestuur was zamengesteld, zich moet verwonderen dat het zo langen tyd
bestondt, daar het blootgesteld was aan de veelvuldige kwaalen en ongelegenheden,
ontstaande uit zulk een langen sleep van opstand en oproerige beweegingen, zo
moet hy zich bedroeven, dat het een einde nam onder de regeering van een hunner
wysste en beste Monarchen; nogthans is het eene troostgeevende bedenking, dat
CAMPSON, de laatste Sultan der Mamaluken, niet vermoord werd door zyne
Onderdaanen, maar dat hy, veele jaaren de Koningryken van Egypte, Judea en
Syrie geregeerd hebbende, op eene wyze, die den lof der Geschiedschryveren
wegdraagt, onder den last der jaaren en ongemakken gebukt, en gekromd onder
zyne wapenrusting, op het slagveld sneuvelde, en met zy-
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nen laatsten adem de overwinning afstondt aan den gelukkigen SELIM.
Met deezen Monarch, die den twintigsten January des Jaars 1516 stierf, eindigde
het Ryksbewind der Mamaluken, naa dat hetzelve tweehonderd en zeven-en-zestig
jaaren bestaan hadt. Want, schoon TOMUMBY eene pooging deedt om voor Sultan
verklaard te worden, waarin hy zo verre slaagde, dat hy den Tytel verwierf, werd hy
nogthans korten tyd daarnaa geslaagen door de overwinnende wapenen van SELIM.
Hy zag zich door zyn Krygsvolk verlaaten, gevangen genomen, en moest het met
den dood bekoopen. Terwyl de Mamaluken uiteen geraakt en verstrooid waren,
was het de Staatkunde van SELIM, hun byeen te verzamelen, en door aanbiedingen,
te verlokkend om tegengestaan te worden, in zynen dienst te neemen. Het gebruik
deezer Soldaaten werd welhaast in 't oog der Turksche Keizeren van zulk een
belang, dat het deezen aanzette om derzelver getal te vermeerderen, hunnen kring
van werkzaamheid uit te breiden, en hun naauwer aan den Staat te verbinden, door
hun nog grooter voorregten en voordeelen toe te staan, dan zy voorheen genooten
hadden.
'Er kwam bevel, dat de Beys uit de Mamaluken zouden gekoozen worden, en dat
de Pacha, of Opperbevelhebber der Porte, het gezag met deeze Beys zou deelen,
en zelfs in zynen post niet langer aanblyven, dan hy aangenaam zou weezen aan
alle de Beys te gader. In den aanvange was de magt van den Pacha vry uitgestrekt;
maar de staatzugt en de kunststreeken der Beys maakten dezelve, welhaast, van
geene beduidenis altoos. Die magt was eer van eenen Burgerlyken dan Krygshaftigen
aart. De Pacha was altoos Voorzitter in den Divan, welke gehouden werd in het
Kasteel zyns verblyfs. Dan eerlang werd die Raad in een der Paleizen van de
grootste Beys gehouden, uitgenomen in gevalle 'er een Firman of Bevelschrift uit
Constantinopole komt, wanneer de Beys op het Kasteel geroepen worden, om de
bevelen der Porte te hooren. De weinige Beys, die 'er by zulk eene gelegenheid
verschynen, antwoorden, zo ras de voorleezing geëindigd is: Wy hebben gehoord,
en zullen gehoorzaamen! Dan het Kasteel verlaatende, is hun gewoone zeggen:
Wy hebben gehoord, en zullen ongehoorzaam weezen!
In den Jaare 1791 werd SALAH AGA, een Slaaf van
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MURAD BEY, door het Bewind over Egypte afgevaardigd, om den Vrede met de Porte

te bewerken. Hy bragt geschenken van Paarden, ryk gewerkte Stoffen, enz. mede.
Eene vrywillige gifte, welke de Porte niet kon vorderen, bragt eenige verpligting
mede. Hy werd heusch ontvangen, en vervolgens aangesteld tot Waquil es Sultan,
of Zaakbezorger des Sultans in Cairo. Waarschynlyk werd hem die waardigheid
opgedraagen, om hem te beweegen tot het onderschraagen der poogingen des
Hofs, in het verdeelen der Beys; doch dit mislukte. Zy hadden, in vroegeren tyde,
de nadeelen deezer scheuringe ondervonden, en waren nu vereenigd door een
algemeen belang, ryk geworden, en ryklyk van Slaaven voorzien: zo dat geene
schatting, zints dien tyd, den weg na Constantinopole vondt.
De Mamaluken blyven, gelyk zy voorheen altoos geweest zyn, Slaaven, ten kryg
bestemd, aangevoerd uit Georgia, Circassia en Mingrelia. Eenige weinigen zyn
Krygsgevangenen van de Oostenrykers en Russen, die van hunne
Godsdienstbelydenisse afstand gedaan hebben, om onder de Mamaluken een
bestaan te bekomen. De Beys geeven algemeene bevelen aan hunne Gelastigden
te Constantinopole, om alle jaaren een zeker aantal Slaaven te koopen; en veel
worden 'er door byzondere Kooplieden na Egypte gevoerd, om 'er handel mede te
dryven. Wanneer de aanvoer te gering, en de behoefte groot is, wordt dit gebrek
aangevuld door zwarte Slaaven uit het binnenste van Africa: vindt men deezen
leerzaam, dan krygen zy wapenen, en worden even als de overigen in den
Wapenhandel onderweezen.
Byzondere oplettendheid wordt 'er besteed in de opvoeding deezer begunstigde
Slaaven. Zy worden onderweezen in alle lichaamsoefeningen, die sterkte en vlugheid
geeven; doorgaans munten zy uit in de bevalligheid en schoonheid hunner
persoonen. De dankbaarheid der leerlingen evenaart de gunst hunner Meesteren,
die zy nooit in het uur des gevaars verlaaten. Hebben zy eene geneigdheid om meer
dan den Wapenhandel te leeren, zy worden in de letteren onderweezen, en eenigen
hunner schryven zeer goed; dan verreweg het grootste gedeelte kan leezen noch
schryven. Een treffend voorbeeld van dit gebrek ontmoet men in MURAD BEY zelven.
De mindere stand onder de Mamaluken vertoont zich
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altoos in krygsmans kleeding, doorgaans gewapend met een paar pistoolen, een
zabel en een dolk. Zy draagen een groenagtige kap, rondsom welke een tulband
geslingerd is. Het overige hunner kleeding is gelyk aan die der andere
Mahomethaansche Ingezetenen, en niet bepaald tot eene byzondere kleur; doch
eene andere zonderlingheid bestaat in hunne lange broeken van dik Venetiaansch
laken, rood van kleur, waaraan hunne laarsen of schoeizels van rood leder vast
zyn. Te paard zittende, voegen zy by hunne hier boven beschreevene wapenen
een paar groote pistoolen en het slagzwaard. In den kryg draagen veelen een open
helm met een ouderwetschen kolder van staalen kettingwerk, bedekt onder hunne
kleederen. Deeze kolders zyn zeer duur, en kosten zomtyds meer dan vierhonderd
Guldens; eenige zyn in Constantinopole, andere in Persie gemaakt. Hunne Paarden
zyn van het uitgeleezenst Arabisch Ras; en betaalen zy daarvoor dikwyls drie of
vier Beurzen, bedraagende 1650 of 2200 Guldens.
De Mamaluken trekken geen soldy; zy eeten ter tafel of ten huize van hunnen
Heer, den Bey, den Calif, of ander Officier. Elk Krygsbevelhebber mag een Slaaf
koopen, die door deezen koop zelven een Mamaluk wordt. De naam van Mulek
(bezitten) duidt enkel een Persoon aan, die de eigendom van eenen anderen is.
Naa de vereischte opvoeding en het noodig onderwys ontvangen te hebben, en
dus een Mamaluk geworden te zyn, ontvangt hy een Paard en Wapenrusting van
zynen Heer, met een stel Kleederen; welk laatste elk jaar, in de maand Ramadan,
vernieuwd wordt. De edelmoedigheid hunner Meesteren, de belooningen of
afperssingen van anderen, verschaffen hun geld, of ter voldoening hunner gierigheid,
of om 't zelve in brooddronkenheid te verspillen. Eenigen hunner, in byzondere gunst
by de Beys staande, als Chaspadars, of Beursdraagers, enz. verkrygen grooten
rykdom. Zy zyn eer vrolyk en bedagtloos dan onbeschoft, zeer op een prachtig
vertoon gesteld, en onverschillig omtrent de middelen, daartoe strekkende. Zelden
treeden zy in 't huwelyk vóór dat zy eenigen post verkreegen hebben.
Schoon gebooren van Christen Ouders, schynen zy zeer wel in hun schik met
hunnen staat, voor welken
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zy weeten hunne vryheid verruild te hebben. Verre de meesten worden door de
Arabieren aangezien als weinig strikt in de beginzelen of pligten van den
Mahomethaanschen Godsdienst. Het is opmerkenswaardig, dat, schoon de
Mamaluken, over 't algemeen, sterke en kloeke Mannen zyn, nogthans de weinigen,
die trouwen, zeer zelden kinderen verwekken. Van agttien Beys, met wier
leevensgeschiedenis de Reiziger Mr. BROWNE, die onlangs zyne Reis heeft in 't licht
(*)
gegeeven , zeer bekend was, hadden 'er slegts twee, kinderen in leeven.
Stoutmoedig, in staat om alle vermoeijenissen door te staan, en uitsteekend
afgerigt op het paardryden, en in het gebruik van den zabel, mogen de Mamaluken
aangemerkt worden als verreweg de beste Soldaaten in het Oosten. Maar in een
geregeld gevegt, vol welbeleide krygsverrigtingen, groote of snelle beweegingen,
zyn zy veel minder dan Europische krygslieden.
Onderscheiden wordende door verdiensten of gunste, wordt een Mamaluk een
Hoofdman, en met den tyd een Bey. De hoofdoorzaak van bevordering hebbe men
te zoeken in staatkundige verknogtheid aan eenig magtig Volksleider.
Het bestuur van Cairo en Egypte, in 't algemeen, is toevertrouwd aan, of berust
in, vier-en-twintig Beys; ieder deezer wordt, zo 't heet, gekoozen door de overige
drie-en-twintig, doch met de daad benoemd door een der meest vermogenden. De
Yenk-tchery Aga en verscheide andere Officiers worden geteld onder de
vier-en-twintig Beys. Daarenboven, Bestuurders over zekere gedeelten van Egypte
zynde, ontvangen verscheide Beys andere waardigheden van de Porte: zodanige
zyn de Shech el Belad, of Bevelhebber der Stad; de Deffterdar, of algemeene
Rekenmeester; de Emir el Hadj, of Begeleider van de Heilige Caravaan; en de Emir
Said, of Bevelhebber van Opper-Egypte. De twee laatstgemelde Bedieningen zyn
voor een jaar. Deeze Posten hebben inkomsten, door de Porte daaraan

(*)

Van deeze Reize ziet het Eerste Deel by ALLART het licht, onder den tytel: Nieuwe Reize naar
de binnenste gedeelten van Afrika, door Egypte, Syrie, enz., waar nimmer te vooren eenig
Europeaan heeft gereisd - gedaan in den Jaare 1792-1798, door W.G. BROWNE.
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toegestaan, doch zeer onbepaald, en kan des groot misbruik gemaakt worden.
Van de andere Beys stelt ieder alle Officiers en Gouverneurs aan binnen den
kring zyns bewinds, zich daartoe bedienende van eigen Slaaven, die gehouden zyn
om rekenschap te doen van hunne ontvangst, welke grootendeels dient om de
grootheid van hunnen Heer op te houden. Een ryke Bey heeft van zeshonderd tot
duizend Beurzen in 't jaar inkomen: de inkomst van MURAD BEY bedraagt meer dan
tweemaalen die som. De mindere Beys kunnen op driehonderd Beurzen rekenen.
Elke Bey zit te regt om de zaaken af te doen. Zy zyn zeer naauwlettend op hunne
byzondere regtsgebieden; en geen Bey zal een Persoon, door eenen anderen
losgelaaten, gevangen zetten. Schoon zomtyds al te driftig, spreiden zy egter eene
groote scherpzinnigheid en kennis van menschen ten toon. Deeze wyze van Bestuur
heeft, wat men 'er anders ook van oordeele, ten minsten eene groote maate van
openbaarheid, dewyl elke Bey een Magistraat is.

Bedenkingen over de sterke gewaarwordingen van blydschap en
droefheid in de droomen.
‘Om een beter de volgende bedenkingen geevende, durf ik het waagen, met verzoek
om een hoekje in uw veelgeagt Mengelwerk, aan u, Burger Redakteur, dezelve toe
te zenden.’
Dat wy, menigmaalen, sterker en leevendiger gewaarwordingen van Blydschap
en van Droefheid in onze droomen, dan overdag buiten den slaap, ondervinden, is
eene dikmaals ondervondene en alomme erkende waarheid. Gemoedsangsten of
verrukkingen worden wy, by wylen, op die harssenbeeldige tooneelen gewaar, in
een waakenden staat nooit ondervonden, meer en kragtiger dan woorden kunnen
beschryven. Zeldzaam zal men menschen aantreffen, welke dit, in hooger of laager
graad, niet ondervonden hebben. Van dit verschynzel hebben zommige Wysgeeren
de oplossing willen geeven, door de onderstelling, dat de ziel, geduurende den
slaap, meer ontslagen of losser zynde van het lichaam, meer openstaat voor die
fyner gewaarwordingen, welke de grofheid onzer stoffelyke zintuigen geheel te niet
doet, of aanmerkelyk verzwakt, ter-
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wyl wy waaken. Met verlof dier Wysgeeren zy het my geoorlofd aan te merken, dat
de verkeerdheden, de dwaasbeden, en de ongerymdheden der droomen van zulk
eenen aart zyn, dat ik onmagtig ben om uit de grooter volmaaktheid der ziele in dien
staat, ter verklaaringe van eenigerlei verschynzel, eenig gevolg af te leiden. Een
verstandig Vriend, met welken ik onderdaags over dit onderwerp in gesprek kwam,
gaf daarvan een natuurlyker, en, zo als het my voorkwam, meer voldoende oplossing.
‘Wanneer wy waaken,’ aldus redekavelde die Vriend, ‘bemoeien wy ons nimmer
geheel en alleen met het voorwerp, welk wy voor ons hebben; wy zien terug in het
voorleedene, of vooruit in het toekoomende; en onze aandagt wordt immer,
eenigermaate, meer of min, van den onmiddelyken tegenwoordigen indruk
afgetrokken. Maar, in den slaap, zyn het geheugen en het vooruitzigt vernietigd;
met het voorwerp, ons voorgesteld, houden wy ons geheel en alleen bezig; en wy
ontvangen van dat voorwerp al den indruk, welken het op onze ziel kan verwekken.’
Aan eene menigte voorbeelden, ter ophelderinge en bekragtiginge van dit myns
Vriends gevoelen, ontbreekt het niet. Ondersteld zynde dat de natuurlyke sneedigheid
van gewaarworden de zelfde is, bezit iemant meer of min aandoenlykheids, naar
gelange hy van de zorgen des leevens ontheven is. Iemant, in bezigheden of in
vermaaken gedompeld, kan geen man van gevoel zyn. De man van aandoenlykheid
of gevoel leeft, indien ik het dus mag uitdrukken, in den staat van een aanhoudenden
droom; hy leeft en is werkzaam in eene waereld van zyn eigen maakzel; weinig
meer agts slaat hy op omstandigheden en voorvallen buiten hem, dan in zo verre
zy met zynen inwendigen toestand overeenstemmen. Meer gevoel heeft hy, dan
andere menschen, van byzondere onderwerpen, om reden dat hy van andere
onderwerpen minder gevoel heeft. - Het gevolg der dronkenschap is, dat zy ons het
voorleedene doet vergeeten en zorgloos maakt aangaande het toekoomende. Meer
dan gemeen staan wy in deezen staat open voor de indrukzels van het oogenblik.
Aangenaam zyn gemeenlyk die indrukzels, en de staat van gemaatigde bedwelminge
is een staat van opgeruimdheid of ligthartigheid. Tevens, egter, zyn wy, by deeze
gelegenheden, zeer vatbaar voor droefheid zo wel als voor blydschap; en de
aandoenlykste tooneelen, van welke ik ooit getuige was, wierden geöpend, naadat
de beker lustig was rondgegaan. - Dolheid - het meest geducht en schroomlykst
toeval, voor 't welk de menschlyke natuur vatbaar is - schynt menigmaal uit
overmaatige gevoeligheid haaren oorsprong te neemen. Een mensch van
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sneedig en leevendig gevoel wordt van een onverhoedsch voorval sterk getroffen;
hy peinst daarop dag en nacht; zyne ziel wordt, ten langen laatste, van dit denkbeeld
geheel bemagtigd en als in bezit genomen; en ziet, hy slaat tot raazerny over. 't Is
uit eigen ervarenis, geduurende het vroeger tydperk myns leevens, dat ik hier spreek.
Dat 'er ‘in de dolheid eene blydschap is, welke geene dan uitzinnigen ondervinden,’
is eene stelling, aangevoerd door iemant, die met de gewaarwordingen dier geduchte
ziekte niet onbekend was; en ik geloof hem. Maar tevens gaan met dien staat angsten
en bekommeringen gepaard, van welke het gezond menschenverstand geen
denkbeeld kan vormen.
‘Ziet daar myne invallende bedenkingen. Mogt een ander dezelve ophelderen en
verder uitbreiden, met geen gering vermaak zou ik dezelve in dit geagt Maandwerk
aantreffen.’

Aanmerkingen over de kinder-bals.
(Ontleend uit Structures on the Modern System of Female Education, by Miss HANNAH
MORE.)
Geächte Medeburgers!
‘De Kinder-bals, zo belachlyk als verderflyk, zyn misschien hier te Lande nog niet
zo zeer in zwang, dat het hier medegedeelde Stukje, in allen opzigte, doeltreffende
mag gerekend worden. Maar, behalven de drangreden, dat een Kwaad in zyne
beginzelen behoort tegengegaan te worden, spoorde my de volgende ontmoeting
tot die mededeeling aan. - Onlangs my bevindende ten huize van eene myner
Bekenden, eene Vrouw, van gezond verstand anders geenzins misdeeld, kwam
haar agtjaarig Dochtertje, met de hand aan 't hoofd en een verdrietig voorkomen,
haare Moeder zeggen, dat de Schryfmeester gekomen was. - Wel nu, Sophietje,
de Man komt immers op zyn tyd. - Ach, Mama! het Walsen heeft my gisteren zo
geéchaufeerd, dat myn hoofd..... De Moeder lachte, - de Meester werd weggezonden;
en ik begaf my naar huis, bragt het nevensgaande, uit opgemelde Werk, in onze
taale over, en biede het Ul. thans, ter plaatzinge in Ul. Mengelwerk, aan; terwyl ik
blyve
Ul. bestendige Leezer
Y.
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SALOMO schryft, daar is een Tyd voor allen voorneemen en over allen werk; dan hy
schreef zulks vóór de uitvinding en het invoeren der Kinder bals.
Deeze hedendaagsche uitvinding is eene soort van drievoudige zamenzweering
tegen de Onschuld, de Gezondheid en het Geluk der Kinderen. Door die
kunstvormige vermaaken de Kinderen te berooven van smaak te vinden in eenvoudig
vermaak en ongekogte vrolykheid, natuurlyk eigen aan derzelver ontluikenden
leeftyd is even 't zelfde, alsof men de Lente uit het viertal der Jaarsaisoenen wegnam.
De waare en geschikte genietingen van vrolyke en gelukkige kinderen op te
offeren, is dezelve een duuren en geheel ongeëvenredigden prys te doen betaalen
voor de daarvoor in de plaats gestelde kunstvermaaken. Zy stappen in ééns uit de
Kinderkamer in de Danszaal; en door eene verkeerde verwenning van
hoedanigheden, denken zy om zich zelven te kleeden, in een leeftyd, dat zy haare
Poppen moesten kleeden. In stede van met de onbedwonge vryheid van
Boschnymphjes over duin en dal te huppelen, met kaakjes, waarop de gezondheid
gloeit, en harten, doortinteld van waar genoegen, worden de eigenaartig vrolyke
Schepzeltjes den geheelen morgen opgeslooten, peinzende om de pas grave te
doen, en zich ernstig bezig te houden met een nieuwen pas voor den aanstaanden
avond te leeren, welke meer moeite en tyd kost, dan zy hebben moeten besteeden
om een twintigtal nieuwe denkbeelden op te doen.
In deezer voege derven zy de vermaaklykheden, welke eigenaartig behooren aan
hunnen ontluikenden leeftyd, en vervroegen, onnatuurlyk, de vermaaken, (zodanig
als zy dan weezen mogen) die zy maar al te veelvuldig zullen ontmoeten, by het
treeden op het daadlyk tooneel des Modeleevens.
De weezenlyke vermaaken der Kindschheid zyn goedkoop en natuurlyk: want elk
voorwerp schenkt vermaak aan oogen en harten, nieuw voor het genot des leevens;
ja, de harten van gezonde Kinderen hebben eene algemeene overhelling tot
vrolykheid en vreugde, zelfs dan, als geen byzonder daartoe strekkend voorwerp
aanweezig is; gelyk onze eerste Ouders, in 's werelds ugtend, toen alles zich nieuw,
fris en vrolyk rondsom hun vertoonde. Verschaft den Kinderen eenige weinige
eenvoudige en onschadelyke vermaaksmiddelen; geeft hun tyd, doch niet te lang
op eenmaal, en zy zullen hunne eigene vermaaken beschikken, met meer overlegs,
en met gelukkiger uitslag, dan zy kunnen ontvangen van alles, wat uw geld hun kan
verleenen. Der Kinderen lichaams-uitspanningen zullen van dien aart weezen, dat
ze hunne gezondheid bevorderen, hunne werkzaamheid verleevendigen,
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hunnen geest opbeuren, hun vernuft scherpen, en hun meer geschikt maaken voor
het aankweeken hunner verstandlyke vermogens.
Maar indien men vroegtydig bezig is om behoeften daar te stellen, voldoeningen
daarvoor uit te vinden, om verlangens te vermenigvuldigen, nog slaapende
aandoeningen wakker te maaken, en nog bestolpt vuur aan te blaazen, doet men
met de daad niets anders, dan voor de Kinderen een voorraad opleggen van
vroegtydige grilligheid, aandoenlykheid, en misnoegen.
Zo lang de Kindschheid haare aangeboorene eenvoudigheid bewaart, is alle
kleine verandering voor dezelve belangryk, elke voldoening weelde: eens uit te
ryden en te wandelen, strekt voor een Kind, in den natuurlyken staat, tot een
weezenlyk genoegen; doch het zal laf en smaakloos voorkomen aan Kinderen,
opgevoed in deeze gedwongene kostbaare en verderflyke vermaaken. - Ongelukkig,
in de daad, wanneer wy deeze eerste en schoone gelegenheid verzuimen, om in
hebbelykheid te veranderen de zedeleer van deeze belangryke waarheid; dat de
eerste bron van misnoegen onder de menschen gezogt moet worden, niet in onze
weezenlyke, maar in onze ingebeelde behoeften; niet in hetgeen de natuur vordert,
maar in de door kunst opgewekte prikkelingen der begeerte!
Wanneer men het oog slaat op de steeds toeneemende drift, om de tot middennagt
duurende Kinder-bals by te woonen met deeze kleine Schoonheden, zou men
bykans tot de gedagten komen, dat het een welberaadene nayver onder de Moeders
was, om haare Kinderen te geneezen van genegenheid en trek tot ydele en dwaaze
vermaaken, door dezelve de verveeling te doen gevoelen, ontstaande uit deeze
vroegtydige gemeenzaamheid met dezelve; dat de Moeders zich gedreeven vonden
door een soortgelyk beginzel, 't welk de Spartaanen aanzette om hunne Zoonen
tooneelen van slegtheid te laaten aanschouwen, ten einde zy een vroe tydigen
afkeer van de Ondeugd zouden opdoen! - of dat zy misschien het voorbeeld wilden
volgen van die Scytische Moeders, die de pas geboorene Kinderen in het water
dompelden; geen derzelven behoudenswaardig keurende, die deeze eerste proeve
niet kon doorstaan; de vertroosting hebbende, dat, indien 'er veele verlooren gingen,
de weinige, die behouden werden, des te sterker zouden weezen, door dus op de
proef gesteld te zyn.
Deeze Lilliputiaansche Coquettes bezig te zien met Kleedingen uit te vinden,
kleuren opmerkzaam na te gaan, linten en vederen uit te zoeken, terwyl haare
hartjes kloppen van hoop op Minnaars, en slaan van vreeze voor Mede-
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dingsters; en te ontdekken, dat de frisse kaaken, naa dat middennagt-werk, bleek
zyn; dat de hoofdpyn en ontstelde zenuwen deeze kleine kwynende Schepzeltjes
onbekwaam maaken om iets weezenlyks den volgenden dag te verrigten; en dan
tot verschooning te hooren, ‘dat dit de schuld is van den wyn, van de benaauwdheid
en hitte op het 's nagts te vooren bygewoond Bal;’ - al dit, zeg ik, zou weezenlyk zo
belachlyk weezen, alsof het kwaad deezes bedryfs niets wegnam van de vervrolyking,
daardoor te wege gebragt, - even als eenige der belachlyke onevenredigheden in
de vermaakende Reizen van Capitein LEMUEL GULLIVER!

Zwaare vriendschaps-proeve, of het edelmoedig gedrag van Claude
de l'Espine.
Zeker iemand, gevraagd, waarom hy alle Brieven, ook die uitgediend hadden, of
van een zeer algemeenen inhoud waren, en tot niets scheenen te kunnen strekken,
bewaarde? gaf ten antwoord: ‘Hy, die my Brieven schryft, terwyl hy myn Vriend is,
kan myn Vyand worden; en wie weet hoe ze dan kunnen te passe komen!’
Maar by edele en waarlyk grootmoedige zielen brengt eene Vriendschapsbreuk
geene breuke in het verleend vertrouwen voort.
L'ESPINE en een oud Vriend, tusschen welken eene Vriendschapsbreuke zints
eenigen tyd ontstaan was, dongen na denzelfden Post. L'ESPINE deedt hem deeze
weete: - ‘Myn Heer! Gy staat, zo wel als ik, na een zeer voordeeligen Post. Ik ben
in het zekere onderrigt, dat gy, op gisteren, in een mondgesprek met zyne Majesteit,
uw best gedaan hebt om my by hem verdagt te maaken. Indien ik hem de
ingeslootene Brieven ter hand stelde, door u aan my geschreeven, gy zoudt
ongetwyfeld volstrekt 's Konings gunst verliezen, en ik my ontslaagen vinden van
een laagen en verraadlyken mededinger. - Ik zend ze u alle terug. Toen gy my deeze
Brieven geschreeven, deeze Papieren gezonden hebt, waren wy Vrienden. Ik behoor,
derhalven, geen onvoegelyk gebruik te maaken van dat vertrouwen, welk uwe
Vriendschap mywaards u ten dien tyde inboezemde.’
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Gedagten over den aart onzer aandoeningen.
(Naar het Engelsch.)
De reden, waarom de Menschen, over het algemeen, sterker aangedaan worden
door vereierde dan door weezenlyke onheilen, schynt my toe, niet ten vollen verklaard
te weezen. Wy weeten dat het met de zaak zodanig gelegen is; maar wy weeten
'er geen reden van te geeven, of hoe het overeen te brengen met onze begrippen
van den Mensch, als een redemagtig schepzel, dat de rampspoeden, voorgesteld
als iemand treftende, in een Treurspel of een Roman, iemand die nooit bestondt,
ons veel treffender aandoen, dan de zigtbaare en weezenlyke onheilen van onze
daadlyk bestaande en bekende Medemenschen.
Een der redenen schynt te weezen, schoon dezelve geene verdeediging opleevere
voor deeze neiging onzer Natuure, dat de Persoonen, in wier rampspoeden wy het
diepst deel neemen, die ons medelyden het gevoeligst wekken, en onze traanen
ryklyk doen vloeijen, zich doorgaans in omstandigheden geplaatst vinden, welke
ons het meest behaagen. Zy zyn veelal bekleed met eene groote maate van
schoonheid, voor welke ieder mensch aandoenlyk is, en zich desgelyks geneigd
vindt om 'er bescherming aan te verleenen; of geplaatst in eenen staat van grootheid
en rykdom, die ons belang in hun doet stellen, als lieden, boven het algemeene lot
der menschen verheeven. Nogthans blyft het onoplosbaar, waarom wy meer
gevoelen voor een ryk of een schoon persoon, dan voor een, die het aan beide
deeze hoedanigheden ontbreekt; dewyl het onregtmaatig is; en hoe de
onregtvaardigheid overeen te
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brengen met de characters van deezen, of althans van veelen hunner, is nog niet
verklaard.
In de voordragt van vercierde onheilen is het niet alleen noodzaaklyk, de
voorwerpen in onderscheidende standen te plaatzen, en met inneemende
bekoorelykheden te bekleeden; maar ook, aan dezelve naamen te geeven, die
grootsch en welluidend klinken. Dit is een algemeen gebruik, en 't zelve blykt gegrond
te weezen op de kennis van de menschlyke natuur, hoe vreemd het moge klinken,
dat dezelve dus ten speelbal strekke van eene begogeling, en dat de fynste
zamenstemmingen van de ziel met het meeste voordeel worden opgeroepen, door
't geen oog en oor behaagt. - Hiervan zullen wy ons kunnen overtuigen, door de
volgende proefneeming. Laat iemand, die traanen gestort heeft over de verdichte
elenden van een Roman, vervolgens, in een Hospitaal, by de ziekbedden omgeleid
worden. Het contrast tusschen de uitwerking van het een en ander zal zeer treffend
weezen; doch in hoe verre tot lof van een redemagtig schepzel, is myne taak niet
te beslissen. - Ongetwyfeld, egter, eene voornaame reden, waarom zo veelen
Liefdedaaden verrigten met eene zo traage hand, of enkel als een pligt dit werk
volbrengen, bestaat hierin, dat het onheil doorgaans niet vergezeld gaat met eenige
van de reeds gemelde omstandigheden, die het Medelyden opwekken, en ons het
voorwerp doen beminnen, schoon wy weeten, dat het geen bestaan altoos hebbe.
's Menschen toestand is zodanig, dat zyne Aandoeningen de gehoorzaame
dienaaressen niet zyn van zyne Rede, hoe vaardig zy ook de voorschriften daarvan
volgen, wat het bestuur en de maat betreffe. Uitsteekenheid is het rechtmaatig
voorwerp van Liefde; goed in het vooruitzigt, dat van Hoope; dreigend kwaad, dat
van Vreeze; de ongelukken en wederwaardigheden onzer medemenschen, dat van
Medelyden. - Elk deezer Driften zou men veelligt denken dat opgewekt zou worden,
in evenredigheid met hetgeen onze Rede ons onderrigt wegens de grootte, en
daaruit voortvloeijende eischen der daaraan beantwoordende voorwerpen. Maar
zulks is in geenen deele de toedragt der zaake.
Men neeme, vooreerst, ten bewyze, het voorbeeld van Medelyden. Wy leezen
eene slachting van eenige
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duizenden, in het verhaal van eenen veldslag, met minder gemoedsbeweegings,
dan wy de byzonderheden verneemen van een treffend ongeluk, in eene
nabygelegene straat voorgevallen: de rampspoeden in een Roman, welke wy teffens
weeten dat geheelenal verdicht zyn, treffen ons sterker, dan het droog verhaal van
eenen veldslag. - Wy neemen zo veel deels in alle die voorvallen der verbeelding,
(terwyl wy volkomen bewust zyn dat men ze voor enkel verzonnen te houden hebbe)
dat wy dezelve niet schielyk uit onze gedagten kunnen verbannen, of den toon onzer
Aandoeningen anders stemmen; en dikwyls kunnen wy onszelven bezwaarlyk
overhaalen, om het ons roerend Boek neder te leggen, als de stem van weezenlyk
onheil roept, welke wy mogelyk ter hulpe snellen uit een beginzel van pligt, maar
met weinig gevoel van pligt, - maar met weinig belangneeming of opgewekte
tederheid.
Het zou gereed vallen aan te wyzen, dat bykans het zelfde het geval is met andere
Aandoeningen. Welke ook de oorzaak moge weezen van deeze onevenredigheid,
't geen wy niet zullen onderzoeken, dit voor den Bovennatuurkundigen overlaatende,
de zaak is onlochenbaar.
'Er schynt natuurlyk eene soort van vreemdigheid te weezen tusschen de
Aandoening en het voorwerp, 't welk dezelve opwekt; eene vreemdigheid, welke de
gemeenzaamheid en de kragt der hebbelykheid allengskens moet te boven komen.
Wilt gy dezelve naby elkander brengen, zy moeten, als 't ware, zamengevoegd, en
zamengelymd worden, door de byzonderheden van kleine voorvallen. Zo
veroorzaaken, in de natuurlyke wereld, de vuurslag en de steen geen vuur, dan
door aanraaking. Even zo stemt men toe, dat een voorwerp in een naauwer
aanraaking gebragt wordt met de daaraan beantwoordende Gemoedsdrift, door het
te zien, en 'er mede te verkeeren.
Dit stemmen wy toe, dat eenigzins geldt; doch volgt hieruit, dat 'er geen andere
weg is om dit te wege te brengen? Zulks te willen beweeren, zou zyn, iets staande
te houden, 't welk aanloopt tegen de algemeene ondervinding; dat voorwerpen, die
wy zien, alleen in staat zyn om onze oplettenheid te verwekken, of onze deelneeming
gaande te maaken. Doch niets kan ongegronder zyn dan zulk eene veronderstelling.
Het zou
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te naby aan het belachlyke grenzen, als een voorbeeld van het tegendeel by te
brengen, de verknogtheid eens Bovennatuurkundigen aan zyne onzelfstandige
bespiegelingen, of den yver, ten toon gespreid in het naajaagen van afgetrokkene
weetenschappen, waar geen denkbeeld is om dezelve te brengen binnen den
zigtbaaren dagelykschen kring, tot het gemeenzaame van daadlyke toepassing. Het boven bygebragte voorbeeld van een Roman bewyst, dat wy ten uitersten
aangedaan kunnen worden, door 't geen wy weeten, dat enkel denkbeeldige weezens
en voorvallen zyn. Door veel aan iemand te denken, door veel van hem te spreeken,
door ons te gewennen om op zyne voortreflykheden te staaren, door hem in
verbeelde standen te plaatzen, welke ons treffend en belangryk voorkomen, vinden
wy ons ongevoelig meer en meer aan hem verknogt: terwyl het, aan den anderen
kant, een der zekerste middelen is, om eene reeds by ons bestaande gehegtheid
uit te dooven, ons in zodanige bezigheden te verdiepen, of ons in zulke
gezelschappen te vervoegen, die by ons toevallige denkbeelden doen gebooren
worden, of vastbepaalde overdenkingen verwekken, om ons van dat voorwerp te
verwyderen. - Vraag eene Moeder, die langen tyd van haar Kind verwyderd is
geweest, inzonderheid, wanneer deeze Zoon een post van Eere bekleed, of zich in
gevaarlyke omstandigheden bevonden heeft, geschikt om haare aandagt dikwyls
hemwaards te wenden, en in gestaage opgetoogenheid ten zynen opzigte te houden;
en zy zal u vermelden, dat die Zoon, zo verre van haar min dierbaar geworden te
zyn, langs hoe meer het voorwerp van haare genegenheden geworden is. Hy schynt
haar zelfs dierbaarder dan het Kind, dat, geduurende dien tyd, met haar onder één
dak woonde, en dagelyks onder haar oog was. Hoe zeer verheugt zy zich over des
afweezigen voorspoed! Hoe droevig weent zy over eenig onheil, hem treffende! Met
welk een brandend ongeduld haakt zy na den tyd van diens wederkomst!
Wy leeren hieruit, dat het zien en persoonlyke gemeenschap geene noodzaaklyke
vereischten zyn, om de verknogtheid voort te brengen, of te doen toeneemen,
wanneer de middelen van naauwe aanraaking daar zyn; maar, aan den anderen
kant, indien een voorwerp belet is om in die naauwe aanraaking te komen, zyn
gezigt en persoonlyk onderhoud niet genoegzaam om 'er de
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kragt aan te geeven tot het verwekken van Aandoeningen, geëvenredigd aan de
grootheid des voorwerps. - Veronderstelt het geval van een persoon, dien wy dikwyls
gezien, en meermaalen mede gesprooken hebben, en van welken ons in 't algemeen
gezegd wordt, dat hy zonderlinge verdiensten bezit. Wy stemmen zulks gereedlyk
toe. Maar, indien wy geene byzonderheden weeten, geene naauwe kennis aan hem
hebben, met één woord, wanneer 'er niets is, 't welk zyne verdiensten, als 't ware,
by ons t'huis brengt, baaren zy by ons minder belangneeming, dan hetgeen wy, in
eene veel minder maate, ten aanziene van die hoedanigheden weeten in een onzer
gemeenzaame Vrienden. - Een Vader heeft verscheide Kinderen, allen steeds onder
zyn oog, allen hem even dierbaar. Nogthans, indien een derzelven ziek wordt, komt
hy in een zo veel nader verband met dat Kind dan voorheen, dat hetzelve de geheele
vaderlyke genegenheid schynt in te neemen.
Schoon men, derhalven, niet kan ontkennen, dat een voorwerp, door zigtbaar
onder ons oog te weezen, daardoor eene daaraan beantwoordende Aandoening te
gemaklyker in ons kan verwekken, is dit nogthans verre van het eerst in aanmerking
te komen. En zo verre zyn wy 'er af, van de Slaaven onzes Zintuigs, het Gezigt, te
zyn, dat eene gemeenschap met innerlyke uitmuntenheden eens voorwerps,
geholpen (dit moet men toestaan) door de kragt der hebbelykheid, ons bykans
ongevoelig zal maaken voor de indrukken, welke de uitwendige gedaante voortbrengt,
en in staat stellen om geheel de bewustheid van iets onzigtbaars en uitwendigs te
verliezen.
By de ongeregeldheid en onredelykheid onzer Aandoeningen in veele gevallen,
mogen wy voegen eene zekere maate van Zelfliefde, waarvan wy ons niet gemaklyk
ontdoen kunnen. Eén voorbeeld zal, in dit geval, genoegzaam ter ophelderinge
kunnen dienen. Men heeft, en ik denk met waarheid, aangemerkt, dat het zelfs by
een menschlievend man meer weezenlyke onrust en kommer zou verwekken, te
weeten, dat hy op den volgenden morgen zyn kleinsten vinger zou moeten verliezen,
dan te hooren, dat het wydstrekkend Ryk van China in een punt des tyds door eene
aardbeeving was ingezwolgen. Het denkbeeld van het eerste zou hem den geheelen
nagt wakker houden; ten aanzien van het tweede zou
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hy, naa eenige treurige aanmerkingen gemaakt te hebben over de wisselvalligheid
en onzekerheid des menschlyken leevens, en de ydelheid van al den arbeid der
menschen, die dus in één enkel oogenblik zou vernietigd weezen; naa eene korte
beschouwing, misschien, over de oorzaaken van dit onheil, en de uitwerkzels, welke
het zou baaren in de Staatkundige en handeldryvende wereld, zou hy zyne bezigheid
herneemen, of het vermaak, waartoe hy uitgenoodigd was, genieten, met dezelfde
bedaardheid en opgeruimdheid van geest, alsof 'er niets van dat groot aanbelang
gebeurd was.

Spoedige geneezing der heupjigt, door middel van het brandyzer,
volgens de manier van Petrini.
Door den Hr. D. van Exter, K. Pruiss. Kreits-Physicus, enz. te
Leugnich.
Vóór eenigen tyd wierd ik geroepen by den Jager G -, een man, oud tusschen de
30 en 40 jaaren, droog en galachtig van gestel, die van der jeugd af aan zeer ruw
geleefd had, en een liefhebber van sterke dranken was geweest; terwyl hy, gewoon
alomme te zwerven, weer noch wind ontzag. Hy klaagde my, dat hy, vóór ongeveer
zeven weeken, op het onverwagtst was aangetast geworden door eene woedende
Heuppyn, die uit het Kruis, langs de rechter dye en het been, ging tot aan het
bovendeel van den voet, en hem al ras het gebruik van dat been had benomen:
zynde die pyn dikwyls zo geweldig, dat hy het moest uitgillen, en dat hy zyn vertrek
rondkroop, zonder te kunnen liggen of rusten. Eer ik geroepen wierd, had hy reeds
allerhande middelen gebruikt, en nu eenige weeken lang gebruik gemaakt van den
raad myns Amptgenoots, Dr. GRAFF, te Teklenburg. Uit de voorschriften zag ik, dat
men alle gewoone middelen, die in de Jigt en Zinkingspynen worden aangepreezen,
gebruikt had. Onder anderen had men gewerkt met uit- en inwendige
Kwikzilvermiddelen; terwyl 'er spaansche vliegen en fontanellen aan het aangedaane
been waren geplaatst; doch alles te vergeefsch.
Na allen mogelyk onderzoek, om de naaste oorzaak

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

463
van dit onverdraaglyk toeval te ontdekken, kon ik niets met eenigen grond verdenken,
dan het ophouden van het sterk zweeten aan de beenen, waarmede de Zieke, van
der jeugd af aan, altoos gekweld was geweest, doch hetgeen nu, met den aanvang
der pynen, was opgehouden; terwyl hy aan andere deelen, vooral aan het hoofd,
dikwyls zeer sterk zweette. Zo het scheen, was 'er geene reden, om aan terug
gedreevene Huidziekten, iets Venerisch, of eene verplaatzing van Jigtstoffen, uit
eenig ander deel des lichaams, te denken. Daar nu de pyn klaarblykelyk zyn
oorsprong nam uit de heupzenuwen, en van boven uit het heiligbeen naar beneden,
den loop der groote dyezenuw volgde; gelyk ik naauwkeurig kon waarneemen, met
den loop dier zenuwe met myne vingeren te volgen; terwyl op geene andere plaats
des aangedaanen deels, door drukking, eenige pynlykheid was te bespeuren; en
de pyn daarenboven niet eindigde, voor de laatste verdeeling der zenuwtakjes,
boven de kleine teenen: zo besloot ik, dat dit toeval de waare zenuwachtige Heupjigt
was, die door COTUNNIUS en PETRINI zo naauwkeurig is beschreeven, volgens
aanleiding van hetgeen dienaangaande, by HIPPOCRATES de Affectionibus, cap. 8,
is te vinden. Daar nu alle gewoone hulpmiddelen, zonder eenig gevolg, waren
aangewend, besloot ik tot het Brandyzer over te gaan, als het eenigst nog niet
beproefd middel, dat met hoop van eenig goed gevolg kon in 't werk gesteld worden;
waarin de raadelooze Lyder zeer gaarne toestemde.
Met hulp van onzen bekwaamen Heelmeester WERNLEMANN verrichtte ik de
konstbewerking, met een scherp gloeijend yzer, op den 24 July 1799, 's morgens
ten 10 uuren; geschiedende de branding tusschen de twee laatste kleine teenen,
alwaar de pyn het hevigst was, volgens het voorschrift van JOSEPH PETRINI, te vinden
in zyne neuen Heilmethode des nervösen Hüftwehes, aus dem Italienischen
uberzetst, von SPOHR. Detmold 1787, § 117-122. Aanstonds, na het volbrengen der
konstbewerking, was de Zieke, niettegenstaande de geweldig diepe branding, in
staat, op zynen voet de kamer rond te gaan, zonder krukken, 't welk hem voorheen
volstrekt onmogelyk was geweest; zynde thans de onverdraaglyke zenuwpyn
eensklaps verdweenen. Hiermede hield de Lyder op myn verzoek ruim een vierde
uur aan,
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waarna wy de wonde bezagen, uit welke geen bloed, maar alleen een waterachtig
vocht vloeide. Toen wierd de wonde verbonden met gewoone digestief-zalf; waarna
de Lyder zich te bed begaf, zonder meer over eenige hinderende pyn te klaagen.
Eerlang schikte de wonde zich tot een gewoone goede ettering, die wy, geduurende
vier weeken, onderhielden, waarna de wonde ras geneezen was. Agt dagen laater
reed de Lyder reeds te paard, en na verloop van drie weeken kon hy reeds een uur
uit wandelen gaan; terwyl hy op den eersten van Herfstmaand tot zyne gewoone
bezigheid, de Jacht, kon wederkeeren. Geduurende dit tydstip gebruikte hy nog
aanhoudend in- en uitwendige prikkelende, zweetdryvende en versterkende
middelen. Het zo heilzaam zweeten der voeten keerde eerlang weder. De
verlamming, de uitdrooging en de opkrimping van het been, toevallen, welke door
het langduurig liggen ontstaan waren, verdweenen teffens allengskens, terwyl een
gezonde slaap en goede eetlust terug kwamen. Thans is de Lyder volkomen hersteld,
en klaagt nergens over, dan over gebrek aan kragten, om de vermoeijenissen zyner
kostwinning, zo lang als voorheen, te kunnen verduuren; 't geen zeer ligt te begrypen
valt, omdat deeze Lyder, geduurende twaalf weeken, verstooken van zyn gewoon
voedzel, 't geen hy toen kon noch durfde gebruiken, daarenboven zyne gewoone
beweeging en den invloed der vrye lucht moest missen: terwyl hy, aan den anderen
kant, beroofd van nachtrust, steeds door de hevigste pynen gefolterd wierd; 't welk
alles te zamen genomen een zeer aanmerkelyk verval van kragten moest doen
gebooren worden, niet te overwinnen, dan door goed voedzel en eene aanhoudende
gezondheid.
Van harten wensch ik, dat dit voorbeeld eener zo spoedige hulpe, in een byna
hoopeloos geval, door middel van het Brandyzer aangebragt, aanleiding moge
geeven, dat hetzelve meermaalen in zoortgelyke wanhoopige omstandigheden
beproefd moge worden, om nog veele ongelukkigen van dergelyke onlydelyke pynen
te verlossen, in plaats van dezelve, als ongeneeslyk, tot een prooi van hun
onverdraaglyk noodlot, te verlaaten. Laaten wy liever het voorbeeld der Ouden
volgen, die een zo menigvuldig gebruik van het Brandyzer maakten, waar-
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in zy nog heden door de Indiaanen en Arabieren worden nagevolgd, die daardoor
dikwyls ongelooflyke geneezingen volbrengen, gelyk ik meermaalen, als ooggetuige,
met verbaazing heb ondervonden.

Over eene tusschen Mars en Jupiter lang vermoedde, thans
waarschynlyk ontdekte, nieuwe hoofdplaneet onzes zonnestelsels.
(Getrokken uit de Monatliche Correspondenz, zur Beförderung der Erd-und
Himmelskunde, van den Vryheer VON ZACH.)
Dat 'er zig tusschen Mars en Jupiter nog eene byzondere Hoofdplaneet in ons
Zonnestelsel moet ophouden, die men, wegens haar zwak licht en geringe grootte,
tot dus verre niet heeft kunnen ontdekken, heeft, voor zoo veel ons bewust is, reeds
vóór 40 jaaren, de onsterflyke LAMBERT het allereerst vermoed, ten minsten het eerst
in 't openbaar geuit. In zyne Cosmologische Brieven over het Waereldgebouw, welke
(*)
ten Jaare 1761 te Augsburg in 't licht verscheenen , komt al terstond by het einde
des eersten Briefs deze merkwaardige plaats voor: En wie weet of 'er niet reeds
Planeeten ontbreeken, die uit de wyde tusschenruimte tusschen Mars en Jupiter
verloren zyn geraakt. Waarschynlyk is LAMBERT op dit denkbeeld gebragt door de
vergelyking van de onderscheidene afstanden der Planeeten van elkander; en hy
moet reeds toen gevonden hebben, dat de afstand van Mars tot Jupiter, met
betrekking tot de onderlinge afstanden der

(*)

Van deze Brieven is onlangs te Amsterdam, 1801, by HULST VAN KEULEN, door myn toedoen,
eene Fransche Vertaaling van D'ARQUIER van Toulouse, zeer sierlyk gedrukt, en door J.M.C.
VAN UTENHOVE met voortreflyke Aanmerkingen, de nieuwste Ontdekkingen betreffende, verrykt,
uitgegeven. [Aanmerking van den Hr. VON ZACH.]
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overige Planeeten, op eens verbazend groot wordt. Om nu deze gaaping in te vullen,
plaatste hy aldaar eene Hoofdplaneet; en daar deze, zedert de twee Eeuwen na de
uitvinding der Verrekykers, niet zigtbaar is geworden, laat hy die weder door eene
roofzuchtige Komeet aan de magtige heerschappy der Zon ontrukken, en zynen
nieuwen Veroveraar als Wagter in het onmeetbaare Waereldruim vergezellen;
besluitende eindelyk met deze woorden: Gaat het 'er dan in den Hemel even zoo
als op aarde toe, dat de sterkere den zwakkeren overweldigt? en zyn Jupiter en
(*)
Saturnus alleenlyk daartoe bestemd, om maar braaf buit te maaken ?
Hetgeen de meening der Sterrekundigen, omtrent het bestaan van zulk eene Planeet,
nog meer moest bevestigen, was een zeker verband, dat 'er tusschen de onderlinge
afstanden der Planeeten van elkander en van de Zon plaats heeft; welk verband
door de zevende van Dr. HERSCHEL, ten Jaare 1781, aan geene zyde van Saturnus
loopbaan ontdekte Hoofdplaneet, Uranus, op eene onverwagte wyze, bevestigd
wierd. Prof. BODE maakte dit merkwaardig verband, in de tweede uitgave zyner
(†)
Inleiding tot de kennis des Sterrenhemels, ten Jaare 1772, het allereerst bekend .
Om hetzelve maar ten naasten by, en in kleine getalen, die zig gemaklyk laaten
overzien, alhier te vertoonen, deele men den afstand van Saturnus tot de Zon in
100 gelyke deelen; dan is
1)

Merkurius

4 dezer Deelen van de Zon verwyderd.

2)

Venus

4+3=7

3)

de Aarde

4+2. 3=10

4)

Mars

4+2. 2. 3=16

5)

Hera of Juno

4+2. 2. 2. 3=28

6)

Jupiter

4+2. 2. 2. 2. 3=52

7)

Saturnus

4+2. 2. 2. 2. 2. 3=100

8)

Uranus

4+2. 2. 2. 2. 2. 2. 3=196

enz.

enz.

(*)

(†)

enz.

Men moet nogthans opmerken, dat LAMBERT deze vraag geenzins als zyn eigen gevoelen
hier voorstelt, maar, in tegendeel, dezelve in 't vervolg op eene ontkennende wyze beantwoordt.
[Aanmerk. van den Redacteur.]
Men zie bladz. 565 der VI Uitg., en bladz. 432 der II Uitg. zyner Opheldering der Sterrekunde,
als ook zyne Verhandeling over de nieuwe Planeet, bladz. 41 en verv. [VON ZACH.]
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de

Of, om dit op eene meer algemeene wyze uit te drukken, de n

Planeet, van de

n-2

Zon af te rekenen, is van dezelve verwyderd 4+2 . 3 dezer deelen. Of, noemende
met den Hr. WURM (Berl. Astronom. Jahrb. 1790, pag. 168) den middelbaaren Afstand
der eerste Planeet a, en het verschil der afstanden van de twee eerste Planeeten
de

n-2

b, dan is, in 't algemeen, de middelbaare afstand der n Planeet van de Zon =a+2 .
b.
Deze wet is op geene ons bekende Theorie gegrond; ten minsten heeft men die
dusverre niet mathematisch kunnen bewyzen; en is derhalve enkel uit ervaring en
onderlinge overeenkomst afgeleid. In geene Wetenschap heeft het menschelyk
vernuft, alleenlyk door behulp van mathematische redenering en meetkundige
navorsching, zoo veele, zoo zekere, en zoo zuivere waarheden, als in de
Sterrekunde, te voorschyn gebragt. Wanneer men de grootheid en de verhevenheid
der voorwerpen, waarmede zig deze Wetenschap bezig houdt, met de kleinheid
van den Mensch en van zyne woonplaats vergelykt; wanneer men de verbazende
verscheidenheid en verbinding der hemelsche verschynselen overweegt, die alle
maar uit de enkele en zeer eenvouwdige Natuurwet der algemeene, door het gantsch
heelal verbreide, zwaarte worden asgeleid; wanneer men nadenkt, welke
mathematische wegen en manieren van rekenen gevonden moesten worden, om
alle deze zoo menigvuldig zaamgestelde verschynselen in berekening te kunnen
brengen, en eene zekere, altyd voortduurende, overeenstemming dezer
berekeningen met de wezenlyke verschyningen des Hemels te bewerken: dan moet
de onkundigste, zoo wel als de ervarenste, voorzeker bekennen, dat geene
Wetenschap den menschelyken geest meer tot eer verstrekt, dat geene zoo veele
ontdekkingen van vooren heeft doen maken, en dat geene op zoo onwraakbaare
(*)
bewyzen gegrond is, als de verhevene Sterrekunde .

(*)

LA PLACE, deze ook buiten zyne Analysis zoo diepdenkende Geest, spreekt daarom over den
voortgang der nieuwere Scheikunde, in de Voorrede tot zyn zeldzaam Werk, Bespiegeling
der elliptische beweging en gedaante der Planeeten, ten Jaare 1784 in 't licht verschenen,
op deze merkwaardige wyze: Eerst dan, wanneer de wetten der scheikundige
verwandschappen genoegzaam zullen waargenomen zyn, om 'er de Analysis op te kunnen
toepassen, zal deze wetenschap (de Scheikunde) dien trap van volmaaktheid verkrygen,
waartoe de Sterrekunde door de ontdekking der algemeene zwaarte thans opgeklommen is.
[VON ZACH.]
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De mathematische Sterrekundigen (want 'er is 'er ook, die dit niet zyn) nemen
daarom niet ligt iets voor uitgemaakt aan, dat niet wiskundig kan bewezen worden.
Hoe groot dan ook de waarschynlykheid mogt wezen, dat de bovengemelde wet
nopens de afstanden der Planeeten, ten minsten by nadering, in de Natuur kon
plaats hebben; waren 'er nogthans Sterrekundigen, die aan de gevolgen van deze
steeds onbewezene wet, en dus aan het bestaan van eene Planeet, die zig tusschen
Mars en Jupiter zou moeten bevinden, twyffelden.
Intusschen blyft het altyd kenmerkend en merkwaardig, dat, voor zoo veel ons
bewust is, geene andere Natie, dan de Duitsche, Sterrekundigen heeft opgeleverd,
die dit vermoeden in hunne leerboeken hebben opgevat, en over dit onderwerp
geschreven. Hoe zal men dit verklaren? Zoude waarlyk de geest van eenen grooten
(*)
Man dier Natie, de geest van eenen KEPLER, de Duitschers steeds bezielen ! Niet
alsof de Duitschers slellig aan het bestaan van zodanig eene Planeet geloofd, en
dit als eene bereids bewezene waar eid aangekondigd hadden. De Hoogleeraar
BODE gewaagt van deze Planeet in alle zyne uitmuntende leerboeken, en in de
menigvuldige uitgaven daarvan, zedert den Jaare 1772; maar spreekt van haar
aanwezen nimmer anders, dan van een vermoeden en overeenkomst, en nooit alsof
dit reeds ontwysselbaar bewezen was.
Reeds vóór 16 jaaren hield ik my met de berekening van overeenkomstige
Hoofdstukken der loopbaan van deze schuilende Planeet bezig, blykens eenen
Brief, dien ik in September des Jaars 1785 uit Dresden aan den Hoogleeraar BODE
schreef, en dien hy in zyn Astrono-

(*)

KEPLER, namentlyk, ontdekte den 15 van Mey des Jaars 1618, na veele vergeefsche pogingen,
het merkwaardig en bekend verband, dat 'er bestaat tusschen de onderlinge omloopstyden
der Planeeten en derzelver afstanden van de Zon. Dit nu berustte insgelyks op bloote
waarneemingen, tot op den tyd wanneer de onsterflyke NEWTON daarvan de volstrekte
noodzaaklykheid, door zyne Theorie der algemeene zwaarte, van vooren deed inzien. [Aanm.
van den Redacteur.]
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misch Jaarboek voor 1789, bladz. 162 en 163, heeft doen plaatzen. Maar ik zelve
verklaarde deze onderzoekingen voor Droomen, en noemde myne rekeningen
herssenschimmig; schertzenderwyze vergeleek ik ze met de beyveringen der
Adepten, die goud zoeken. Toen ik ten Jaare 1798, by gelegenheid van LA LANDE's
tegenwoordigheid in Gotha, het genoegen had, mynen hooggeachten Vriend BODE
weder te zien, viel ons gesprek op dit onderwerp. De eerwaardige Oudvader der
Sterrekundigen hechtte toenmaals geen sterk geloof aan deze Planeet, en gewaagt
van dezelve ook nergens in de drie Uitgaven zyner Astronomie; en ik zelve plagt
wel eens die geenen, welke veel geloof daaraan sloegen, Astronomische Adepten
te noemen.
Ook hield de Hoogleeraar WURM, ten Jaare 1787, zig met dergelyke gedagten
bezig, over mogelyke Planeeten en Komeeten in ons Zonnestelsel; welk Ideaal hy
in het Astronomisch Jaarboek voor 1790, bl. 167, mededeelde, en in dat voor 't
volgende jaar, bl. 188, verder uitbreidde, en ook zelfs op de Maanstelsels toepaste.
Dan ook deze merkt daarby aan, dat hy 'er wel verre af is, van zyne Astronomische
Dweeperyen, waarvoor hy zyne onderzoekingen ronduit verklaart, aan iemand voor
waarheden te willen opdringen.
Inderdaad, men heeft reden, omtrent Gronden van overeenkomst te meer op
zyne hoede te zyn, daar het zoo straks te melden merkwaardig voorbeeld van onzen
grooten Meester ons tot waarschuwing behoort te dienen, dat men op eene al te
levendige verbeeldingskragt niet veel vertrouwen stellen mag. Den Dichteren kan
men wel toelaaten, daarmede naar willekeur te speelen; maar moet men niet
geërgerd worden, wanneer men eene zekere Classe van Natuuronderzoekers, die
de Natuur op de glibberige paden der Geheimzinnigheid meenen te ontcyfferen,
eene algemeen verstaanbaare taal door eene onverstaanbaare Kunst-wartaal
verdringen, en het duistere door het nog duisterer verklaaren ziet? Mogten toch
deze menschen, die zig meestal ook vyandig tegen de, naar hunne meening, zoo
drooge en onvrugtbaare Wiskunde toonen, de hier boven aangehaalde plaats van
eenen LA PLACE wel in overweging nemen, al ware het dan, dat zy ook dezen grooten
Man reeds op de lyst der ondichterlyke, ongevoelige, en onwysgee-
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(*)

rige hoofden, waarop zy met medelyden nederzien, geplaatst den !
KEPLER, die zig met dergelyke astronomische droomeryen ook menigmaal
verlustigde, en zyne vuurige verbeeldingskragt dikwerf haaren toomloozen loop liet,
meende eens eene zeer gewigtige ontdekking gedaan te hebben; dat, namentlyk,
de vyf regelmaatige ligchaamen juist in de tusschenruimten der zes toenmaals
bekende planeetbaanen pasten: en inderdaad kwamen derzelver afstanden, volgens
de nieuwere waarnemingen, zeer wel met dezen regel overeen. Maar helaas! (zegt
de Hoogl. WURM) EUCLIDES, noch de Natuur, lieten voor Uranus een regelmaatig
ligchaam meer overig; en ik voeg daarby, ook voor Hera geen; en zoo ligt dan in
eens dat zinryk Ideaal van KEPLER geheelenal in duigen.
Men kan hier wel dezelfde vraag weêr opwerpen, die men by gelegenheid der
ontdekking van Uranus deed, waarom men die Planeet niet reeds voorlang ontdekt
heeft? Maar men kan daarop ook wederom het toenmaalig antwoord van den Hofraad
(†)
LICHTENBERG geven, die deze vraag niet veel vernuftiger vond, dan die van
Maskarill, in LESSING's Schat, die volstrekt wilde weten, waarom de Vader van zynen
Heer juist heden wederkomt, en niet een jaar vroeger of laater, 't geen hem veel
begryplyker zou zyn voorgekomen.
Het natuurlykste mag dan wel zyn, zoo als ook de Hoogleeraar BODE, in zyne
Opheldering der Sterrekunde, gedaan heeft, te veronderstellen, dat deze Planeet
kleiner zy dan Mars, en uit haare reeds vry aanzien-

(*)

(†)

Welke denkbeelden mogen die Menschen zig van de hogere Analysis toch wel vormen? Zy
houden die misschien voor eene gewoone Rakening, en meenen welligt, dat LA PLACE b.v.
de waare oorzaak der Eeuw-vereffeningen, zonder geest, en zo maar machinalement, door
eenen enkelen Regel van Driën heeft uitgerekend. Eene Rekening voorwaar! maar het is
toch eene allerschoonste Rekening, die niet alleen hoeveelheden, maar ook oorzaaken,
uitrekent. Dit zy hier alleen gezegd als een welmenende raad voor jonge en aankomende
Natuuronderzoekers, om de beoeffening der Wiskunde niet te verzuimen: want oude
Stelseldryvers laaten of kunnen zig niet meer bekeeren. Zy meenen altyd, dat men rekent,
waar niets te rekenen valt. [Aanm. van den Hr. VON ZACH.]
Gotting. Zakboek voor 1783.
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lyke verwydering agter die Planeet te weinig licht van haare oppervlakte terugkaatst,
dan dat zy dusverre door onze oplettendste naspooringen konde bemerkt worden.
Wie weet, welke de gesteldheid haarer oppervlakte is? Wy kennen
Hemel-ligchaamen, die op onderscheidene tyden verschillende couleuren, als rood,
groen, enz. aannemen, zoo als b.v. Mars en de Dubbelster γ in Andromeda, wier
licht af- en toeneemt, ja zelfs voor onze scherpste blikken geheelenal verdwynt.
KANT en WüNSCH houden in hunne Kosmologische schriften het daarvoor, dat
deze Planeet op zigzelve niet besta, maar Jupiter ingelyfd zy, die daardoor dan ook
zoo veel grooter gevallen was, dan hy naar de regels der waarschynlykheid zyn
(*)
zoude, zo hy niet te gelyk de plaats van twee Planeeten verving . KANT schryft ook
de kleinheid van Mars en zyne ontbeering van Satellieten aan dezelfde oorzaak
(†)
toe . Evenwel heeft men deze veronderstelling in 't geheel niet nodig, om van de
tot hiertoe plaats gehad hebbende onzigtbaarheid dezer Planeet reden te geven;
kunnende men dit veel natuurlyker en met de Natuurwetten meer overeenkomstig
doen. Hoe lang is niet Uranus voor onze oogen verborgen gebleven? en nogthans
stond hy niet alleen aan den Hemel, maar wierd zelfs, zoo als wy thans weten, reeds
20, 30, en 90 jaaren vóór HERSCHEL's ontdekking van denzelven, door eenen
Franschen, eenen Duitschen, en eenen Engelschen Sterrekundigen gezien en
waargenomen. Hoe kon dan de Hoogl. WüNSCH, in de tweede uitgave zyner
Cosmologischen Unterhaltungen, ten Jaare 1791, dus tien jaaren na de ontdekking
van Uranus, nog deze aanmerking maken: Wat zou dan dat wel voor een ligchaam
moeten wezen, 't welk men in zulk eene nabyheid zelfs met behulp der beste
Verrekykers niet vinden kon, niettegenstaande men byna elken nacht het minste
plekje des He-

(*)

(†)

Uit KANT's Theorie zou men ten minsten zulk een besluit kunnen opmaken; ofschoon die
Wysgeer zelve omtrent onze vermoedelyke Planeet een zorgvuldig stilzwygen houdt. [Aanmerk.
van den Redacteur.]
Men zie zyne Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, bladz. 47 der oorsprongl.
uitg., alsmede de hier boven aangehaalde Fransche uitgave van LAMBERT's Cosmologische
Brieven, bladz. 51. [Aanmerk. van den Redacteur.]
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mels op het allervlytigst doormonstert? Maar wanneer deze Planeet eenmaal mogt
ontdekt worden, of wezenlyk reeds ontdekt zyn; dan zal het zekerlyk zeer begryplyk
wezen, waarom deze, zig als eene telescopische Ster vertonende Planeet, onder
(*)
het talloos heir dier Sterren zoo langen tyd kon verborgen blyven . De Hoogl. WüNSCH
meent, dat, daar men de Satellieten van Saturnus en Uranus, die toch zoo flaauw
schynen, door onze beste kykers zien kan, men ook deze verborgene Planeet wel
had moeten zien. Maar de Hoogleeraar overwoog zekerlyk niet, dat het geheel iets
anders is, een zeker, zig door niets onderscheidend, allerkleinst, en zig bewegend
lichtpunct ergens in het wyde Waereldruim op te zoeken; iets anders, eenen Satelliet
op te spooren, die niet alleen gestadig in de nabyheid zyner Hoofdplaneet, maar
ook in het veld des verrekykers van den opspoorder, zig bevinden moet. Daar de
Hoogleeraar WüNSCH een goed Wiskundige is, berekene hy zelve den graad van
waarschynlykheid en van mogelykheid, om eenen Satelliet, of om zulk eene Planeet
te ontdekken. Mogelyk is het, dat ook deze Planeet, even als Uranus, reeds
meermaal is gezien; maar ook mogelyk, dat zy niet altyd zigtbaar is. Want als zy
b.v. in haare grootste nabyheid by de aarde zig als eene telescopische Ster vertoont,
dan kon zy welligt, in haare grootste verwydering, zelfs onze meest vermogende
werktuigen ontsnappen, en geheelenal verdwynen; 't welk de moeielykheid en het
geluk haarer ontdekking des te grooter maakt.
Alle deze hinderpaalen kon men gedeeltelyk voorzien; en het was alleenlyk by
geluk, of door eene geregelde inrigting mogelyk, deze Planeet onder het talloos hier
der telescopische Sterren te ontdekken. Toen ik ten Jaare 1787 te Gotha eene
nieuwe overziening des Sterrenhemels ondernam, had ik daarmede reeds de

(*)

Reeds by gelegenheid der ontdekking van Uranus zeide LA LANDE (Ephém. des Mouv. célest.
Tom. VIII. Introd. pag. LXXXVIII.) Het getal der Sterren van de zevende grootte is zoo verbazend,
dat men het onnodig, ja onmogelyk zou geacht hebben, ze alle, en wel by herhaalde reizen,
waar te nemen; nogthans ware dit nodig geweest, om verzekerd te zyn, of daaronder niet
eene beweeglyke voorhanden ware. Dit merkt LA LANDE aan, wegens de Sterren der 7de
grootte; en Hera schynt zelfs als eene Ster der 8ste of 9de grootte. [Aanm. van den Hr. VON
ZACH.]
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opspooring van die Planeet ten oogmerk, waartoe my voornaamlyk de Doorluchtige
Stigter des Gothaschen Tempels van Urania aanmoedigde. Ik bepaalde my daarom
in deze overziening alleenlyk by de Sterren des Dierenriems, en vervaardigde myn
register van Zodiakaalsterren in regte Opklimming, overtuigd, dat het, doelmatig,
alleen langs dezen weg mogelyk was, deze verborgene Planeet te ontmoeten.
Toen ik voorleden najaar het genoegen had, eene kleine Astronomische reis naar
Zelle, Bremen en Lilienthal te doen, en aldaar in het leerzaam gezelschap van
zommigen der verdienstelykste en geleerdste Duitsche Sterrekundigen eenige
aangenaame weeken door te brengen; waren deze oordeelkundige mannen van
mening, dat, om deze zig zoo lang verborgen houdende Planeet op 't spoor te
krygen, men het noch van eenen, noch van een paar Sterrekundigen vergen kon,
den gantschen Dierenriem, tot op alle de kleinste Sterren toe, te doormonsteren.
Zes Sterrekundigen, toenmaals te Lilienthal byeenvergaderd, stigtten daarom, op
den 21 September 1800, ter geregelde opspooring van deze vermoedelyke Planeet,
een gesloten Genootschap van 24 practische, door geheel Europa verbreide,
Sterrekundigen. Zy verkozen den Opper-Amptman SCHRÖTER tot hunnen President;
en my viel de eer en het vertrouwen, van tot bestendigen Secretaris van dit
Sterrekundig Genootschap benoemd te worden, ten deele. Het plan des
Genootschaps was, benevens meer andere voorslagen, den gantschen Dierenriem
onder deszelfs 24 leden te verdeelen. Ieder lid zou eenen, door 't lot hem
aangewezen, gordel van 15 graden lengte, en van 7 tot 8 graden noorder- en
zuider-breedte, ter doormonstering bekomen, en zyner waakzaamste oplettendheid
aanbevolen worden. Elk moest eene allernaauwkeurigste Hemelkaart, de allerkleinste
telescopische Sterren van zyn Departement bevattende, vervaardigen, en door
herhaalde herzieningen, of van den onveranderlyken toestand des Hemels in zyn
District, of van dezen wandelenden vreemdeling zig verzekeren. Door dusdanig
eene streng georganiseerde, en in 24 Departementen verdeelde, Hemel-politie
hoopten wy eindelyk deze, onze oogen zoo lang ontrukte, Planeet, byaldien zy maar
aanwezig en zigtbaar ware, op 't spoor te krygen. Volgens opdragt dezes
Genootschaps had ik bereids in deszelfs naam aan
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het meerderdeel der beroemdste practische Sterrekundigen van Europa uitnodigingen
afgevaardigd; ten einde hunnen bystand ter bereiking van dit gemeenschaplyk
astronomisch oogmerk te verzoeken. Byna allen hadden dit met zeer veel genoegen
(*)
aangenomen . Zommige leden van dit Genootschap zyn bereids in volle
werkzaamheid, en hebben reeds zeer belangryke berigten van hunne Overziening
ingeleverd: en, zo ook de eer der eerste ontdekking van deze Planeet aan ons
Genootschap terstond na deszelfs stigting mogte ontnomen zyn; zo is toch niet
alleen de vermoedelyke Ontdekker daarvan onder het getal der leden van dit
Genootschap (hebbende alleenlyk Oorlogs-onlusten, en stremming van post en
scheepvaart, ons dusverre verhinderd, hem onze Uitnodiging te doen toekomen);
maar ook heeft dit Genootschap reeds veel toegebragt, en zal in 't vervolg nog meer
toebrengen, tot de verbetering onzer Sterregisters; en daar dit in het wyd gebied
der Sterrekunde by verre na niet het eenigst doelwit dezes Genootschaps is, zal
het ook by voortgang veel nut kunnen stigten.
In February dezes Jaars 1801 schreef my LA LANDE uit Parys, dat PIAZZI,
Sterrekundige te Palermo (in Sicilien), den eersten January, eene zeer kleine Komeet
in de schouder van den Stier ontdekt hadt; zy scheen maar als eene Ster der 8ste
of 9de grootte, zonder eenigen staart of nevel. Dan, daar geene de minste verdere
berigten wegens haaren stand en loop gegeven wierden, was het niet wel mogelyk,
zulk eene kleine Ster op te zoeken. In afwagting dus van meer bepaalde berigten
daaromtrent, sloeg ik 'er verder geen acht op.
In April ontving ik eenen Brief van den Hoogl. BODE, uit Berlyn, van den 14 dier
Maand, waarin deze de goedheid had, my mede te deelen, dat hy een schry-

(*)

Alleenlyk moesten de Hoogleeraaren SNIADECKI, te Cracau, en WURM, te Blaubeuern, daarvoor
bedanken; de eerste, dewyl de Universiteit van Cracau wordt weggenomen, en hy by gevolg
het Observatorium aldaar verlaten moet; de andere wegens gebrek aan Werktuigen; dan,
een vorstelyk geschenk hefte deze laatste zwarigheid op. De Hertog van Gotha schonk den
Hoogleeraar WURM een zevenvoetig Herschels Spiegel-Telescoop, Telescoop, en Mevrouw
de Hertogin een astronomisch Slinger-Uurwerk. [VON ZACH.]
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ven van den 24 January van PIAZZI uit Palermo ontvangen had, meldende, dat deze
o

o

den 1 Jan. eene kleine Komeet, met 51 47′ regte opklimming, en 16 8′
noorder-afwyking, ontdekt had. Den 11 Jan. was haare beweging van rugwaards
o

voorwaards geworden, en den 23 Jan. haare regte opklimming 51 46′, en haare
o

noorder-afwyking 17 8′ geweest. Hy hoopte haar de geheele Maand February door
te zullen kunnen waarnemen. Zy was zeer klein, als eene Ster der 8ste grootte,
zonder den minsten lichtnevel. Nu vervolgt de Hoogl. BODE zynen Brief aldus: ‘Reeds
terstond verwonderde my de verschyning en beweging van deze vermeende Komeet
uittermate. Ik schreef dus onverwyld aan PIAZZI, hem om het vervolg zyner
waarnemingen verzoekende. Intusschen kan ik, in afwagting dezes, niet nalaten u
te melden, dat ik door eene bekende en gemaklyke rekening heb gevonden, dat
beide de waarnemingen van den 1 en 23 Jan., zoo wel als de op den 11
tusschengekomen stilstand, allerbest overeenkwamen met de veronderstelling, dat
dit geen Komeet, maar welligt die Planeet zy, die tusschen Mars en Jupiter dusverre
nog onbekend gebleven, en wier afstand van de Zon van 2,75 tot 2,80 aangenomen
is. Wat zegt Gy daarvan? Jammer is het, inderdaad, dat eene derde waarneming
ontbreekt. Dan, daar de stilstand zoo goed met de opgegeven plaatsen strookt, is
my deze zaak allerbelangrykst geworden. Meld my toch met den eersten Post, al
ware het ook maar met een paar woorden, uwe mening; ik kan my bedriegen, en
wensche onderrigting; maar die overeenkomst is nogthans zonderling. Zyn u
misschien ook reeds meer waarnemingen van deze zonderlinge Komeet bekend?’
Na het lezen van dezen Brief, ging ik terstond myne oude rekenboeken van de
Jaaren 1784 en 1785 opzoeken; vond, en toonde tevens aan den Hoogl. PASQUICH
(die juist by de ontvangst dezes Briefs tegenwoordig was), dat myne bereids ten
Jaare 1785 provisioneel, en naar Overeenkomst berekende Hoofdstukken der
loopbaan dezer Planeet (te vinden in het Berlynsch Astron. Jaarboek voor 1789, bl.
163) haaren afstand van de Zon 2,82, en haaren Omloopstyd 4,74 jaaren, of 4
jaaren en 9 maanden, gaven. De Hoogl. BODE had uit de waarnemingen van PIAZZI
haaren afstand 2,75, en haaren
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Omloopstyd, even als ik, uit bloote Overeenkomst (Analogie), 4 jaaren en 9 maanden
gevonden. Ik antwoordde daarop terstond aan dien Hoogleeraar, dat myne reeds
vóór 16 jaaren provisioneel, en met behulp myner gedroomde Overeenkomsten
berekende twee Hoofddeelen der loopbaan van deze zoo lang verborgen geblevene
Planeet, die ik in October des Jaars 1785, toen ik het genoegen had, dezen
waardigen Geleerden en Vriend te Berlyn persoonlyk te leeren kennen, by hem in
(*)
een verzegeld briefje gelaaten had , volkomen met de zyne, en by gevolg ook met
de waarnemingen van PIAZZI, overeenkwamen; en ik daarom niet alleen van mening
was, dat die vermeende Komeet waarlyk wel de zoo lang gezogte en ontbrekende
Planeet zyn kon; maar dat ook ORIANI te Milaan, van wien ik een paar dagen laater
eenen Brief ontvangen had, juist het zelfde gevoelen was toegedaan; dat, namentlyk,
deze Ster eene tusschen Mars en Jupiter behorende Planeet zy; ja dat PIAZZI zelve
reeds in January (want de Brief van PIAZZI aan ORIANI was, even als die aan BODE,
den 24 January geschreven) aan ORIANI gemeld had, dat hy op zeer goede gronden
(gelyk men terstond zien zal) deze, in het eerst door hem als eene Komeet
aangekondigde, Wandelster voor eene wezenlyke Planeet hield. Dus kan de eer,
van die Planeet niet alleen het eerst ontdekt, maar ook het eerst als Planeet erkend
te hebben, den Hoogleeraar PIAZZI niet wel betwist worden. Byna zou men op de
gedagten komen, dat hy zig ook de eer bewaren wilde, ('t geen men den eersten
ontdekker dezer Planeet geenzins kwalyk nemen mag) van het eerst de
Hoofdstukken haarer loopbaan berekend te hebben, dewyl hy even zoo spaarzaam
als onvolledig is in het mededeelen zyner waarnemingen van dit merkwaardig
hemel-ligchaam.
De Hoogleeraar BODE deelde terstond deze ontdekking en vermoeding der Koningl.
Pruissische Academie der Wetenschappen mede, en liet een berigt daaromtrent in
de Berliner Zeitung, No. 57, van den 12 Mey, in het Intelligenz-Blatt der Jenasche
Allgemeine Litteratur-

(*)

Van deze Hoofdstukken droegen ook zyne Doorluchtigheid de Hertog van Gotha, de Graaf
VAN BRUHL, te Londen, benevens de nu reeds overleden Opziener KÖHLER, te Dresden, kennis.
[VON ZACH.]
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Zeitung, No. 90, van den 6 Mey, en in de Hamburger unpartheijischen
Correspondenten, No. 76, van den 13 Mey, plaatzen; waaruit hetzelve naderhand
in meer andere politieke Nieuwspapieren overgenomen, en alzoo het Publiek ter
kennisse gekomen is.
Een paar dagen na de ontvangst van BODE's Brief, en nog vóór dat ik daarop
konde antwoorden, kreeg ik 'er eenen van ORIANI uit Milaan, van den 7 April, waarin
deze my meldt: ‘Zoo even ontvange ik een schryven uit Palermo van PIAZZI, my een
berigt gevende, 't welk uwe en aller Sterrekundigen oplettendheid ten hoogsten
verdient. Hy schryft, dat hy den eersten Jan. 1801, in de schouder van den Stier,
eene Ster der 8ste of 9de grootte heeft waargenomen. Den 2 Jan. vond hy die
omtrent 3′ 30″ meer naar 't noorden, en omtrent 4′ naar de Lentesnede voortgerukt.
De twee volgende dagen vond hy omtrent dezelfde bewegingen. Den 5, 6, 7, 8 en
9 kon hy die, wegens bewolkten hemel, niet waarnemen. Den 10 zag hy de Ster
weder; en daarna den 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22 en 23 Jan. Van den 10 tot den 11
had zy zig omgekeerd, zynde op dien tyd haare beweging van rugwaards voorwaards
geworden. Nog voegt hy 'er by, dat by zyne eerste waarneming (den 1 Jan.) haare
o
o
regte opklimming 51 47′, en haare noorder-afwyking 16 8′ was. Den 23 Jan. vond
o
o
hy, regte opkl. 51 46′, en noorder-afw, 17 8′. Wyders schryft hy, dat hy deze Ster
in 't eerst wel als eene Komeet had aangekondigd; maar dewyl hy haar altyd zonder
den minsten lichtnevel, en met eene zeer langzaame beweging, had waargenomen,
was hy meermaalen op de gedagten en op het vermoeden gekomen, dat het wel
eene Planeet konde zyn. Ongelukkig was deze Brief, die den 24 January geschreven
was, 71 dagen onder weg geweest; het was dus moeielyk, uit twee enkele standen,
die PIAZZI had opgegeven, na zulk eenen langen tyd, de plaats van deze nieuwe
Wandelster te raamen. Nogthans heb ik beproefd, voordeel te trekken uit de
omstandigheid, dat zy den 10 de rigting van haaren loop veranderde; en heb, in de
veronderstelling eener cirkelvormige loopbaan, gevonden, dat haare asstand van
de Zon driemaal grooter dan die van onze Aarde zyn moet; zoodat deze Ster wel
eene nieuwe Planeet zyn konde,
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wier loopbaan tusschen Mars en Jupiter vallen zoude. Het is te denken, dat deze
loopbaan, even gelyk die der overige Planeeten, eene merklyke langwerpigheid
(*)
hebben zal ; en dus moet de veronderstelling eener cirkelvormige loopbaan, die ik
heb aangenomen, ontoereikende zyn, om haare beweging en haare geocentrische
plaats na zoo eenen langen tyd naauwkeurig te bepaalen. Wy moeten dus de verdere
waarnemingen van PIAZZI, die hy wel zal vervolgd hebben, afwagten. De Hemel
was, by ons, zedert de ontvangst van PIAZZI's Brief, by aanhoudendheid betrokken;
misschien is by u de Hemel gunstiger, dan by ons, voor Sterrekundige
(†)
waarnemingen . In overreding (Persuasion) hiervan zende ik u hiernevens myne,
uit zoo onvolkomene waarnemingen, als gy zelve zien kunt, berekende Hoofdstukken
der loopbaan; waaruit gy de plaats dezer Planeet ten naasten by zult kunnen
berekenen. Heliocentrische lengte der Ster op Middag den 31 December 1800, 2
o

o

T. 6 54′; heliocentrische beweging in lengte voor 100 dagen 18 19′; Lengte des
o

o

opklimmenden knoops 3 T. 8 32′; Helling der loopbaan 3 . 50′. Dan, zoo als ik
zeide, deze uitkomsten zyn zeer twyffelachtig; want zy berusten alleenlyk op twee
onvolkomene waarnemingen, en op de zeer onwaarschynlyke veronderstelling
eener cirkel-beweging. Intusschen vleye ik my, dat u deze Brief zeer spoedig zal
ter hand komen, en nog alvorens de Ster zig in de Zonnestraalen verliest; welligt
moogt Gy zoo gelukkig zyn, haar met betere Werktuigen nog te vinden, en my alsdan
naauwkeuriger berigten daarvan mede te deelen.....’
Terstond na de ontvangst van ORIANI's Brief berekende ik naar zyne Hoofdstukken
de plaats der Planeet, en

(*)
(†)

Volgens myne Droomeryen eene zeer sterke, en wel 0,14, de sterkste na die van Merkurius.
De tyd zal weldra leeren, of ik wel geraden heb. [VON ZACH.]
Aan den voet des Thuringer Wouds! tweehonderd procent ongunstiger dan te Milaan! Hoe
slegt was myn Vriend van ons aanhoudend April-weder onderrigt! In Gotha is men gewoon
te zeggen, dat men nooit, zelfs met het allerschoonste en helderste weder, zonder mantel of
regenscherm moet uitgaan. [VON ZACH.]
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zogt haar, geduurende verscheidene heldere avonden, aan den Hemel op: dan,
ongelukkig, kwam my dit berigt reeds te laat toe: deze kleine Ster was bereids te
digt by de Zon gekomen, zoodat zy reeds geheelenal in haare straalen en in de
nevels des Gezigteinders moest verzonken zyn. Ook heb ik naderhand gevonden,
dat ORIANI, in de groote haast en begeerte, om my zyn berigt zoo spoedig mogelyk
te doen toekomen, zig in de berekening dezer voorloopige Hoofdstukken,
inzonderheid van den opklimmenden knoop en van de helling der loopbaan, moest
bedrogen hebben. Maar ook zonder deze dwaaling zou ik deze kleine Wandelster
nogthans niet gevonden hebben; dewyl, toen ik het eerste berigt daarvan bekwam,
de schemering reeds te sterk, en de Ster te naby haaren ondergang moest gekomen
zyn, om zulk eene onbepaalde opzoeking mogelyk te maken. Ook had haar de
Hoogl. BODE, zoo als hy my den 12 Mey schreef, verscheidene avonden te vergeefs
opgezogt.
(Het slot in het volgend Stukje.)

Leevensbyzonderheden van Dr. Hugh Blair.
Dr. HUGH BLAIR werd te Edinburgh op den zevenden van Grasmaand des Jaars 1718
gebooren. Zyn Vader was een aanzienlyk Koopman te gemelder Stede. Naa de
Taalschoolen met lof doorloopen te hebben, kwam hy, wel toegerust, in Wynmaand
des Jaars 1730 op de Universiteit te Edinburgh, en bragt elf jaaren door op die
beroemde Kweekschool, zynen tyd met allen yver besteedende, om die Letterkennis
en Weetenschappen te verkrygen, welke de Kerk van Schotland vordert van allen,
die in dienst derzelve zullen treeden.
De vorderingen, welke BLAIR maakte, leverden een allergunstigst vooruitzigt op.
Een Essay on the Beautiful (Proeve over het Schoone), door hem geschreeven,
toen hy zich nog in de Redenkunst, naar den gewoonen loop der Academie Studien,
oefende, hadt het geluk om de aandagt zyns Hoogleeraars te trekken; en, met
omstandigheden, allerloflykst voor den Opsteller,
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bepaalde men, dat dezelve openbaar, by het einde der Zittinge, zou worden
voorgeleezen.
Ten deezen tyde ving Dr. BLAIR eene wyze van Studeeren aan, welke zeer veel
toebragt tot de naauwkeurigheid en tevens uitgebreidheid zyner Kundigheden; en
waarmede hy voortvoer, zelfs naa dat zyn Letterroem ten vollen gevestigd was.
Dezelve bestondt in het maaken van Uittrekzels der meeste Werken van aanbelang,
door hem geleezen, en deeze te schikken naar den loop zyner eigene denkbeelden.
Inzonderheid besloot hy de Geschiedenis op die wyze te beoefenen. Met eenigen
zyner Medestudenten vervaardigde hy een zeer veel bevattend ontwerp van
Tydrekenkundige Tafelen, ten einde daarin elke belangryke gebeurtenis op haare
plaats in te voegen. Het plan, door deezen jongen Student tot zyn byzonder gebruik
ontworpen, werd vervolgens uitgebreid en aangevuld door zyn geleerden Vriend
Dr. JOHN BLAIR, Prebendaris van Westminster, in diens hoogschatbaar Werk, The
Chronology and History of the World.
Met het Jaar 1739 beklom BLAIR de waardigheid van Artium Magister; te welker
gelegenheid hy gedrukte Stellingen verdeedigde, over de Gronden en Verpligtingen
van de Wet der Natuure; Stellingen, de grondtrekken behelzende van Waarheden,
door hem naderhand in zyne Leerredenen opgehelderd en uitgebreid.
In 't Jaar 1741 vryheid om te prediken verkreegen hebbende, was zyne eerste
Standplaats in de Parochie van Colessie, in Fife; maar in 't Jaar 1743 werd hy tot
Leeraar in zyne Geboortestad geroepen: deezen post bekleedde hy elf jaaren; 's
Mans Leerredenen werden met algemeen genoegen gehoord. Het Jaar 1758 zag
hem verplaatzen in de Hoofdkerk van Edinburgh, de hoogste Kerklyke Waardigheid
in Schotland.
Omtrent deezen tyd begon hy eenigzins af te wyken van zich bepaald te houden
by het Leeraarampt, zonder egter eenigermaate de pligten, daartoe behoorende,
te verzuimen; hy ontwierp een plan, waarop zyne Beroemdheid voor geen gering
gedeelte rust. Hy deelde aan zyne Vrienden een ontwerp mede, om Lessen over
het maaken van Opstellen te houden. Hy ving dezeive aan op de Hoogeschool, den
elfden van Wintermaand des Jaars 1759. Zyn plan ontmoette zo veel goedkeurings,
dat de Bestuurders der Hoogeschoole dit Onderwys tot
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een deel der Openbaare Lessen maakten; en behaagde het, den zevenden van
Grasmaand des Jaars 1762, den Koning, om een Hoogleeraarschap in de
Welspreekenheid en Fraaije Letteren op de Universiteit van Edinburgh op te richten,
en Dr. BLAIR, uit aanmerking van diens beproefde bekwaamheden, dit
Hoogleeraarschap op te draagen, met eene Jaarwedde van zeventig Ponden St.
Dr. BLAIR gaf ten Jaare 1763 in 't licht zyne Critical Dissertation on the Poems of
Ossian. De uitgave hiervan vermeerderde zynen Letterroem als een oordeelkundig
Schryver, wat 'er ook moge weezen van het geschil, wegens de verdiensten of
egtheid der Dichtstukken van OSSIAN zelve.
Het Eerste Deel zyner Leerredenen gaf hy ten Jaare 1777 in 't licht. Zonderling
was het lot van 's Mans gedrukte Leerredenen. Het werk maakte in den beginne
geen opgang altoos; maar wanneer men, op 't gezag van Dr. JOHNSON en anderen,
dezelve begon te leezen, greep 'er een vertier in die Leerredenen plaats, waarvan
in het verkoopen van Leerredenen geen voorbeeld te vinden is. De Boekhandelaar,
die voor het Eerste Deel den Schryver 50 Pond St. gegeeven hadt, verhoogde, uit
eigen beweeging, den prys voor dat Deel met nog 50 P., en haalde Dr. BLAIR over,
om een Tweede Deel uit te geeven, voor 't welk hy hem 200 P. betaalde. De geheele
som, welke hy zedert voor de beide Deelen ontving, beliep 500 P. By den voorslag,
om 'er nog een Derde Deel aan toe te voegen, werd hem 600 P. voor het Copyregt
aangeboden, en men verzekert dat het Vierde Deel hem 2000 P. heeft opgebragt.
Niet alleen hadden Dr. BLAIR's Leerredenen in zyn eigen Land zo sterk eenen
aftrek, als misschien nooit eenige Leerredenen gehad hadden, maar zy werden ook
(*)
in meest alle Europische taalen overgezet . In Ierland en America werden ze
naagedrukt. Behalven het voordeel, uit hoofde des aftreks, door den Boekhande-

(*)

Wy hebben 'er eene Vertaaling van by HOLTROP; het I Deel ontvingen wy reeds in 't Jaar 1778.
Zie onze Hedendaagsche Vaderl. Letteroeff. VII D. bl. 277, en voorts Algem. Vaderl. Letteroeff.
voor 1794, bl. 57.
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laar den Opsteller geschonken, verleende de Koning hem, ter oorzaake dier
Leerredenen, een Jaargeld van 200 P. - Leerredenen, die zo algemeen en zo zeer
gepreezen zyn, moeten eene verdienste bezitten, die dezelve als boven berisping
verheft. Voorzeker bestaat derzelver grootste verdienste in den styl, die, bovenal in
de eerste Deelen, zo zuiver en gepolyst is, dat dezelve der volmaaktheid zeer naby
komt. Het is bekend, dat Dr. BLAIR meer dan gewoonen arbeid aan zyne opstellen
besteedde; en niemand zal zich daarover verwonderen, die weet, dat deeze
Hoogleeraar van het vormen des styls zyn hoofdwerk maakte. 't Is deeze betoverende
aanvalligheid van styl, waaraan de opgang, dien deeze Leerredenen maakten,
voornaamlyk moet worden toegeschreeven. Verre de meeste betreffen zedekundige
en dikwyls behandelde onderwerpen; doch dezelve krygen onder de hand van BLAIR
eene nieuwe gedaante. Ontheeven van die snipperingen, welke zo menigmaal de
behandeling dier onderwerpen dor maaken, loopt alles voort in eene orde, die
ongedwongen is, en het behandelde onderwerp, uit verscheide oogpunten
beschouwd, in den klaarsten dag haalt. Men mag vrylyk zeggen, dat 'er die lucidus
ordo in heerscht, welke steeds ten kenmerk strekt, dat de Redenaar zyn stuk
volkomen meester is. Alles is ontheeven van dat styve, van dat afgetrokkene, 't welk
anders in veele hooggeroemde Engelsche Leerredenen heerscht. Men heeft, om
'er jets in te berispen, wel gezegd, dat 'er geene nieuwe gedagten in voorkomen;
dan dit zy zo: de wyze van voordragt is dusdanig, dat die Leerredenen ten voorbeelde
van Kansel-welspreekenheid mogen dienen, en met smaak zo wel als stichting
zullen geleezen worden, zo lang men goeden Smaak bezit, en op weezenlyke
Stichting gesteld is. - BLAIR's Leerredenen hebben, als 't ware, eene Epoque in
Engeland gemaakt. Dan hoe veelen zyn in de naavolging slegt geslaagd; daar zy,
het eenvoudig schoone en verheevene voorbyziende, door eene schitterende
woordenpraal meenden BLAIR op zyde te streeven! Hoe zeer ongelyk werd dus de
naavolging aan het oorspronglyke!
Wie hem wil naavolgen, leeze en maake zich eigen 's Hoogleeraars Lectures on
Rhetoric; een Werk, 't geen hem ter altoosduurende eere zal strekken, en in dit
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(*)

vak voor verre het beste mag gehouden worden, 't geen wy bezitten . Wenschlyk
ware het, dat dit het Handboek wierd van allen, die ten kansel treeden; dan zou
men, in de openbaare Redenvoeringen, die Duidelykheid, die Bevalligheid, dien
Nadruk vinden, welke zo by uitstek geschikt zyn, om den Toehoorder te overreeden,
te overtuigen en weg te sleepen; dan hoorde men die wartaal niet, uit klanken zonder
zin bestaande, welke, tot oneere onzer Eeuwe, de Kerkgewelven zo dikwyls doet
weergalmen. - Dan wy wyken, dit ter penne laatende uitvloeijen, van het
Leevensberigt af.
Wy hebben van hem nog te melden, dat hy bestendig in de naauwste
verstandhouding en vriendschap leefde met de eerste Mannen van zynen tyd. Lord
KAIMES, SMITH, HUME, BOSWELL, FERGUSON en ROBERTSON waren zyne byzondere
Vrienden. ROBERTSON gaf niets uit, zonder eerst zyne Handschriften door BLAIR te
laaten leezen en beoordeelen. Allen rekenden zy het zich, en te recht, eene groote
eere, de vriendschap te genieten van eenen Man, die zyn geheele leeven sleet in
het verspreiden en aankweeken van een onvervalschten smaak voor de beschaafde
Letterkunde in zyn Vaderland; terwyl hy als Kerklyke een voorbeeld was van
Vredelievenheid, en de voorschriften van het Christendom niet minder aandrong
door de voorbeeldlyke zuiverheid zyner Zeden, dan door de kragt zyner
Welspreekenheid.
In den Jaare 1748 tradt Dr. BLAIR in den Egt met zyne Nigte KATHERINE BANNATINE,
Dogter van den Eerw. JAMES BANNATINE, een der Leeraaren in Edinburgh. By haar
verwekte hy eenen Zoon, die in de kindschheid stierf, en eene Dogter, die
een-en-twintig jaaren bereikte. Dr. BLAIR's Egtgenoote stierf eenige

(*)

Voor dit Werk kreeg hy van den Boekhandelaar 1500 P. St. Van 't zelve bezitten wy, in 't
Nederduitsch, eene Vertaaling, die het oorspronglyke op zyde streeft, onder den Tytel van
Lessen over de Redekunst en Fraaije Weetenschappen, van Dr. H. BLAIR; te Deventer, by
LEEMHORST; - een Werk, 't geen zich elk, in dit vak eenig belang stellende, moet aanschaffen.
Wy hebben 'er in onze Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroeff. III D. bl. 505, by de uitgave des
Eersten Deels, van gesprooken.
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jaaren vóór hem; daar hy, naa eene zeer korte ziekte, op den 27 van Wintermaand
des Jaars 1800 overleedt, den hoogen ouderdom van 82 jaaren bereikt hebbende.
- Zyne klimmende jaaren deeden hem zyne openbaare Bedieningen in den Jaare
1783 nederleggen; doch hy behieldt zyne jaarwedden tot het einde zyns leevens.
De Koning voegde by het bovengemelde jaargeld, naa dat hy Emeritus geworden
was, nog 100 Ponden.

Wittrekzel eener reize om de la pêrouse of te zoeken, gedaan in
de jaaren MDCCXCI tot MDCCXCIV, ontleend uit het reisverhaal
van M. Labillardiere, een der Natuurkundigen, tot deezen Tocht
bestemd.
(Vervolg van bl. 443.)
De Tochtgenooten, om DE LA PêROUSE op te speuren, kwamen, naa verscheide
Zee-ontmoetingen, en Waarneemingen daarby behoorende, den
negen-en-twintigsten July 1792 digt by het Oostlykste der Admiraliteits Eilanden.
Te deezer gelegenheid vervoegde zich Capitein HUON, 's morgens vroeg, by den
Generaal. Hy was van begrip, dat wy het Eiland Ene, 't welk zich aan ons opdeedt,
moesten bezoeken. In de daad, volgens eene der Verklaaringen, aan den
Opperbevelhebber deezes Zeetochts gedaan, was het op 't Oostlykste Eiland, dat
men Wilden gezien hadt, gekleed in de Uniform der Fransche Zeesoldaaten. Omtrent den middag bevonden wy ons binnen 2,500 Toises van dat Eiland, en
zagen eenige Inwoonders na strand komen. Eenige hutten, onder de
Kokosnooten-boomen gebouwd, vertoonden zich. Andere Eilanders verscheenen
welhaast op den Zuidoostlyken hoek; derzelver getal nam toe, by het naderen der
Schepen. Eenige Canoes lagen op het strand, en de Scheeplingen hoopten dat de
Wilden deeze in 't water zouden brengen om by hun te komen; maar zy deeden
niets, 't welk zulks kon doen verwagten. - Naardemaal de Opperbevelhebber na
een onderhoud met deeze lieden haakte, zeilden wy voort, tot dat wy onder de
bedekking van het Eiland kwamen; doch de kleinheid van 't zelve boodt ons weinig
beschutting aan. Een hoop Eilanders vertoonde zich op dit oogenblik. Eenigen liepen
langs het strand; anderen hielden de oogen op de Schepen gevestigd, en gaven
uitnoodigingstekens om aan land te komen; zy hieven een vreugdegeschreeuw aan.
Eenigen begaven zich in een Canoe, maar twyfelden lang om de Fran-
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sche Schepen naby te komen; eindelyk roeiden zy na de Esperance. Deeze kleine
Canoe hadt een Uitlegger op zyde; zeven Inboorelingen bevonden 'er zich in; zy
voeren onmiddelyk weder na land. - Van ieder Schip werd een boot uitgezet, voorzien
van onderscheide Artikelen, om dezelve onder de Inwoonderen van dit kleine Eiland
uit te deelen. Terwyl de boots het land zo naby kwamen als zy konden, waren de
Fregatten in gereedheid om 'er bescherming aan te verleenen, in gevalle van eene
onheusche ontmoeting der Eilanderen: want de trouwloosheid, door de Inwoonders
van de Zuidlykste Admiraliteits Eilanden omtrent CARTERET betoond, deedt ons
(*)
eenigermaate voor een dergelyk onthaal duchten .
Dit Eiland was tot de bovenste gedeelten bebouwd. Verscheide stukken lands
waren omtuind; dit deedt onze Reizigers denken, dat zy begrip hadden van
eigendom. Het geheele Eiland hadt het voorkomen van een kleinen ronden berg:
het onderste gedeelte was vercierd met schoone plantadien van Kokosnooten
boomen; terwyl de hoogere gedeelten geschikt waren tot het teelen van
verscheidenerlei soorten van wortelen, tot voedzel der Inwoonderen.
De Boots, op omtrent vyftig Toises van den oever genaderd, peilden geen grond
met een lyn van drie-en-dertig vademen; en de riffen, met welke het Eiland als
omzoomd is, beletten hun nader te komen. Een groot aantal der Eilanderen kwam
na den oever; wy telden 'er meer dan honderd-en-vyftig; die alles, wat in hun
vermogen was, aanwendden, om ons tot het komen op het Eiland over te haalen;
doch wy konden den hinderpaal der riffen niet te boven komen. Zy wierpen den
Franschen eenige Kokosnooten toe, en stonden verwonderd over de gemaklykheid,
waarmede zy dezelve met een byl openmaakten. - Een der Eilanderen, van de
overigen onderscheiden door een dubbele streng van kleine Schelpen, die zyn
voorhoofd vercierden, bleek groot gezag over zyne Mede-eilanderen te bezitten.
Hy beval een der Inboorelingen, met eenige Kokosnooten na de Franschen toe te
zwemmen. De vrees, om zwemmende en verdeedigloos te naderen tot lieden, wier
oogmerk hy niet wist, deedt hem een oogenblik twyfelen. Maar het Opperhoofd, niet
gewoon dat men zynen wil wederstreefde, liet hem niet toe, zich te bedenken. Slagen
met een stok, dien hy in de hand hadt, volgden onverwyld het gegeeven bevel, en
bragten onmiddelyke gehoorzaamheid te wege. Het verwonderde de

(*)

CARTERET verbaalt, dat, toen hy in September des Jaars 1767 het Zuidelyk gedeelte van
deezen Archipel ontdekte, de Wilden hem met twee vlugten van pylen begroetten, ondanks
de vriendschapsblyken, welke by hun betoend hadt.
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Franschen ten hoogsten, iemand deezerwyze behandeld te zien, te midden van
een hoop volks, dat zo weinig van den staat der natuure verwyderd scheen. Om
den dus gedwongenen eenige vergoeding te schenken, gaven de Scheeplingen
hem eenige stukjes rood laken, eenige spykers, en een mes, waarmede hy zeer in
zyn schik was. Hy keerde niet op het Eiland weder, of de nieuwsgierigheid deedt
alle zyne Landgenooten tot hem komen; allen begeerden zy onze geschenken te
zien. Onmiddelyk hierop werden 'er Canoes in 't water gebragt. Veele Eilanders
gingen te water, en kwamen zwemmende aan; binnen kort was 'er eene groote
zamenschooling rondsom onze Boots. Wy verwonderden ons zeer, dat noch de
hevigheid der branding, noch der golven, hun van deeze onderneeming afschrikten.
- 'Er was nog een Opperhoofd, door dezelfde cieraaden onderscheiden als het reeds
vermelde, die desgelyks met stokslagen klem aan de bevelen, door hem gegeeven,
byzette.
Deeze Eilanders, die zeer veel genoegen namen in het zien van spykers, en nog
meer van onze bylen, hadden eenige moeite om de waarde van de messen te
begrypen. In 't eerst begeerden zy dezelve toegeknipt aan te neemen; doch deeze
beschroomdheid week welhaast, en zy namen ze ontoegeknipt zo wel als geslooten
aan. Zy gaven eenige hunner pieken, gepunt met glasagtige Volcanische lava, zeer
spits aan het einde, en met scherpe kanten; desgelyks eenige kammen met drie
tanden, zeer wyd van elkander staande; zwaare armbanden, gemaakt van groote
schelpen, en andere, zamengesteld uit kleine buccinae, gereegen aan een draad,
zo sterk als de beste hennip. - Wanneer zy vroegen na onze waaren, in verruiling
voor de hunne, herhaalden deeze Wilden menigmaal het woord capelle. Het bleek
ons, dat dit de benaaming was, welke zy aan het Yzer gaven, 't geen zy meer waardig
keurden dan eenig ander ding, 't welk wy hun aanboden. Even als de Inwoonders
van Bouka, herhaalden zy zeer juist de Fransche woorden, welke zy hoorden. - Een
hunner Canoes werd door de branding tegen een onzer boots aangedreeven, en
leedt eenige schade. Een onzer matroozen de Canoe vasthoudende, om een
tweeden stoot af te weeren, gaf een der Opperhoofden, onze meening niet
begrypende, een teken aan de zynen; waarop zy terstond in 't water sprongen, met
oogmerk om na wal te zwemmen; doch zy keerden, hunne misvatting bemerkende,
weder, en het vertrouwen was onmiddelyk hersteld.
De Vrouwen hielden zich op eenigen afstand onder de Kokosnooten-boomen.
Derzelver geheele kleeding bestondt uit een stuk matwerk, om den middel geslaagen.
De Mannen hadden het zeer druk rondsom onze boots, Eenigen zwom-
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men derwaards, vertoonende hunne Kokosnooten; anderen scheenen, alleen door
nieuwsgierigheid gedreeven, tot ons te naderen; doch welhaast openbaarde het
zich, dat deeze hun éénige dryfveer niet was; want zy stelden alle hunne
behendigheid te werk, om iets van onze goederen in handen te krygen. Strafloosheid
maakte hun langs hoe stouter; en wanneer zy in hunnen toeleg misten, lieten zy
zich daardoor niet afschrikken, maar hadden terstond iets anders op 't oog. Een
deezer dieven stal een mes; doch op de daad betrapt, moest hy het wedergeeven.
Dit schrikte hem niet af, en hy verloor niets by die mislukking. Een vlag, waarin veel
rood was, trok zyne aandagt; hy vondt middel om dezelve magtig te worden; en de
diefstal werd niet opgemerk: voor dat hy zich reeds op een vry grooten afstand van
de boot bevondt, en bykans op het Eiland gekomen was. - Aan een deezer
Eilanderen was een spiegeltje gegeeven; met groote verwondering aanschouwde
hy in 't zelve zyn aangezigt, doch brak onmiddelyk het glas, ongetwyfeld in de
verwagting om daarin het teruggekaatste beeld te vinden. - De kleur deezer
Eilanderen is zwart, doch niet zeer donker. Hunne gelaatstrekken zyn bevallig, en
niet zeer veel van die der Europeaanen verschillende. Gebooren onder eene
aangenaame lugtstreek, en op een vrugtbaar Eiland, scheenen zy gelukkig te
weezen, indien wy mogen oordeelen uit het voorkomen van genoegen, kennelyk
op hunne gelaatstrekken te leezen; Hun hoofdhair is gekroesd. Zy hebben voor
eene gewoonte, 't zelve van elk ander lichaamsdeel te weeren. Het bleek, dat het
Volcanische glas, waarmede zy hunne speeren wapenden, hun ook scheermessen
verschafte; want zy gaven een onzer Kanonnieren, die knevels draagen, door
tekenen te verstaan, dat hy ze met dit soort van glas moest afscheeren.
De boots hadden bevel om 's naamiddags ten vier uuren terug te keeren. Hun
vertrek scheen de Eilanders zeer aan te doen: zy verdubbelden de sterkte hunner
aanzoeken om ons op het Eiland te noodigen. Alle de Vrouwen kwamen op den
oever, en voegden haare uitnoodigingen by die der Mannen. Ongetwyfeld stonden
zy zeer verwonderd over de kragtloosheid deezer uitnoodigingen; doch de last, ons
gegeeven, was volstrekt, en wy konden ons wederkeeren niet langer verwylen. Met
leedweezen verlieten wy dit volk, op het oogenblik dat zy verscheide Canoes in 't
water gebragt hadden, belaaden met Kokosnooten, om dezelve aan ons toe te
voeren. Het aangenaam vogt deezer nooten zou voor ons van de grootste nuttigheid
geweest zyn, om den voortgang te stuiten van de scorbut, die reeds op beide de
Schepen zich begon te vertoonen. Hadden onze boots slegts eenige minuuten
vertoefd, zy zouden eene groote menigte
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van deeze vrugten aan boord hebben kunnen brengen. - Het genoegen, waarmede
deeze Eilanders spykers en andere goederen, van Yzer gemaakt, ontvingen, en de
begeerte, welke zy lieten blyken om 'er grooter voorraad van magtig te worden,
strekte ten blyke, dat zy het gebruik deezes metaals kenden. In den aanvange
betoonde dit Volk alle blyken van goede trouwe; maar zy ontdekten hunne
overhellende geneigdheid tot dievery, zo ras zy dagten dezelve ongestraft te kunnen
pleegen. Wy hadden gelegenheid om op te merken, dat de verstgevorderden in
jaaren betoonden de stoutste dieven te weezen. - Dit kleine Eiland, bykans volkomen
o

rond van gedaante, haalt omtrent 25,000 Toises over het kruis, en is gelegen op 2
o

18′ Zuider Breedte en 145 46′ Ooster Lengte. Het is zeer volkryk; want wy zagen
omtrent driehonderd Inwoonders.
De Reizigers, dit Eiland verlaatende, zetten hunnen koers O. ¼ N.O. en voeren
voorby verscheide kleine Eilanden, waaromtrent zy eenige aanmerkingen
mededeelen. In het begin van Augustus zeilden zy voorby de Hermit Eilanden, de
Exchequer Eilanden en Nieuw Guinea. Op den drie-en-twintigsten hielden zy digt
by Nieuw Guinea heen, van oogmerk zynde om door Watson's Straat na de Moluccas
te zeilen; doch zy vonden zich, door de aanhoudende Zuidewinden, genoodzaakt,
door Pitt's Straat den weg te neemen. - Den zesden van September ankerden zy
te Amboina, waar zy van de Hollanders een zeer vriendelyk onthaal ontvingen.
Verscheide byzonderheden vinden wy hier vermeld van deeze plaats en de
Inwoonders; doch geene, byzonder genoeg om plaats in dit ons Uittrekzel te vinden.
- Van Amboina tot dat zy in de Rots-baai kwamen, ontmoeten wy niets, dat aan het
plan onzer overneeming beantwoordt. Wat hun daar bejegende, zullen wy vervolgens
melden.
(Het Vervolg hiernaa.)

Verzogte ophelderingen van de betekenis der woorden, het publiek,
- de geheele wereld, en iedereen.
(Naar het Engelsch.)
‘Ik trof deezer dagen een Brief aan van eenen Engelschen Schryver, over de
woorden, in het Bovenschrift vermeld. De onbepaaldheid en duisterheid, waarover
hy in zyn Land klaagt, grypt ook by ons plaats; waarom ik, zyne Aanmerkingen
grootendeels overneemende, dezelve toeschik aan Ul.,
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Schryvers van de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
Daar gy te meermaalen, in uw Mengelwerk, plaats vergunt aan het schryven van
de zodanigen, die, in het een of ander geval, zich verlegen vinden, heb ik de pen
opgevat, om u myne meer en meer verward wordende denkbeelden, over de
betekenis van eene en andere veel gebruikt wordende Bewoordingen of
Spreekwyzen, voor te draagen, wel verzekerd, dat ik de éénige niet ben, die zich
in dit geval bevindt. Die Bewoordingen of Spreekwyzen hebben alle, zo 't my
toeschynt, eene en dezelfde strekking, doch vinden zich ook met dezelfde
benevelende duisterheid omgeeven.
't Zyn Bewoordingen of Spreekwyzen, die ik dikwyls hoor bezigen, zonder den
bepaalden zin daarvan te weeten, en die ik zelfs menigmaal moet gebruiken, zonder
ze te verstaan. Schoon wel de beleefdheid van fatsoenlyk gezelschap elkeen
vrywaart, van de meening zyner woorden te verklaaren, en schoon het vraagen aan
iemand, wat hy met deeze of geene woorden wil zeggen, gerekend wordt als iets
onbescheidens en zo veel als iemand te willen uithooren, vrees ik egter niet zelden,
dat iemand, my bezoekende, zodanig eene vryheid ten mynen opzigte zal neemen;
- dit maakt my begeerig, om, in zodanig een belemmerend geval, toegerust te
weezen, en te weeten wat te antwoorden.
De eerste deezer my belemmering baarende woorden is Het Publiek. Ik ben
verpligt met myne Land- en Stadgenooten gebruik van deeze Spreekwyze te maaken,
maar heb my tot nog toe buiten staat gevonden, om de juiste meening daarvan te
begrypen. Intusschen is myne hoofdreden, in deeze en andere zwaarigheden van
gelyken aart voor te draagen, dat ik zeer in het vermoeden verkeer, dat zulks ontstaat
uit myne onkunde; dewyl ik door de dagelyksche ondervinding leer, dat anderen,
in zommige dingen althans niet boven my uitsteekende, de woorden Het Publiek
by alle gelegenheden te passe brengen, en met groot zelfvertrouwen van hunne
lippen laaten rollen.
Gy zult my wel willen toestaan, dat myne onkunde iets heeft, 't welk om
verschooning pleit, als ik u vermeld, in welke onderscheidene gedaanten dit Publiek
te voorschyn treedt. Zomtyds is het Publiek zeer afkeerig van eene Nieuwe Belasting;
op andere tyden geeft het Publiek zyne volle
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goedkeuring aan eene Nieuwe Mode. Dat hier nu het Publiek zou aanduiden dezelfde
verzameling van byzondere Persoonen, komt my hoogst twyfelagtig voor; naardemaal
de Belasting, waarover men klaagt, niet zelden eene kleinigheid is, en de Mode,
welke men goedkeurt, dikwyls vry veel gelds kost. Het is uit dit ééne voorbeeld ten
vollen blykbaar, dat 'er meer dan één Publiek is; het eene, 't welk acht geeft op de
Leevensnoodwendigheden, het andere op de Vercierzelen. - Ten anderen, schoon
het woord Publiek oorspronglyk een weezen aandaidt van eene groote
uitgestrektheid, weet ik, dat het by wylen begreepen wordt in den engen omvang
van een Koffyhuiskamer, uit welke ik te meermaalen een myner kennissen zag
gaan, om zyn Heer, een Man van aanzien en invloed, te zeggen, wat het Publiek
dagt over de maatregelen, die hy voorgesteld hadt, of dagt in te brengen. - By eene
andere gelegenheid trof ik een Ontwerpmaaker aan, die een nieuw plan op 't oog
hadt; hy ging drie of vier straaten omloopen, en keerde weder, met de volle
verzekering, dat het Publiek zyn plan goedkeurde. - Ja, ik heb een Schryver gekend,
die een Werk ter drukpersse hadt, doch het afdrukken daarvan verboodt, tot hy een
Vriend gesprooken hadt, die hem zou zeggen, hoe zulk een Werk het Publiek zou
behaagen. Het Werk kwam egter weinige dagen daarnaa uit, en het Publiek hadt
'er geen behaagen in. Hier dagt ik eene schoone gelegenheid te hebben, om te
weeten te komen, uit hoe veele Persoonen het Publiek bestondt, door by den
Boekverkooper te gaan verneemen, hoe veel stuks van dat Werk het Publiek gekogt
hadt. Ik kreeg tot antwoord, dat hy niets van het Publiek wist; maar wel, dat hy van
het bedoelde Werk niet meer dan twintig stuks verkogt hadt! In de daad, dit was
een zeer klein Publiek, en zeker die stroom van Publiek niet, welke op het tooneel
der wereld zo groote dingen uitvoert.
Maar, heb ik moeite gehad om te verstaan, wie of wat het Publiek is, nog meer
heb ik my verlegen gevonden om de betekenis te vatten van drie kleine woorden,
oogschynlyk veel verstaanbaarder: Al de Wereld. Vraag zulks aan een eenvoudig
man, hy zal u antwoorden Europa, Asia, Africa en America; een kundiger zal 'er
Terra Incognita, enz. byvoegen; terwyl een eenvoudige hals de woorden zal
bybrengen van den honderdsten Psalm, naar DATHEEN's beryming, Gy Volken des
Aardryks al! en beweeren, dat daardoor moeten verstaan worden allen, die op deeze
aarde woonen. - Dan, helaas! welk eene domheid zou de een en de ander aan den
dag leggen! Ik heb, in het verloop des laatstverstreeken harden Winters, Al de
Wereld opgeslooten gezien
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in Kamers, met elkander honderd voeten lang en vyf-en-twintig breed. Ik trof ook Al
de Wereld nu en dan in den Schouwburg aan. Zo groot een ding schynt Al de Wereld
in klank, en zo klein is dezelve in de daad. 's Volgenden daags ging Al de Wereld
een Predikant, die veel naams hadt, hooren. - Kortom, wy hebben zo veele Werelden
als plaatzen van openbaare zamenkomst. Men zou een groot Bookdeel kunnen
schryven over de Veelheid van zodanige Werelden.
Nog is 'er eene andere Spreekwyze, die zeer naby de voorige komt, en misschien
oorspronglyk dezelfde was. Ik bedoel Iedereen. - Iedereen, schoon even
onbepaalbaar en onzigtbaar als de voorgaande, heeft groot vermogen en een
veelbeduidenden invloed, en wat hy zegt moet waarheid weezen. Nogthans, even
als de voorgaande, zyn Iedereens bezigheden zo veelvuldig en verscheiden, dat
het niet gemaklyk valle te begrypen, wat hy is; of hy moet een algemeene Genius
weezen, die het voorkomen kan aanneemen van een Heer, van een Boer, van een
Geleerden, en een Domkop, alles naar welgevallen. Zomtyds gaat Iedereen uit de
Stad, en wy vinden in een oogenblik Iedereen buiten dezelve. Dusdanig een
plaatsveranderend vermogen is wonderbaarlyk. - Niet minder is de nieuwsgierigheid,
waarmede hy de Familiegcheimenissen uitvorscht. Nu eens spreekt Iedereen van
Juffrouw JOANNA's Huwelyk; op andere tyden heeft Iedereen den mond vol wegens
Mejuffrouw VERANDERGRAAG's geduurig verwisselen van Dienstboden. Ja, zo wel
onderrigt is deeze Personadie van de geheimst gepleegde voorvallen, dat ik Iedereen
gekend heb, die een Bastaard-kind aan eenen Man toeschreef, verwekt by eene
Moeder, die hy nimmer zag.
Onder de Persoonen, betrokken in het verschaffen van dingen naar de Mode,
moet Iedereen een Man zyn van aangelegenheid. Indien gy raadpleegt met uw
Kleermaaker, en bovenal met een, die Vrouwentooi vervaardigt, moogt gy u
verzekerd houden, dat zy u zullen aanpryzen wat Iedereen draagt. Maar, in dit geval,
moet ik bekennen, heeft eene zonderlinge grilligheid plaats, en het gezag van
Iedereen wordt tegen de Mode zo vaardig gebruikt als voor dezelve. Weinige
avonden geleden, verklaarde eene Mevrouw, en gevolglyk eene Vrouw van aanzien,
in een openbaar gezelschap, dat zy een Kleed van zekere soort te maaken zou
besteld hebben; maar dat haare Kamenier het haar ontraadde, dewyl Iedereen
reeds zulk een Kleed hadt.
By de Kunstenaars moet men erkennen dat Iedereen eenig gewigt heeft. Een
Heer heeft gezeten om zich te laaten schilderen; het stuk is t'huis gebragt, aan een
half douzyn
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Vrienden vertoond, en onmiddelyk daarop zegt Iedereen dat het treffend gelykt. Op de Markten heeft ook Iedereen eenen grooten invloed. Myn Slagter verdeedigde
onlangs den hoogen prys van zekeren bout by myne Keukenmeid, dewyl Iedereen
'er op gesteld was; dit klonk my te vreemder in 't oor, omdat een Bankier van aanzien
my kort te vooren verhaald hadt, dat Iedereen deerlyk om geld verlegen was. Dit is
een dier tegenstrydigheden, welke my zeer veel moeite geeven; en gy kunt wel
begrypen, dat ik niet veel verligting vondt op het hooren, dat Iedereen over de
schaarschheid en duurte der leevensmiddelen klaagt, en myn Doctor my vertest,
dat 'er zo veel Zieken zyn, dewyl Iedereen te veel eet.
Uit alles, wat ik dusverre bygebragt heb, blykt, (doch ik onderwerp zulks aan meer
verlicht oordeel) dat Het Publiek, dat Al de Wereld, dat Iedereen, een Trio uitmaaken
van onzigtbaare en onbepaalde bestaanlykheden, zonder uitgebreidheid, deelen of
vastheid, waaromtrent geen twee persoonen zamenstemmen. - Herhaalde
ondervinding heeft my overtuigd, dat, indien deeze woorden in derzelver letterlyke
meening moeten genomen worden, een deezer twee dingen moet volgen; of dat ik
dikwyls betrokken ben in zaaken, welke my nimmer in de harssenen kwamen; of
dat ik eene soort van Non-Ens ben, 'die geen gedeelte uitmaakt van het Publiek,
van Al de Wereld, of Iedereen. Dan ik verlang na de oplossing deezer
Wonderspreuken, van u, of van iemand, die u dezelve gelieft toe te zenden. Deeze,
hoop ik, zal in 't byzonder in staat weezen om my te onderrigten, of, in de meeste
gevallen, Iedereen zo veel is als
IEMAND.

De blinddoek der liefde, of de liefdesverblindheid van den heer
Dulilot.
(Naar het Fransch.)
De Liefde heeft men met een Blinddoek vaak vertoond: van alle haare eigenschappen
is deeze misschien de meest te vreezene, en egter het minst geschroomd: het
schynt, in den eersten opslage, dat deeze eenige bekoorelykheden heeft voor reeds
in de Liefdestrikken verwarde harten. Een Minnaar sluit de oogen voor de gebreken
van het voorwerp zyner liefde, en eene Minnares wenscht de ongetrouwheid eens
Minnaars nimmer ontdekt te hebben: het is eene aangenaame
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begogeling, van beide onkundig te blyven. Dan, moeten de buitenspoorigheden,
waartoe deeze dwaaling ons vervoert, ons niet leeren, dat deeze Blindheid ten
onzen bederve kan strekken?
Ik zal deeze vraag beantwoorden door het verhaal eener weezenlyke
Gebeurtenisse, hoe zeer romanagtig dezelve moge voorkomen.
In een der grootste Steden van Frankryk bekleedde DULILOT een aanzienlyken
rang onder de vermogende Kooplieden, die aldaar in groote menigte gevonden
worden. Braafheid van character, die groote hoedanigheid, welke tevens den
hoogsten roem uitmaakt van lieden in bedryf, stak in hem uit: een juist oordeel, een
inneemend voorkomen verwierven hem de agting en genegenheid van allen, die
hem kenden; zy bezorgden hem een zegen van eenen veel ongemeener aart, ik
meen een opregt, verstandig, edelmoedig en gevoelvol Vriend, wiens uitsteekende
zielsgesteltenisse de jaaren niet afwagtte, om zich in alles, wat edelaartig was, te
ontsluiten, en die daaden voort te brengen, welke, over 't algemeen, enkel de vrugten
zyn van eene deugd, door de ondervinding veeler jaaren versterkt.
DULILOT, ouder dan zyn Vriend, die slegts drie-en-twintig jaaren telde, bereikte
dat tydperk des leevens, wanneer rede en sterkte natuurlyk elkander ontmoeten.
Hy was, even als de meeste Kooplieden te Lyons, met anderen in handelzaaken
vereenigd, 't welk het doen van groote onderneemingen gemaklyker maakt. Op het
Huwelyk hadt hy tot nog toe niet gedagt, en misschien geen voorwerp ontmoet, t
welk zyn oog boven alle andere trok en zyn hart bekoorde; of liever eene
welberaadene voorzigtigheid hadt het haare toegebragt om zyne bepaaling tot de
keuze eener leevensmedgezellinne te beletten. Hy wenschte, met zyne hand, een
staat van overvloedigen rykdom, door jaaren koopbedryfs te verwerven, aan te
bieden; hy hadt, ten opzigte van dit laatste, de hoogte bereikt, welke hy kon
wenschen te beklimmen, wanneer zyne zaaken hem riepen om een reisje na Parys
te doen.
Schoon de beweegredenen tot dit reisje niet zeer dringend waren, bediende hy
zich gaarne van die gelegenheid, om die Hoofdstad te bezoeken: hy toog volvaardig
op weg, en bragt de reis ten halve; wanneer hy in een der Herbergen kwam, waar
de Postwagens in den vooravond ophouden, om 'er het overige van den nagt te
blyven. DULILOT voelde zich by zyne komst getroffen door eene Vrouwe, welke hy
in die herberg zag. Eene betoverende houding, een treffende oogslag, dat air, 't
welk belangstelling inboezemt, en, wat meer dan dit alles betekent, dat iets, 't welk
het hart vermeestert, trof hem op 't oogenblik. Hy was verwonderd, onthutst en
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betoverd, vóór dat hy acht gaf op de oorzaak van eenen indruk, zo hevig als schielyk;
zyne oogen zagen greetig na de weezenstrekken van eene persoon, wier ontmoeting
hem dermaate trof; hy kon de begeerte, om te weeten te komen wie zy ware, niet
wederstaan.
DULILOT deedt des onderzoek by een Geestlyken, die veel met haar sprak, en
haar scheen te kennen. Uit deezen vernam hy, dat deeze Vrouw, agtenswaardig
van wegen haare afkomst en zeden, de ontegtvaardige behandelingen ontvloodt
van haare Bloedverwanten, en teffens de wangunstigheden van haar leevenslot,
die haar drukten. Deeze aanduiding, daar dezelve zyne nieuwsgierigheid wekte,
maakte ook zyne milddaadigheid gaande; hy boodt den onderrigtenden Geestlyken
twee Louis d'ors aan, met verzoek dat hy deeze de ongelukkige Dame zou ter hand
stellen, teffens verlangende dat hy als geever mogt onbekend blyven. De Geestlyke
nam op zich, een verzoek, zo zeer strookende met zyn character, te volbrengen;
en de yver, waarmede hy dien last volvoerde, deedt alles naar den wensch van
DULILOT slaagen.
Middelerwyl was het laat geworden. DULILOT, die na gelegenheid zogt om kennis
met die schoone Vreemdelinge te maaken, beschikte het zodanig, dat zy met hem
den avondmaaltyd zou neemen. Zy spreidde aan tafel zo veel vernufts en
bevalligheids ten toon, dat zy in de ziel van DULILOT de hevigste liefdedrift gaande
maakte. Hy vernam, dat NARVALLE (onder dien naam ging zy) ten oogmerk hadt zich
na Lyons te begeeven. Hoe was het hem mogelyk, haar te verlaaten, - zyne reis na
Parys voort te zetten? Hy veranderde op 't eigen oogenblik zyn plan, en besloot het
zo te schikken, dat een zyner Medehandelaaren de zaak te Parys zou afdoen. Hy
keerde terug na zyne woonstad, om daar NARVALLE van dienst te zyn, die, naa
eenige zwaarigheden daarop in 't midden gebragt te hebben, in 't einde toestemde
dat DULILOT haar zou vergezellen.
Eer zy te Lyons gekomen waren, was de Geestlyke, die haar als ten Gids
verstrekte, verdweenen, zonder dat men wist waar heenen. DULILOT verheugde zich
ten hoogsten, dat hy zich in de gelegenheid gesteld vondt om diens plaatsvervanger
te weezen: verrukking beving hem op het denkbeeld: dat hy voor haar noodzaaklyk
geworden was; en hy bediende zich van de gelegenheid, welke de reis aanboodt,
om een vollediger berigt van NA VALLE's omstandigheden te bekomen, en te weeten
te krygen, welke de oorzaaken waren van eene boezemsmerte, die zy zo blykbaar
toonde te willen verbergen; en waarom zy van haare Familie wegvloodt, om schuil
in een ander gewest te zoeken.
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Op zekeren dag, dit stuk sterker aanbindende, bemantelde hy zyne aanzoeken met
zo veele verzekeringen van stilzwygenheid, en van hartlyke deelneeming in haar
geval, dat NARVALLE zich eindelyk liet overhaalen om aan deeze zyne begeerte te
voldoen. Zy ving aan: ‘Het belang, 't geen gy in mynen toestand stelt, is al te
edelmoedig, om myne huivering in het beschryven van myn lot niet te boven te
komen. Ik ben de Dogter van een Heer, wiens naam u mogelyk niet onbekend is.
Ik verloor myne Moeder zeer vroeg, en met haar die zo noodige leidsvrouwe der
tedere jeugd, die bron van troost en heilzaame raadgeevingen; een gemis, 't welk
zelden geboet wordt. Myn Vader overleedt in den Krygsdienst. Ik werd toevertrouwd
aan het opzigt van een ouden Oom, die zeer op my gesteld was. Ik zou een stil en
aangenaam leeven ten zynen huize geleid hebben, hadt niet de ondraaglyke
geaartheid zyner Vrouwe my onophoudelyk geplaagd. Onder het klein aantal
Persoonen, die ten huize van mynen Oom kwamen, was de Zoon van een zyner
Vrienden, die ten mynen opzigte gevoelens koesterde, welke ik geenzins wraakte:
hy was jong, beminnelyk; en daar myn Oom hem toegang in zyn huis verleende, is
het onnoodig te zeggen, dat hy hem voor een jong Heer van fatsoen hieldt. Hy deedt
verklaaring van zyne gevoelens ten mynen opzigte; doch daar de Fortuin hem niet
met ruime middelen beschonken hadt, werd zyn voorstel afgeslaagen. Myn Oom
bestemde my voor een Persoon van zyne verkiezing; dat is te zeggen, een oud en
ryk Heer, en daarenboven zo zwak en gierig, dat ik 'er geenzins toe kon verstaan,
om hem myne band te geeven. Myn afgeweezen Minnaar hadt beschikt dat ik tyding
kreeg van de wanhoop, welke hem vervulde, en van de verzekeringen van zyne
eeuwige trouwe. - Ik beminde hem; myn Oom zelf beleedt, dat hy in hem geen
gebrek zag, dan alleen het gemis van middelen: en nogthans wilde hy my dwingen
om zyn wil te volgen, in het ten Man neemen van den ouden gierigaart, aan wien
ik niet zonder afgryzen kon denken. De engte, waarin myn Oom my drong, deedt
my myne hartsgenegenheid opvolgen. Ik trouwde myn Minnaar, naa uit het huis
myns Ooms te zyn weggeloopen. - Onze Egtverbintenis volbragt zynde, dwong myn
Egtgenoot onzen Oom tot de afgiste van 't geen my als het Ersgoed myns Vaders
toekwam. - Naauwlyks was hy 'er meester van, of ik zag dat hy dit geld op de
balddaadigste wyze doorbragt; op de groote tederheid, welke hy my in den beginne
hadt toegedraagen, volgde
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het koelste en schandlykste gedrag; in 't einde verliet hy my geheelenal, en ging,
Krygsdienst genomen bebbende, met het Regiment, waaronder hy geplaatst werd,
na het Eiland Corsica - te welker plaatze hy zich thans bevindt. - Myne Familie,
geheel op my verbitterd, doet my opzoeken, om zich van myn persoon te verzekeren.
- Ik vlied voor derzelver toorn - Slagtoffer als ik ben van eene verleide liefde. - Ik
zoek eene wykplaats, waar ik myne dagen stil kan slyten, zonder de wraak myner
verbitterde Bloedverwanten te gevoelen. Myne Vrienden hebben my, te deezer
gelegenheid, niet geheel verlaaten. Ik kan de waarheid van 't geen ik verhaal
bevestigen door Brieven, daartoe betrekkelyk. Hier zyn 'er eenige van M. DE -,
Lieutenant Generaal, en van den Marschalk DE -.’
DULILOT zag in deeze Brieven niets dan bewyzen van de waarheid der hem
verhaalde Geschiedenis, onder welker verhaal zyne ziel zich door eene menigte
van verschillende hartstochten geslingerd en geschokt gevoelde. Zyne belangstelling
in NARVALLE wakkerde middelerwyl aan. Het dagt hem eene hoogst aangenaame
taak, in staat te weezen, eene Schoonheid in verlegenheid te hulp te komen, en
beledigde Deugd te beschermen. Zyne gesprekken met NARVALLE vloeiden over
van dusdanige betuigingen; die, op haare beurt, getroffen door zyne edelmoedige
aanbiedingen, een betrouwen aan den dag lei, 't welk DULILOT geheel bekoorde.
Zy kwamen te Lyons, waar de vriendlyke belangstelling van DULILOT de
beminnelyke en ongelukkige Dame verpligtte een huis te betrekken, meer aan zyne
omstandigheden dan aan die van NARVALLE beantwoordende; doch haar lot poogde
hy te verzagten door het edelmoedigst gedrag. Van dag tot dag vestigde of liever
versterkte hy zich in het vertrouwen van NARVALLE, en dagt haare genegenheid in
zo verre gewonnen te hebben, dat hy haar mogt te kennen geeven, hoe ongelukkig
hy was, dat zy haare hand gegeeven hadt aan eenen Man, haars zo zeer onwaardig;
hoe verrukt van vreugde hy zou weezen, indien zy, door een zeker middel, 't welk
hy van verre aanduidde, te zyner begunstiging wilde neigen. NARVALLE's kieschheid
scheen geraakt op een scheemerend voorstel, waartoe zy DULILOT zelve gebragt
hadt; het was eerst naa eenigen tyd, verloopen in de zorgvuldigste oppassing van
de zyde des Minnaars, dat zy haar besluit te kennen gaf. Naardemaal wettige
middelen de éénige waren, welke zy te werk wilde stellen, verklaarde zy DULILOT,
die 'er bestendig op bleef aandringen, dat zy besloo-
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ten hadt om haar Huwelyk te doen ontbinden; en ten dien einde was het noodig,
dat zy na Corsica overstak, om het te bewerkstelligen.
DULILOT, ingenomen met, en verrukt door, dat voorstel, bezorgde alles, wat tot
het doen der reize noodig was; en, doordrongen van smerte op het denkbeeld des
afscheids van zyne Zielsvoogdesse, was het alleen in gevolge van een volstrekt
verbod, dat hy haar niet vergezelde na de plaats, waar zy scheep ging; hy zogt
derhalven zich te troosten, door zich toe te geeven in de aangenaame hoope, welke
het vooruitzigt van dien stap hem opleverde.
DEBAR, de Boezemvriend van DULILOT, van wien ik reeds met een woord gewaagd
heb, deelde in het geheim zyns Vriends: dan hy bestreedt, zo veel in hem was, eene
neiging, die hem toescheen in 't einde voor DULILOT nadeelig te zullen uitloopen; hy
waagde het, om 't ongunstig denkbeeld, 't welk hy ten opzigte van NARVALLE hadt
opgevat, mede te deelen: 't geen hy des in 't midden bragt, hadt de vriendschap
van DULILOT eenigzins verkoeld. Dan DEBAR's verknogtheid was niet in 't minste
veranderd: hy hadt medelyden met zynen Vriend, en kweekte diens vertrouwen
aan, ten einde hem ten eenigen tyde nuttig te kunnen weezen. Eene zo edelaartige
wyze van doen trof DULILOT, die eenigzins tot zichzelven kwam, en na de voorheen
afgeweezene raadgeevingen begon te luisteren; schoon hy dezelve niet opvolgde,
als zy tegen zyne eens gevestigde neiging inliepen.
NARVALLE keerde van Corsica terug. Zy betuigde den onverduldig verlangenden
DULILOT, dat zyne en haare wensch niet vervuld kon worden; dat 'er zich
onoverkomelyke hinderpaalen tegen de ontbinding haars Huwelyks opdeeden.
DULILOT was ontroostbaar; hy vondt geen verligting in zyne boezemsmerte, dan in
het deel, 't geen NARVALLE daarin wel wilde neemen; en die geringe troost mogt
weinig baaten.
Geduurende al dien tusschentyd hadt NARVALLE's Familie de naspeuringen niet
gestaakt. Zy vernam door brieven, welke zy altoos aan DULILOT mededeelde, dat
haar Oom eenig vermoeden hadt, dat zy zich te Lyons onthieldt; en dat zy, derhalven,
daar niet lang veilig zou weezen. ‘Gy ziet, myn waarde DULILOT,’ dus sprak zy op
den inneemendsten toon, met welk eene heftigheid zy my vervolgen; het schynt dat
het my wangunstig noodiot my de vertroostingen weigert, waarmede uwe
edelmoedige hoogagting het wrange myns wederspoeds verzagtte. - Gy moet u
niet verwonderen, wanneer, ten eenigen dage, eene onvoorziene waarschuwing
my tot een schielyke afweezigheid vanhier noodzaak-
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te. In gevalle ik te weeten kome, dat myne Bloedverwanten maar al te wel onderrigt
zyn van de plaats myns verblyfs, en maatregels, daarmede overeenkomstig, neemen,
dan zal ik na Toulouse gaan, en my versteeken in een Klooster, waarvan ik u hier
het Adres opgeef; dan gy moet my daar niet schryven, voor dat gy van my iets
naders vernomen hebt; misschien verloopt 'er wel eene maand, eer ik u schryve,
uit hoofde van de noodige voorzorge, welke ik moet draagen; ik zal u van dit alles
nader onderrigten, en gy kunt de rede reeds eenigzins begrypen.’ De traanen, die
deeze ontdekking vergezelden, werden gevolgd van wederzydsche allertederste
betuigingen van eeuwige liefde, in spyt van alle ongelukken, welke zamenspanden
om zich daar tegen te verzetten.
NARVALLE's te kennen gegeevene vrees werd niet terstond bewaarheid. De
gerustheid, waarin zy zich ten deezen opzigte bevondt, deedt haar besluiten om
DULILOT een voorstel te doen, dat hy voor haar na Aix zou gaan, ten einde eene
zaak, voor haar van het uiterste gewigt, te volbrengen. Uit de schipbreuk haars
ongeluks hadt NARVALLE eene vry groote som overgehouden in Wisselbrieven, welke
tot duslange in handen eens vertrouwden Vriends gebleeven waren, en die niet in
de gelegenheid geweest was, dezelve eerder aan haar over te maaken. Deeze
Wisselbrieven waren getrokken op de Markgravinne DE VORSON te Aix. NARVALLE
kende in de Stad niemand, aan wien zy het ontvangen daarvan kon vertrouwen.
DULILOT nam het op zich, en ging op reis.
DULILOT, te Aix gekomen, ging, volgens het gegeeven Adres, de Markgravinne
DE VORSON opzoeken; zy was te dier Stede niet bekend; des verwonderd, deedt hy
alle mogelyke naspenringen; dan alle te vergeefs. Dit bedryf maakte zyn vertoeven
asdaar veel langer dan hy gewenscht hadt; en moest hy terugkeeren, zonder eenig
spoor van die Markgravinne ontdekt te hebben.
Mistroostig over eene zo onverwagte teleurstelling, en alles wytende aan de
trouwloosheid dier Markgravinne, welke hy veronderstelde de Stad verlaaten te
hebben om de betaaling te ontwyken, en vol gedagten hoe hy op de beste wyze dit
onvoorzien verlies aan NARVALLE zou bekend maaken, keerde hy na Lyons terugge.
Zyne eigene omstandigheden vermeerderden de onaangenaame denkbeelden,
welke zynen geest onder den weg vervulden; zyne zaaken stonden niet goed; hy
hadt zyn Koopbedryf verwaarloosd, en ten behoeve van NARVALLE veel gelds
uitgegeeven; dan hy dagt alle die zorgen geleenigd te zullen vinden by zyne
aanbiddelyke Zielsvoogdesse.
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Zo ras hy in Lyons kwam, ylde hy na NARVALLE's huis, - na dat huis, door hem zelven
gehuurd en in den besten smaak opgecierd, om NARVALLE te troosten en te
behaagen. - Dan, hoe onuitspreeklyk groot was zyn zielsverdriet! NARVALLE hadt,
staande zyn afweezen, en huis en Stad verlaaten: geen onderrigt altoos, van 't geen
haar wedervaaren was, strekte hem tot troost. 't Geen zyne verbystering nog
vermeerderde, bestondt hierin, dat niet alleen de Juweelen, maar zeifs de geringste
Galanterien, welke hy haar gegeeven hadt, met haar verdweenen waren. Egter
scheen NARVALLE een blyk van baar goed oogmerk gegeeven te hebben, daar zy
eene Nigt van DOLILOT, een Kind van agt of tien jaaren, hadt medegenomen. Maar
deeze omstandigheid was noodloos om DULILOT te verzekeren van de eer en trouwe
zyner Zielsmeestresse: geen oogenblik kwam het in zynen geest op, om aan haar
eenige oogmerken toe te schryven, strydig met die hy oordeelde steeds in haar
ontdekt te hebben.
Zyn Vriend DEDAR, door Liefde niet verblind, dagt niet gelyk hy, en deedt alles,
wat in zyn vermogen was, om DULILOT te overreeden, dat hy bedroogen was; doch
alles te vergeess. DULILOT bragt tegen die redenen zyns Vriends in, de
beweegredenen der naspeuringen van de Familie van NARVALLE, die ongetwyfeld
haar gedrongen hadden tot dit onverwagt vertrek.
Dit voorval verwekte veel gespreks in Lyons, waar men reeds lange de gehegtheid
van DULILOT opgemerkt, en welke de afkeuring van allen, die hem kenden, ten
gevolge gehad hadt. De verwarde staat zyner geldmiddelen bragt eindelyk te wege,
dat hy zyn aandeel uit het gemeenschaplyk handelbedryf verloor.
(Het Vervolg en Slot liernaa.)

Treffende voorbeelden van garrick's vermogen om zich te
vermommen.
GARRICK, gereed en gekleed staande om zyn rol te speelen, ontving een boodschap
van eene Dame. De Knegt, die dezelve bragt, hadt den Acteur menigmaal gezien,
en kende hem zeer wel. Dan GARRICK, den toon aanneemende van den rol, dien hy
te speelen stondt, verzogt den Boodschapper, hem het Briesje over te geeven: doch
deeze, in den persoon verbysterd, en zich verzekerd houdende dat het GARRICK
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niet was, wien hy het eigenhandig moest geeven, weigerde zulks.
GARRICK vertelde dit aan Dr. HAWKESWORTH. Deeze wilde het niet gelooven, en
hieldt zulk een persoonsbedrog voor onmogelyk. Terstond ging de Acteur, verzekerd
van den goeden uitslag, met den Doctor eene Weddingschap aan, dat hy hem
denzelfden trek zou speelen.
Niet lang naa dit gesprek kleedde GARRICK zich in Boerengewaad, nam een paard
uit eene herberg, korten tyd vóór dat HAWKESWOKTH voorbyging, na GARRICK's huis
gaande. De Doctor was even de herberg voorby, of GARRICK steeg te paard, en
reedt hem op. Zy geraakten aan de praat; en onder het spreeken vroeg de
vermeende Boer, waar hy heenging? - Na Mr. GARRICK, was het antwoord. - Ik ken
hem zeer goed, zeide de Boer; want hy is myn Landheer; over een dag of twee zal
ik by hem komen, om myn Landbuur te betaalen. - Zy scheidden hierop van elkander.
GARRICK, schielyk na huis rydende, veranderde zyne kleeding, en ontving zynen
Vriend, geheel onbewust van den trek, hem gespeeld. Den volgenden morgen trok
GARRICK het zelfde Boerenpak aan; en komende in het vertrek, waar Dr.
HAWKESWORTH zat, herkende deeze terstond den vermeenden Landman, en tradt
met hem in gesprek. - In 't einde ontdekte GARRICK zichzelven, en zyn Vriend bekende
de Weddingschap verlooren te hebben.

Een bon mot.
De Heer A***, Hoogleeraar op de Hoogeschool van Saumur, was gewoon, alle
morgens geregeld vyf uuren op zyn Boekvertrek door te brengen, en zeer stipt op
het uur van zyn middagmaal. 't Gebeurde dat hy ten bepaalden middaguur niet
beneden kwam. Zyne Egtgenoote vervoegde zich op zyne Studeerkamer, en vondt
hem nog druk met leezen bezig. Zy voegde hem toe: ‘Ik wenschte wel, myn
Waardste, dat ik een Boek was.’ - Waarom? - ‘Omdat gy dan steeds by my zoudt
weezen.’ - Ik zou hier niets tegen hebben, hervatte de Professor, mits gy een
Almanak waart. - ‘Waarom een Almanak, myn Lief?’ - Omdat ik dan alle Jaaren een
nieuwe zou hebben.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Korte opheldering van myne gedachten nopens de praedestinatie,
of voorverordinering, in 't byzonder met opzicht op het besluit der
verwerping.
Dat myne voorgestelde gedachten nopens dit stuk, te vinden in de Vaderlandsche
Letteroeffeningen des voorleden jaars, zoo vreemd niet moeten voorkomen, zoo
ver niet afwyken van de Leer onzer Kerke, en dus niet als onrechtzinnig moeten
aangemerkt en verworpen worden; zal ik met het getuigenis van twee voornaame
Godgeleerden, die weleer in onze Kerk gebloeid en uitgeblonken hebben, staven.
Het eerste getuigenis ontleen ik uit de verklaring van den wydberoemden Prof.
H. VENEMA, over de bekende en nadruklyke woorden by den Propheet EZECHIëL, C.
XVIII:23 en XXXIII:11. Zoo waarachtig als ik leef, spreekt de HEERE, HEERE, zoo ik
lust heb in den dood des Godlozen! Maar daarin heb ik lust, dat de Godloze zich
bekere van zynen weg, en leve. Dus schryft hierover die geleerde Man, in zyne
Latynsche Commentarie van dien Propheet: ‘Schoon de naaste en onmidlyke zin
van die woorden niets bepaalt, aangaande 't besluit van God en 't geen geschieden
zal, noch van de hartveranderende genade, waardoor God de bekering in den
zondaar werkt; van ter zyden, nogthans, en door deen wettig gevolg, strekken
dezelve zich verder uit, en behelzen verscheidene gewichtige waarheden, van welke
ik eenige zal voorhouden: 1) Dat God den dood van zondaren, en derzelver
onbekeerlykheid, door een volstrekt besluit, uit zyn louter welbehagen ontstaande,
niet bepaald heeft; 't welk tegen deze plech-
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tige verklaring zou stryden; terwyl daaruit zou volgen, dat God den dood van
zondaren al, en derzelver bekering niet wil. 2) Dat de dood des zondaars uit Gods
welbehagen en zynen vryen wil niet voordvloeit, maar uit Gods deugden, welke dien
vereischen, en derhalven iets is, 't welk God, als wys, en een billyk en rechtvaardig
Rechter der wereld, te weeg brengt; en niet eerder, dan wanneer 'er geene bekering
te hopen is, noch in groter trap, dan Gods deugden noodzakelyk vereischen; 't welk
door ons niet kan bepaald, en Gode moet overgelaten worden; want den dood des
zondaars, als zoodanig, wil God niet, en daarin heeft Hy geen behagen; derhalven
wil God dien om iets anders, en wel uit kracht van zyne deugden en volmaaktheden.
3) De derde waarheid is, welke PAULUS, 1 Tim. II:4, en PETRUS, 2 Br. C. II:9, hebben
voorgehouden: God wil, dat alle menschen zalig worden, en tot kennis der waarheid
komen; en dat niemand verloren ga. Hoe ver deze stelling zich uitstrekke, zal ik hier
niet onderzoeken. Genoeg is het, aan te merken, dat daaruit klaar volgt, dat God
niet den dood van zondaren wil, maar derzelver bekering en leven; 't welk waar
zynde, moet niemand in eene natuurlyke onmogelykheid van zaligheid gesteld zyn;
maar moeten, in tegendeel, allen genoegzame middelen hebben, 't zy wat nader
by of verder af gelegen, tot bekering en leven; want die 't einde wil, wil ook de
middelen.’
Misschien zal men dit getuigenis van dien geleerden Man niet genoegzaam achten;
schoon hy dit, op die wyze, op de Hogeschool te Franeker steeds geleerd, en ook
in zyne Schriften voorgedragen heeft, en hy nooit rechterlyk daarover is beschuldigd
en aangevallen, ten blyke, dat tegen zulke gedachten, ook volgens de Leer van
onze Kerk met recht en reden niets was in te brengen. Ik zal 'er daarom een ander
getuigenis, van een bekend rechtzinnig Godgeleerde, byvoegen; 't is dat van den
Hooggeleerden MASTRICHT, te vinden in syntagma Theoret. Practicum de side
salvifica. Wanneer deze den mensch alle voorwendzel van verschoning, voor zyne
volharding in de ongelovigheid, wil benemen, en denzelven alle uitvlugt afsnyden;
geeft hy, Cap. 17. § 3. p.m. 451, dit navolgende daartoe op: omdat de menschen
niet ernstig willen, niet alleen God en J.C. zoeken,
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maar ook niet staan naar het vermogen om dezelven aan te nemen; want, indien
zy ernstig wilden, en dan niet konden, zouden zy eenige verschoning verdienen;
schoon niet geheelenal. Dewyl zy nu alleen daarom niet kunnen, omdat zy niet
willen, hebben zy in dezen geen meer verschoning, dan een dief, die voorgeeft zich
van stelen niet te kunnen onthouden, omdat hy niet ernstig wil; want dan zoude hy
ook kunnen. Maar hy gaat verder; vraagende, of het dan voor dezen te eenemaal
wanhopend is? en andwoordt: In genen dele. Verder: Wat zoudt gy dan den
zoodanigen raden te doen en by de hand te nemen? Het andwoord is: Deze twee
dingen: 1) Zoo veel zy kunnen, daarna te streven, om hunne onmacht te erkennen,
te gevoelen, te beklagen, en naar hun vermogen tegen te gaan, indien niet door de
krachten der natuur, ten minsten van de algemene genade. 2) Dat zy, ter
voorbereiding tot het geloof, door hulp van die zelfde algemene genade, alleen ter
goeder trouw handelen, en zoo veel toebrengen als zy kunnen; naarstig ter Kerk
gaan; het Woord van God horen, lezen, overdenken; naar vermogen Gebeden
uitstorten, en alle andere middelen standvastig gebruiken; tot dat het God behagen
zal, door zynen Geest, het verstand te verlichten en het hart te openen; 't welk dan
te verwachten is, indien 't Woord van den Zaligmaker zal bevestigd worden: Bidt,
en u zal gegeven worden; zoekt, en gy zult vinden, enz. Luc. XI:9. - Hoe nu dit alles
bestaan kan, zonder zulk eene bevatting van zaken, als ik voorgedragen heb; en
of zulks daarmede niet moet instemmen; laat ik anderen beöordelen. Ik beken, niet
te kunnen doorzien, hoe het een met het ander zamenhangt, indien daaraan geen
plaats gegeven worde.
Ik heb ook, vóór veele jaren, wel van voorname Leeraars onzer Kerk openlyk van
den Predikstoel gehoord, dat alle menschen, van de zyde van God, leven in de
mogelykheid om zalig te worden, en als zoodanig moeten aangemerkt worden; 't
welk myne voorgestelde Gedachten tot eenen grondslag moet hebben, indien ik
eenigzins kan oordelen; ten zy men plaats geeve aan stellingen, welke elkander
bestryden en omverstoten.
Dit weinige vond ik goed te herinneren, opdat
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men myne Gedachten niet te haastig door vooroordeel verwerpe, maar het een en
ander bedaard overwege en beproeve. Ik besluit met de woorden van Apostel
PAULUS: Als tot Verstandigen spreek ik; oordeelt gy, 't geen ik zeg.
J. KRAMER,
rustend Leeraar.

Iets over Socrates.
(Ontleend uit the Athenian Letters, or the Epistolary Correspondenoe of the Agent
of the King of Persia, residing at Athens, during the Peloponnesian War.)

Cleander aan Smierdis.
Ik ben onlangs tegenwoordig geweest by, en heb deel genomen in, eenige
gesprekken met de Wyzen van deeze Stad, die my meer dan eenmaal voor den
geest bragten die vermaakvolle eenzaamheid, waar gy, verwyderd van alle andere
zorgen en aftrekkende bezigheden, als 't ware, de tegenwoordigheid genoot van
den grooten OROMASDES, en verlichtingen ontvingt, van geen minder
aangelegenheids, dan de hooggeroemde, aan den begunstigden ZOROASTER
geschonken, en welke gy my mededeelde.
Niet verre van Athene, te midden van een ruim veld, bykans geheel omringd door
de heldere en zagtvloeijende wateren der Riviere Illisus, is een Renperk, niet zo
zeer aanmerkelyk uit hoofde van de cieraaden en grootte, als van wegen de oudheid
en ligging. Het werd aangelegd in de vroegste eeuwen van deeze Republiek, en
behoudt tot nog de oorspronglyke ruwheid en eenvoudigheid. Een aantal boomen,
ten minsten gelyktydig met den aanleg des Renperks, wier stammen zwaare pylaaren
gelyken, om een dik en groen verwelfzel te onderschraagen, staan aan de eene
zyde geplant; door dezelve speelen de koele windjes, die uit de rivier opkomen, en
geurig gemaakt zyn door de ontelbaare bloemen op den oever; deeze schenken
eene frisheid, by de schroeiende hette, welke wy thans voelen, en leveren dus de
aangenaamste verblyfplaats op,
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welke men zich kan verbeelden. Het is voor deeze plaats, dat de Philosophen van
Athene dikwyls de Academie en het Lycaeum verwisselen. Men heeft my te
meermaalen vergund, tegenwoordig te zyn by de gesprekken, daar gehouden; en
gy zult, zo ik my verbeelde, daaraan ook wel willen deel hebben.
't Is waar, ik trof, te gemelder plaatze, zomtyds een schraal onderhoud aan.
Eenigen onder de eerste en meest geroemde Wysgeeren bezitten weinig waare en
bondige kundigheden, zelfs in die Weetenschappen, in welke zy voor Leermeesters
willen gehouden worden. Veelen, die zich uitgeeven voor Onderwyzers in Natuurlyke
Waarheden, weeten 'er of geheel niets van, of tasten grof mis, ten opzigte van de
eerste beginzelen, op welke dezelve rusten. Anderen gaan voor Leermeesters in
de Welspreekenheid, doch zyn niet in staat om eenig blyk of bewys te geeven, dat
zy 'er toe opgewassen zyn. Nog anderen deelen Lessen van Wysheid uit, doch niet
geput uit eigen bron, maar geheel uit die der Ouden afgeleid; geheelenal berustende
op het gezag en de grondregelen hunner Voorgangeren. Doch 't geen bovenal myne
verontwaardiging gaande deedt worden, was, dat zy allen, zonder eenige wereldof menschenkennis, of doorzigt van Staatkunde, het zich onderwonden, hunne
Leerlingen te onderwyzen in de kunst van regeeren, in het beleid der Staatszaaken,
en het vervaardigen van, zo zy meenden, geschikte en noodzaaklyke Wetten.
Ik moet egter bekennen, dat deeze Voorwenders van Weetenschap hier ter plaatze
zeer dikwyls eenen Man ontmoeten, die, daar hy hun in alle deelen van Geleerdheid
overtreft, bezield schynt met eenen byzonderen Yver, om der meesten kwalyk
gegronde aanspraaken op dezelve te vernietigen. Het is niet ongewoon te zien, dat
zy, op het aankomen van deezen grooten kampvegter voor de waarheid, schielyk
en met schaamte de wyk neemen; en het is, in de daad, onmogelyk te begrypen
de diepe wysheid en de gezonde redeneerkunde, te voorschyn treedende in het
(*)
eenvoudig gewaad en voorkomen eens geringen werkmans . Gelyk hy de byzondere
kunst bezit, om 't geen hy behandelt op te

(*)

SOCRATES was een Steenhouwer.
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helderen, zo is hem ook bovenal eigen, om 't geen door anderen, op ontoereikende
gronden, aangenomen of beweerd wordt, te ontzenuwen. Door een overvloed van
gepaste vergelykingen, en het te passe brengen van bekende en gemeenzaame
onderwerpen, opent en overtuigt hy teffens het verstand zyner Toehoorderen.
Niet noodig is het, naa deeze beschryving, u te zeggen, dat ik SOCRATES bedoel,
by wien, zo 'er iets in hem berisplyks is, zulks bestaat in eene te groote
behoedzaamheid, en dat hy veeleer zich bevlytigt, om de zodanigen, met welken
hy verkeert, af te leeren wat verkeerd is, dan hun te onderwyzen in 't geen regt is.
- In eene onzer zamenspraaken, naa dat hy een geheel leger van Drogredenaaren
op de vlugt gedreeven hadt, en alleen één of twee zyner Vrienden by ons gebleeven
waren, gaf ik myne verwondering en leedweezen te kennen, dat hy, die zo bekwaam
was en zo gereed scheen om de Menschen waare en rechtschaape kundigheden
in te boezemen, nogthans zo agterlyk scheen in het volvoeren van deeze godlyke
taak. - Ik kwam zo verre van hem te zeggen, ‘dat het onedelmoedig scheen, en
onbestaanbaar met zyne algemeen betoonde goedwilligheid, zo gestreng te weezen,
als ik hem zomtyds aantrof, ten aanziene van de zodanigen, wier grootste misslag
misschien alleen daarin bestondt, dat zy te gereed waren om zich voor Leermeesters
uit te geeven; terwyl hy, die in staat was dit te doen, zulks niet op zich nam.’
SOCRATES nam deeze myne hem bestraffende aanmerking met de hem eigene
heuschheid op, en voerde my, naa eene poos zwygens, het volgende te gemoete:
- ‘Ware ik, in de daad, myn Vriend! ('t geen gy van my zo gunstig gelieft te
veronderstellen) in staat om het Menschdom te onderwyzen, nogthans houd ik my
verzekerd, dat gy en alle verstandige menschen het slegt in my zoudt vinden, indien
ik het waagde, daarvoor uit te komen. - Het is duslang de hoofdbezigheid myns
leevens geweest, om de dwaasheid der veelvuldige Betweeteren te beschaamen
en te wederleggen. En zou ik my niet bloot geeven aan de veragting van deezen,
die zo veragtlyk zyn, indien ik hunne taak op my name, en het my onderwondt,
uitspraak te doen over stukken, die ik niet alleen weet dat buiten het bereik myner
kundigheden lig-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

507
gen, maar zelfs buiten dat van menschlyke vatbaarheid?
Wel is waar, ik heb getragt, zo verre my mogelyk was, myne bekwaamheden aan
te kweeken en te vermeerderen. Ik beken myn uiterste vlyt aangewend te hebben,
om kundigheden op te doen; en gelyk waarheid en weetenschap, tot duslange, het
hoofddoelwit myner poogingen geweest zyn, zo houd ik my verzekerd, dat deeze
beide, in het toekomende, de hoofdvoorwerpen myner betragtinge zyn zullen. - Maar
helaas! zo verre ben ik van myn doel bereikt te hebben, dat elke dag my leert, hoe
ik daartoe nimmer komen zal. Ik ben verzekerd, dat ik niets ten vollen verstaa; en
de ondervinding van elken dag overtuigt my van de dwaasheid der besluiten, door
my op den voorgaanden gemaakt; en naa de rypste raadpleeging kom ik tot het
besluit, dat het waarschynlyke alles is, waartoe wy immer in onze naspeuringen
geraaken kunnen. Wat kan ik, derhalven, beter doen, of hoe mynen tyd nutter
besteeden, dan met te tragten om de menschen af te brengen van die ydele en
vrugtlooze najaagingen der ons steeds ontvlugtende zekerheid, welke ik my
verzekerd houde, dat zy nooit zullen vinden?
Dan dit alles belet niet, om eenige groote en ten grondslage dienende punten
daar te stellen, en 'er op af te gaan. En, indien gy dan begeert te weeten, wat my
hoogst aanneemelyk dunkt; ik antwoord: Ziet gy het maakzel des grooten Heelals,
en hebt gy gelet op de veelvuldige en wonderbaare blyken van Wysheid en Schikking,
in elk gedeelte van 't zelve ten toon gespreid; en kunt gy dan twyfelen, dat dit het
werkstuk is van eene alwyze en almagtige Oorzaak? Kan zo veel nuts en schoons,
zo veel volheerlyks en bestemds, zo veel geregeldheids, zo veel ordes, ons treffen
op de beschouwing der Natuure, en wy den Maaker der Natuure niet erkennen?
Kunnen 'er zo veele weezens bestaan, en geen Oorzaak van hun bestaan hebben?
Neen: het is onmogelyk, de klaare en doorsteekende merktekens van eene Godheid,
die dit wonderbaar werktuig vormde en bestuurt, niet te ontdekken, niet te erkennen.
- Het moet waarheid weezen, dat wy allen onder GOOS bestuur staan; dat wy allen
voortgebragt zyn tot
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eenig groot oogmerk. Wanneer wy ontdekken, dat 'er geen het geringste
voortbrengzel, 't geen wy waarneemen, bestaat, of het heeft zyn gebruik, en dient
tot byzondere einden; dan worden wy opgeleid om te befluiten, dat ook de Mensch,
het heerlykst Werk der Scheppinge, tot zeker einde geschaapen is.
Hierdoor word ik opgeleid om te overweegen en na te speuren, welke diensvolgens
de hoofdpligten myns leevens uitmaaken. Ik beproef de uitgestrektheid van myne
eigene en van anderer bekwaamheden. Ik tragt hunne verstandlyke vermogens te
peilen. Ik spoor het einde naa van onze bedryven; hoe zy op onszelven, hoe zy op
anderen werken. Ik vind een licht, en, als 't ware, een geleide geplaatst in myn eigen
boezem, 't welk, indien men 'er behoorlyk op let, my bestuurt in alle gewigtige
leevensomstandigheden. Ik houd my verzekerd, dat de Mensch niet alleen om zyns
zelfs wille gebooren is, maar ook ten nutte van anderen; dat 'er eene Wet is, welke
allen voorschryft, alles te betragten, wat regt, waar en goed is, - eene Wet, in elks
hart geschreeven; dat menschlyke wetten alleen dienen om zulks aan te dringen,
en slegten tot de opvolging daarvan te verbinden; dat de goeden daardoor niet
behoeven bestuurd te worden: hy, die op de voorschriften der Natuure let, heeft
geene andere verpligting noodig, dan die daaruit hervoortkomt.
Ja, verder, wanneer ik de natuur en de wording der menschen in aanmerking
neeme, en dat alles, wat wy leeren, weinig meer schynt dan herinneren van hetgeen
wy voorheen geleerd hebben; dan besluit ik, dat wy in eenigen anderen staat bestaan
hebben. En hebben wy voorheen geleefd, het is alsdan nog waarschynlyker,
(aangemerkt onze onverzaadelyke begeerte na kennisse, en hoe onmogelyk het
is, daaraan in dit leeven te voldoen) dat wy bestemd zyn voor een ander Leeven,
en dat wy zullen voortduuren in bestaan. - Maar ik wederhoud my van verder uit te
weiden over iets, 't welk u eene harssenschim en ydele bespiegeling moge dunken,
hoe waarschynlyk en redelyk my zulks voorkome.’
Hiermede besloot SOCRATES zyne opheldering. Gaarne zou ik hem overgehaald
hebben tot eene breeder ontvouwing van 't geen hy even hadt aangestipt. Hy,
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daarentegen, verzogt myne gevoelens te mogen weeten; welke ik, niet alleen uit
nederigheid, maar uit voorzigtigheid, gelyk gy wel kunt denken, weigerde te
ontvouwen. Gevolglyk brak ons onderhoud af.
Ik verliet SOCRATES, ten vollen overtuigd, dat de begrippen van den grooten
OROMASDES op eene wonderbaare wyze door het wyd Heelal verspreid zyn; en dat
de verheevenste Waarheden gemaklyk te ontdekken zyn, wanneer de Menschen
(*)
een voegelyk gebruik maaken van dat allerheerlykst uitvloeizel van hem, REDE .

Waarneemingen, wegens de Iliaca Passio, of het zogenaamde
Miserere mei; overeenkomstig de geneeswyze van den beroemden
Sydenham.
Door E. Relotius, Med. Dr. te 's Heerenveen.
In den Herfst des laatstverloopen jaars werd ik ter hulpe verzogt by een Man van
omtrent 40 jaaren, die zedert twaalf dagen gefolterd werd door allerhevigste
Kolykpynen, met aanhoudend braaken, zonder eenigen stoelgang. De hulpmiddelen,
door eenen Heelmeester aangewend, bestaande hoofdzaakelyk in herhaalde
ontlasting verwekkende Klisteeren, en het by de Geneeskundigen bekende Mixtura
Riverii, waren geheel vrugteloos geweest.
Ik vond den Lyder uitermaate zwak; de handen en voeten meer dan gewoonlyk
koud; de eersten reeds eenigzins loodkleurig, naar het paarse hellende; de witte
plek, die ik door eene zagte drukking op de hand maakte, herstelde zig zeer
langzaam tot de voorige kleur. Daarenboven had de elendige Lyder reeds zedert
eenige dagen veele drekstoffen gebraakt, en de Maag kon niets hoegenaamd
inhouden. Intusschen vernam ik, dat de Patient ook drie leevende ronde wormen
gebraakt had; weshalven ik niet twyfelde, of de wormen waren hier de Causa remota
geweest, als hebbende, door derzelver knaaging op de darmen, een introsusceptio
(Inschuiving) van

(*)

Dit Stukje is, blykens de daar onder gevoegde Letter R, van den Eerw. Dr. ROOKE, Leeraar
in Christ College, Cambridge.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

510
het Spyskanaal veroorzaakt. Ik wanhoopte byna aan het behoud van den als met
doodsangsten worstelenden Lyder; dewyl ik vreesde, dat 'er reeds Gangraena, of
ten minsten plaatzelyke ontsteeking, welke ras tot versterving zou overgaan, in de
darmen plaats had. In dezen jammerlyken toestand waren myne aanwyzingen: het
zenuwgestel tot bedaaren te brengen; de Contractio Spasmodica, als oorzaak der
door my onderstelde inschuiving, met de kragtdaadigste hulpmiddelen tegen te
gaan; de duldelooze pyn en benaauwdheid te verzagten; en dan vervolgens door
Clysmata purgantia den stoelgang te bevorderen. Om dus aan gemelde aanwyzingen
te voldoen, schreef ik ten eersten het volgende voor:
℞. Aq. Menthae ℥viij.
Laud. Liq. Syd. Ʒiβ.
Syr. Menthae ℥β.
M.D.

Ieder half uur een lepelvol, of, zo de Lyder hetzelve wederom uitbraakt, by herhaaling
een halve lepelvol in te neemen, tot dat de buikpynen bedaaren. Op den buik liet ik
wolle doeken leggen, in warme melk gedoopt, dikwyls te vernieuwen.
De Lyder hield het geneesmiddel telkens gelukkig binnen, en braakte vervolgens
niet meer. Den volgenden dag, wanneer de hevigste pynen bedaard waren, gebruikte
hy van gemelde Mixtuur alleen om de 3 of 4 uuren een lepelvol. De anus was toen
zo geweldig zamengetrokken, dat het zelfs ondoenlyk was, de pyp van een
Klisteerfpuit binnen te brengen; en met geene mogelykheid kon toen eenig vogt
worden ingespuit. Dit toeval heb ik meermaalen waargenomen; ook vindt men, als
iets zeldzaams, 'er gewag van by den beroemden VAN SWIETEN, Commentaria in H.
BOERHAAVE Aphorismos, Tom. III. pag. 175.
Hier tegen schreef ik het volgende voor:
℞. Opii puri Ʒi.
Dissolve in Ol. Lini ℥ij.
M.f. Linimentum.

Warm gemaakt zynde, werd de anus 'er dikwyls mede geïnungeerd.
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Op den derden dag waren de buikpynen geheel verdweenen; en toen oordeelde ik
het de gepaste tyd, om aan de laatste indicatie te voldoen; om, naamlyk, de natuur
tot den stoelgang, als 't ware, uit te lokken; weshalven ik voorschreef:
℞. Infus. Flor. Chamomill. ℥viij.
Sal. Culinar. ℥j.
F. Clysma.

't Welk, zonder eenigen tegenstand van den anus, ten eersten geappliceerd werd;
doch hierop volgde niet anders dan de ontlasting van het Klisteer, met eenige
rommeling van winden in de darmen. Tegen den avond geschiedde wederom de
gemelde darmspuiting, met byvoeging van een Once Sal. Culinar.; doch met geen
betere uitwerking. Den volgenden dag schreef ik het volgende Clysma voor:
℞. Infus. Flor. Chamomill. ℥viij.
Sal. Culinar. ℥ijβ.
Sinapi (Mostart)
11 Cochlearia.

Hierop volgde eenige ontlasting van drekstoffen met winden. Tegen den avond liet
ik wederom de laatstgemelde darmspuiting doen, met het gewenschte succes van
genoegzame ontlasting; welke, door middel van het eerstgemelde Klisteer, zo lang
onderhouden werd, tot dat de natuur in staat was zigzelve te redden. De spyzen,
die den Lyder nu werden voorgeschreeven, bestonden uit vleeschnat, waarin wat
beschuit geweekt was, met een weinig zout. Vervolgens schreef ik, met oogmerk
om de kragten wederom te herstellen, het volgende voor:
℞. Cort. Peruvian. El. ℥j.
Coq. in S.q. aq. ad Colat. ℥viij.
Add. Spir. Nitr. dulc. Ʒiij.
Syr. C. aurant. ℥β.
M.D.

S. Om de 2 uuren een theekopje vol in te neemen. De kragten namen dagelyks
merkbaar toe; en zo
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werd de byna hoopelooze Lyder gelukkig geneezen, en, als 't ware, uit de kaaken
des doods gerukt.
Eene andere Waarneeming van denzelfden aart betreft eene Boeren-vrouw, ruim
30 jaaren oud, welke, zedert twee jaaren aan Heupjigt sukkelende, zig by een
Kwakzalver vervoegd had, die haar een geneesmiddel had gegeeven, om inwendig
te gebruiken; met die uitwerking, dat de Heupjigt, aan welke de Lyderes langen tyd
mank gegaan had, daardoor verdweenen was. Eenige weeken naa deze vermeende
geneezing werd de Vrouw plotsling overvallen door hevige Kolykpynen, verzeld met
braaken. In dezen toestand had zy den naast by zynden Heelmeester laaten roepen,
welke de Lyderes vier dagen lang ontlastende Klisteeren gezet had; doch zonder
eenige ontlasting, of verligting van pyn, te bezorgen. De overige geneesmiddelen,
inwendig gebruikt, waren telkens wederom uitgebraakt. Op den 5den dag der ziekte,
zynde den 17 Febr. 1800, werd ik ter hulpe verzogt, en vond de Lyderes, door
geweldige buikpynen gefolterd, met eene aanhoudende doodelyk benaauwende
koorts, zeer dorstig, met een rasse en harde pols; zo dat duidelyk bleek, dat, zo
geen plaatzelyke ontsteeking, ten minsten eene ontsteekingagtige gesteldheid plaats
had. De Maag wilde niet het minste vogt binnen houden, en de Lyderes had toen
reeds drie dagen drekstoffen gebraakt; doch de Vires vitales waren nog niet zeer
verminderd.
Ik deed ten eersten eene ruime aderlaating, en schreef het volgende voor:
℞. Aq. Menthae ℥viij.
Spir. Nitr. dulc. Ʒiij.
Laud. Liq. Syd. Ʒiβ.
Oxymell. Simpl. ℥j.
M.D.

S. Ieder half uur een lepelvol in te neemen.
De Lyderes hield het geneesmiddel binnen; het braaken hield op. Wanneer ik
den volgenden ogtend de Lyderes wederom bezogt, had zy den voorgaanden nagt
het geneesmiddel volgens myn voorschrift naauwkeurig ingenomen; de buikpynen
waren zeer verminderd; de pols was zagter en geregelder. Vervolgens
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liet ik het gemelde zeer prikkelend Mostart-klisteer inspuiten; 't welk rommeling in
de darmen, doch weinig ontlasting veroorzaakte. Intusschen werd met de Mixtura
Anod. aangehouden, waarvan de Lyderes toen om het uur een lepelvol innam; en
tegen den avond liet ik het Clysma Stimulans wederom appliceeren, waarop een
taamlyke hoeveelheid drekstoffen volgde. Den volgenden ogtend liet ik het Klisteer
wederom herhaalen. De Lyderes had dien nagt eenige uuren verkwikkelyk geslaapen.
Nu volgde overvloedige ontlasting van drekstoffen; de buikpynen waren geheel
verdweenen, en de Lyderes was van haare wreede ziekte geneezen. De Heupjigt
openbaarde zig, na eenige weeken, wederom als voordezen; waaruit duidelyk bleek,
dat de Stimulus Morbosus in dit geval een Acrimonia Arthritica retropulsa was. Ook
blykt uit deze Waarneeming het gevaarlyke der Kwakzalvery zeer duidelyk. - Van
het Tabaksrook-klisteer heb ik in deze gevallen geen gebruik gemaakt; dewyl de
ondervinding my geleerd heeft, dat de braaking en benaauwdheid daardoor
vermeerderden, wanneer de ziekte ver gevorderd was.
Het zal niet ondienstig zyn, ter bevestiging van de nuttigheid der Opium, in ruime
giften, in de Passio Iliaca, myne Leezers te wyzen naar hetgeen de Weener
Hoogleeraar A. DE HAEN, in zyne Pathologische Praelectiones in H. BOERHAAVE, Tom.
III, pag. 193, heeft aangetekend; aan welke Waarneeming (gelyk ik met vermaak
erkenne te gelooven) myne beide Lyders hun leeven middelykerwyze te danken
hebben.

Over eene tusschen Mars en Jupiter lang vermoedde, thans
waarschynlyk ontdekte, nieuwe hoofdplaneet onzes zonnestelsels.
(Vervolg en slot van bl. 479.)
Daar 'er nu geene hoop meer overbleef, dit zonderling en merkwaardig
Hemelligchaam vóór des-
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zelfs terugkomst van de Zon, in Augustus of September eerstkomende, waar te
neemen; hield ik my intusschen met de berekening van deszelfs loopbaan, zoo
goed dit met behulp der weinige en onvolkomen opgegevene waarnemingen mogelyk
was, bezig; niet zoo zeer met bedoeling, om langs dien weg de Planeet, na eene
onzigtbaarheid van twee of drie maanden, weder te vinden (want daartoe hoope ik,
dat ons PIAZZI en zyne in February, Maart en April voortgezette waarnemingen betere
en meer bepaalde hulpmiddelen en aanwyzingen zullen aan de hand geeven); als
wel enkel, om intusschen met wat meer grond eenige gissingen, nopens het wezenlyk
bestaan eener zig tusschen Mars en Jupiter ophoudende Planeet, te kunnen waagen.
De aangetoonde waarnemingen van PIAZZI zyn tot de berekening eener loopbaan
ten deele onvolkomen, en ten deele ontoereikend. 1) Zyne twee waarnemingen,
die men kent, zyn maar op geheele minuten, en dus waarschynlyk slegts ten naasten
by opgegeven. 2) Ter berekening eener planeet- of komeet-baan worden ten minsten
drie waarnemingen vereischt; en ten 3) zyn de tyden der waarnemingen daarby niet
opgegeven. Betrekkelyk het eerste kan men aanneemen, dat ten minsten de naaste
minuut der waarneming goed zy opgegeven. Wat de tweede zwaarigheid betreft,
heeft misschien PIAZZI, gelyk wy hierboven reeds vermoedden, eene derde
waarneming opzettelyk terug gehouden, dewyl hy de loopbaan dezer Planeet (want
daarvoor hield hy haar toch reeds vóór den 24 Jan.) misschien zelve het eerst wilde
(*)
berekenen . Dan, indien dit het geval was, ontsnapte hem nogthans eenigermate
eene derde waarneming; doordien hy de omstandigheid vermeldt, dat de Planeet
tusschen den 10 en 11 Jan. tot haaren stilstand kwam. ORIANI en BODE wisten zig
deze omstandigheid ten nutte te maaken; en ik bediende my

(*)

De beroemde Fransche Sterrekundige JOS. NIC. DE L'ISLE ging hierin nog veel verder. Toen
hy, op zyn Observatorium te Parys, de merkwaardige, en lang te voren voorspelde en verwagte,
Komeet van 1759 het eerst ontdekt had, hield by dit lang geheim, en gebood zynen Leerling
MESSIER het diepste stilzwygen omtrent deze ontdekking. Men zie myne Allg. Geogr. Ephem.
III Band, S. 294. [VON ZACH.]
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msgelyks daarvan, om eene verbeterde loopbaan dezer Planeet uit die onvolledige
waarnemingen te berekenen. De derde zwaarigheid zogt ik met behulp der volgende
gissingen uit den weg te ruimen.
PIAZZI houdt, zoo als men weet, zig met de vervaardiging van een groot Register
(*)
van Sterren bezig . Hy wierd dus dat geluk deelachtig, waarop ik by de vervaardiging
van myn Ster-register gehoopt, en waarop zig het Lilienthaler Sterrekundig
Genootschap bepaaldelyk had toegelegd; en voorzeker zou de Planeet hetzelve
(†)
niet ontgaan zyn, zo PIAZZI het niet ware voorgekomen . PIAZZI is op zyn
Observatorium van eenen voortreflyken Meridiaan-kyker, en van eenen geheelen,
door RAMSDEN vervaardigden, Middags-cirkel, voorzien; waarmede hy zonder twyffel
die kleine Wandelster gevonden heeft. Die Ster nu moest den 1 Jan., ten dage
haarer ontdekking, ongeveer des avonds om 9 uuren, door den Meridiaan gaan: in
dat jaargetyde, en omstreeks dat uur, is het te Palermo volle nacht; en PIAZZI kon
by gevolg deze kleine Ster van de 8 à 9 grootte zeer wel met zynen Meridiaankyker
waarneemen. Het was, wel is waar, volle Maan;

(*)
(†)

Voorleden jaar liet hy zyn groot Register van 5500 Sterren drukken. Men vergelyke onze
Monatl. Corresp. II Band, S. 321. [VON ZACH.]
Het was ook een wezenlyk geluk, dat PIAZZI deze Ster juist op dien dag had waargenomen;
want had hy die maar 8 dagen laater ontmoet, zoo ware het mogelyk geweest, dat zy hem
ontgaan ware; want daar deze Wandelster om dien tyd tot haaren stilstand kwam, zou hy uit
eene waarneming van den volgenden dag haare eigene beweging niet gemerkt hebben. Het
zou dan daar op aangekomen zyn, of PIAZZI de Sterren van de 8ste à 9de grootte meer dan
twee maalen gewoon is waar te neemen, om haaren stand te bepaalen. Ook is het een
zonderling toeval, dat deze nieuwe Planeet, even als Uranus, 20 en 110 jaaren te voren, juist
in het gesternte des Stiers, ontdekt en gezien is. [Aanm. van den Hr. VON ZACH.]
Voeg hier nog by, dat het ook zeer opmerklyk is, dat juist op den eersten dag der nieuwe
Eeuw deze Planeet zou ontdekt zyn: een allergunstigst voorteken, voorwaar, voor de
voortgangen der Sterrekunde in de XIXde Eeuw, wier Geschiedenis met zulk eene schitterende
ontdekking haaren aanvang neemt. [Aanm. van den Redacteur.]
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en de Maan was reeds zedert drie uuren te Palermo opgegaan, en moest dus een
zeer helderen nacht veroorzaaken: maar zy was niettemin nog meer dan vier uuren,
o

of omtrent 68 , van die Ster verwyderd. Ja zelfs deze omstandigheid maakt myn
vermoeden byna volkomen zeker, dat PIAZZI deze vermeende Komeet niet uit de
vrye hand, b.v. met eenen Komeetenzoeker, maar met zyne vaste
Middags-Werktuigen moet gevonden hebben. De hier boven opgegevene regte
opklimmingen dezer Wandelster, tot Tyd overgebragt, waren derhalve haare
doorgangs-tyden, in Sterren-tyd opgegeven. Deze heb ik wederom tot middelbaare
Zonne-tyd gebragt, en alzoo de waare oogenblikken der waarnemingen dezer Ster
o

opgespoord. Hiermede nu, en met de schuinte der Ecliptica 23 . 28′. 10″, heb ik de
volgende Data ter berekening der loopbaan verkregen:
1801 middelb. tyd teGeoc. lengte der Geoc.
Plaats der Zon +Log. Dist.
Palermo
Planeet
Zuiderb. der 20″
a
Planeet
n. ′
″
T.
O
′
′
O
′
″
T. O
′
″
1
8.
Jan.

43. 15

1.

23. 29. 40 2.

37. 5

9.

11. 1.

23 - 7.

16. 41

1.

23. 43. 40 1.

38. 50 10. 3.

40 9,992616

22. 28 9,993235

Daar den 10 Jan. de Ster tot stilstand kwam, vond ik de Elongatie der Planeet voor
t

o

dien tyd 7 . 26 . 41′. 41″; en, met behulp van KEIL's Leerstuk, dat de Raaklyn der
Elongatie (eener Planeet) gelyk is aan den straal haarer loopbaan, gedeeld door
den quadraatwortel uit dien straal + 1, dezen straal zelve 3,071 en dus, naar KEPLER's
3/2

regel, de omloops-tyd (3,071) of 5,3817 jaaren. Volgens den gewoonen weg vond
ik daarna volgende verbeterde Hoofdstukken der cirkelvormige loopbaan:
T.

O

′

″

Middelb.
2.
heliocentr.
Lengte voor
den aanvang
des Jaars 1801

6.

55.

40

Lengte des
2.
opklimmenden
knoops

22.

0.

50

Middelb.
jaarlyksche
beweging

6.

54.

25

7.

47.

40

2.

Helling der
loopbaan
Synodische
omloops-tyd

5,3806 jaaren.

Wanneer men deze Hoofdstukken wat nader overweegt en vergelykt, is het zeer
zonderling en merkwaardig, dat de Afstand en Omloops-tyd van deze Ster van PIAZZI
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juist dezelfde met die van de vermaarde Komeet des Jaars 1770 zyn; welker
berekening den Sterrekundigen zoo
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veel werks verschaft heeft, en wier loop LEXELL niet anders dan in eene Ellips van
5½ jaaren kon voorstellen. Ook vond PINORé haaren Afstand 3,09, en haaren
(*)
Omloops-tyd 5,4 jaaren . BURCKHARDT, die eerst onlangs den Prys, wegens deze
(†)
reeds herhaalde keeren opgegevene onderzoeking , by het Nationaal Institut te
(‡)
Parys behaald heeft , kon, na bygekomene nieuwe waarnemingen, dit zonderling
Hemelligchaam insgelyks in geene andere, dan in eene elliptische loopbaan van
5½ jaaren, buigen. Zou misschien de Komeet van 1770 de zoo lang verborgen
geblevene Planeet zyn? Of is die Ster van PIAZZI mogelyk de Komeet van 1770? In
beide gevallen, het zy dit Hemelligchaam eene Planeet of eene Komeet is; waarom
is hetzelve niet meermaal gezien en reeds voorlang ontdekt? De oorzaaken, waarvan
wy hier boven reeds eenige hebben bygebragt, kunnen veelerlei zyn. Maar (om ook
maar by eene mogelyke en toereikende manier, om dit te verklaaren, staan te blyven)
men leze slegts de onlangs uitgegevene, en met een natuurkundig oogmerk ingerigte,
waarnemingen des Opper-Amptmans SCHRÖTER, over de Komeet des Jaars 1799,
in het derde Deel zyner Beyträge za den neuesten astronom. Entdeckungen. Men
zal daarin de zonderlingste verschyningen van de toevallig veranderlyke gestalten
der Nevelkringen, die de Komeeten omgeeven, alsmede der Dampkringen van de
bekende Planeeten, ja van de Zon zelve, met de grootste baarblyklykheid verklaard
vinden. In den Nevelkring om de Komeet des Jaars 1799 ontdekte hy niet slegts
toevallige, maar ook zeer snelle en boven maate groote veranderingen, zoo wel in
de uitgebreidheid, als in het licht dezes lichtkrings. Dr. HERSCHEL deelde eerst
nieuwlings aan de Koninglyke Maatschappy der Wetenschappen te Londen eene
Verhandeling mede, over den natuurkundigen toestand der Zon; waarin deze groote
Waarnemer de Zonnevlekken voor eene veerkragtige en in zig zelve duistere luchtstof
(gaz) houdt, welke zig op de oppervlakte van het duistere ligchaam der Zon
ontwikkelt; de haar omringende ligte vloeistof verdeelt;

(*)
(†)
(‡)

Cométographie, Part. II. pag. 89.
Allgem. Geogr. Ephem. III Band, S. 432.
Monatl. Corresp. III Band, S. 207.
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en ons alzoo uitzigten opent tot op de duistere deelen van dat ligchaam, welke wy
voor vlekken gewoon zyn te houden.
Zou het dan niet mogelyk zyn, dat wy zomtyds Hemelligchaamen zien, die voor
ons op andere tyden verdwynen? Wy kennen zelfs veele dergelyke, welke aan
wederkeerende lichtverwisselingen van verschillenden duur onderhevig zyn; als
b.v. de veele veranderlyke Sterren (Stellae mirabiles). Wat is 'er dan van de
vermaarde Ster van TYCHO, in Cassiopeja ten Jaare 1572 verschynende, geworden,
welke op eens zoo helder als Sirius glinsterde, ja zelfs Jupiter en Venus in haare
grootste nabyheid in glans overtrof, zoo dat men haar op helderen middag met
bloote oogen zien kon, en welke na twee jaaren weder geheelenal verdween; zedert
welken tyd men niet meer het minste spoor daarvan heeft kunnen vinden? Men
vindt in oude Geschiedboeken, dat 'er zig ten tyde van Keizer OTHO I, omtrent den
(*)
Jaare 945, en ook wederom ten Jaare 1264 , insgelyks tusschen Cassiopeja en
Cepheus, eene nieuwe, en tevens onbeweeglyke, Ster zou vertoond hebben.
Zommige Sterrekundigen vermoeden daarom, dat dit beide keeren de Ster van
(†)
1572 geweest zy; welke dus slegts alle 300 jaaren verschynen zoude . Welke is
dan de gesteldheid der even zoo beroemde, door KEPLER in den voet des
Slangendragers ten Jaare 1604 ontdekte, Ster, die op eenmaal zoo helder wierd,
dat zy alle de Sterren der eerste grootte overtrof; ten volgenden jaare onzigtbaar
wierd, en zig daarna niet meer vertoonde? Wat zyn dan HERSCHEL's planeetvormige
(‡)
Nevelsterren? En vond niet SCHRÖTER , dat geheele groote laagen van lichtnevel
uit den hemel verdwenen waren! Wat zyn dan onze groote en glansryke vuurkogels,
die, met eene snelheid, veele honderdmaalen de vlugt van eenen kanonskogel
overtreffende, over ons heenen trekken, lichten, barsten, en

(*)
(†)

(‡)

LEOVIT. apud TYCHON. Lib. I. pag. 441. Licet. Lib. V. Cap. 12.
Men zie LA PLACE's gissing hierover, in zyne Exposition du Systême du Monde, Liv. V. Chap.
6, pag. 347 der Uitgave van het Jaar VII in Quarto; de eenigste, welke door den Schryver
voor echt erkend wordt. [VON ZACH.]
III Band der Beyträge, S. 232.
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verdwynen? Het schynt zeker te zyn, dat dit ligchaamen van het Waereldruim, en
(*)
geene luchtverhevelingen van onzen Dampkring zyn. Dit dagt reeds MONTANARI
(†)
ten Jaare 1676, die, in zyne Fiama volante , zulk eenen, toenmaals door geheel
Italien gezienen, Vuurkogel op 40 Italiaansche mylen hoog berekende. Wien onzer
Lezeren is niet die groote Vuurkogel nog versch in 't geheugen, welke ten Jaare
1783 door geheel Europa gezien, en vry goed waargenomen wierd? Dit verbazend
vuurig ligchaam wierd door Engelsche Natuur- en Sterrekundigen op 60 Engelsche
mylen hoogte, en van 1⅙ myl in middellyn berekend. Hetzelve moet de middellyn
der Aarde in 7 minuten tyds voorby gelopen zyn.
Waarom zouden dan ook geene Komeeten op zommige tyden lichtende, en op
andere donker zyn kunnen? Dus kon de Komeet van 1770, by voortduuring, dan
eens in eenen duisteren, en dan wederom in eenen lichtenden staat bestaan.
Misschien laat zig ook hierdoor, zoo wel als door de verstoorende heerschappy der
grootere en digtere ligchaamen dezer waereld, de zeldzaamheid haarer wederkomst
verklaaren. Zy komen weder; wy zien ze niet: zy zyn daar; en wy bemerken ze niet.
Uit de gelykheid (Identitas) der hoofdstukken van de loopbaan eens
waereldligchaams tot de gelykheid van dat ligchaam zelve te besluiten, is buitendien,
gelyk alle Sterrekundigen weeten, niet meer dan eene hoogst waarschynlyke
(‡)
(§)
veronderstelling , welke dusverre maar door eene enkele der 91 berekende
Komeeten

(*)
(†)

(‡)
(§)

Ook de Sterrekundigen, HALLEY en HEVELIUS, hielden dezelve voor Waereldligchaamen.
La Fiama volante, gran Meteora veduta sopra l'Italia la sera de 31 Marzo 1676 speculazioni
fisiche et astronomiche espresse dal DOTT. GEMINIANO MONTANARI ... in una lettera all Ill. Ecc.
Sgr. MARCHESE FEDERICO GONZAGA ... Bologna 1676, 95 Bladz. in Quarto. Een allerzeldzaamst
Werk, 't welk ik der goedheid van den Hofraad BLUMENBACH te danken beb, en 't welk Dr.
CHLADNI, die zoo vlytig alle stukken over die stoffe verzamelde, nimmer kon te zien krygen.
[VON ZACH.]
Monatl. Corresp. II Band, S. 414.
De zoogenaamde Halleysche Komeet, wier vyfde en laatst waargenomene wederkomst ten
Jaare 1759 voorviel, en die ten Jaare 1835 weder verschynen zal. [VON ZACH.]
Men vergelyke alhier Lettres Cosmologiques de LAMBERT, pag. 46, 100 en 101.
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bevestigd is, en welke ja wel regtstreeks waar zyn, doch omgekeerd niet altyd
doorgaan kan. Twee Komeeten, die dezelfde loopbaan niet hebben, konden nogthans
een en hetzelfde ligchaam zyn. Dit heeft, wel is waar, nog niemand, voor zo verre
my bewust is, openlyk gesteld; maar ingewikkeld heeft LEXELL het reeds gezegd;
toen men hem, wegens zyne elliptische vyfjaarige loopbaan der Komeet des Jaars
1770, de tegenwerping maakte, dat men dan deze Komeet reeds voorlang, en
meermaalen, moest gezien hebben. LEXELL was, namentlyk, van meening, zoo als
waarschynlyk ook zyn groote Leermeester EULER, onder wiens oog hy arbeidde,
dat de werkingen en stooringen van Jupiter, zoo verbazend groot, wien deze Komeet,
den 27 Mey 1767, en den 23 Augustus 1779, byna rakende voorbyging, zyne
(*)
loopbaan geheelenal konden veranderd hebben . Dezelfde meening is ook
BURCKHARDT, in zyne Prysverhandeling over dit zonderling Hemelligchaam,
toegedaan.
Maar hoe afschrikkend moet niet reeds de bloote gedagte weezen, om de
stooringen van zodanig een Waereldligchaam te willen berekenen! Zou zulk eene
onderneming de kragten onzer Analysis niet te boven gaan? De zoo moeielyke
Theorie der Maan zou slegts een spel voor eerste beginners in zodanig eene
rekening weezen. Te wenschen ware het, dat zulk eene wonderbaare verschyning
ook tevens de noodzaaklykheid deed geboren worden, van onze stoorings-rekening
eene geheel nieuwe wending te geeven; zoo dat de leer der zoo zeer zaamgestelde
naderingen daardoor steeds meer en meer tot haare volkomenheid gebragt, en de
invloed der geduurige Integratiën op de verwaarloosde grootheden nader en
naauwkeuriger bepaald wierd. Maar de

(*)

‘De Hr. LEXELL (zegt PINGRé, Cométographie, Part. II, pag. 90) meent, dat haare loopbaan
door de werking van Jupiter geheelenal veranderd is.’ Men vergelyke Mém. de Paris, 1776,
pag. 648; alsmede Lettres Cosmolog. de LAMBERT, pag. 118 (b).
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Meetkundige, die alle de Coördinaaten der beweging van elk Hemelligchaam, in
snel naderende ryen van Sinussen en Cosinussen der hoeken, die van zyne waare
beweging afhangen, zou kunnen voorstellen, is misschien geen wezen van onzen
Aardbol.
Dat de Komeet des Jaars 1770 geene Planeet zyn kon, zullen veelen uit den
Nevelstaart zoeken te bewyzen, dien dit Hemelligchaam, volgens de uitdruklyke
(*)
waarnemingen van MESSIER , gehad heeft. Maar is het dan bewezen, dat Planeeten
geenen staart kunnen of mogen hebben? Wy kennen Planeeten, met Wagters
voorzien, en andere zonder dit gevolg. Wy kennen 'er met twee, ja met meer ringen.
Waarom zou 'er ook geen met eenen staart kunnen weezen; ten einde ook voor 't
gezigt te bewyzen, dat Komeeten niets anders zyn dan Planeeten? Dit onderscheid
van henaaming is uit de tyden der onwetenheid herkomstig, en moet in onze dagen
alleenlyk in het spraakgebruik bestaan; ten einde eenigzins die Hemelligchaamen,
wier verschyning van korten duur is, en die niet in alle de deelen hunner loopbaanen
zigtbaar zyn, van diegeenen te onderscheiden, welke, zo zy maar niet te naby de
(†)
Zon staan, nimmer voor ons verdwynen . Ja de omstandigheid zelve, die anders
maar alleen de Komeeten eigen scheen te zyn, dat zommigen haarer zig rugwaards
beweegen, terwyl alle Planeeten voorwaards gaan, is ook niets meer dan schyn.
Men zie de verklaring, welke LA PLACE en LA LANDE daarvan, by gelegenheid der
(‡)
terugloopende Uranus-Maanen, geeven . LA LANDE zegt: ‘Het woord rugwaards
misleidt door deszelfs uitdrukking; maar in de daad is het niets.’ Reeds ten Jaare
1755 vermoedde KANT, in zyne Allgem. Nat. und Theorie des Himmels, S. 58 der
oorspronglyke uitgave, dat de rugwaardsche beweging van zommige Komeeten
welligt niets anders dan een gezigtsbedrog, zoo als dit by de

(*)
(†)
(‡)

Mém. de Paris, 1776, pag. 597.
Misschien verdwynt de nieuwe Planeet in haare grootste verwydering, gelyk wy reeds hier
boven zeiden.
In onze Allgem. Geogr. Ephem. H Band, S. 170 und 259; alsmede in LA PLACE's Expos. du
Syst. du Monde, pag. 342.
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(*)

geocentrische beweging der Planeeten plaats heeft, zou kunnen weezen .
Elk nieuw ontdekt voorwerp dient ook eene nieuwe benaaming te bekomen.
Ofschoon een naam in zig zelve eene zaak van zeer weinig belang is, heeft men
nogthans aan Uranus gezien, hoe moeielyk het gevallen is, en nog valt, hierin alle
stemmen, van de Theems tot de Newa, te vereenigen. Indien de nieuwe, door PIAZZI
ontdekte, Ster waarlyk de tusschen Mars en Jupiter waarschynlyk zig bevindende
Planeet is; dan had, reeds vóór 15 jaaren, een Groote en Doorluchtige Beschermer
en Bevorderaar der Sterrekunde, de Stigter van het Gothaasch Observatorium op
den Seeberg, haar, zoo 't my voorkomt, een zeer gepasten en gelukkigen naam
gegeven. Daar, namentlyk, Uranus ons nu regt heeft gegeven, om, ter meerdere
gelykvormigheid, ook voor deze nieuwe Planeet, even als voor alle de andere, eenen
naam uit de oude Fabelleer te ontleenen; zoo sloeg de Hertog van Gotha den naam
Ἤρα (Hera) voor; welke Godin, door de Romeinen Juno genaamd, de Dogter van
(†)
Saturnus, de Zuster, en tevens de Gemaalin, van Jupiter was . Zoo zou dan Jupiter
zyne Voorouderen boven zig, zyne Gemaalin en Kinderen beneden zig hebben. De
Grieksche naam Hera is ook boven den Latynschen naam Juno te verkiezen, dewyl
1) deze laatste reeds aan de Planeet Venus door zommigen was toegevoegd.
PLINIUS zegt, in zyne Histor. Natur. Lib. II. Cap. 6. Infra solem ambit ingens sidus,
appellatum VENERIS .... Alii enim JUNONIS, alii ISIDIS, alii matris Deûm appellavere.
St. AUGUSTINUS, de Civitate Dei, Lib. VII, Cap. 15, noemt ook Venus stellam JUNONIS.
L. APULEJUS, de Mundo, pag. 252 (edit. Bipont.) JUNONIA, immo VENERIS stella
censetur. Hera is sleeds met Wolken omgeven; en ook onze Planeet hield zig zeer
langen tyd verborgen. Ja zelfs dan, wanneer deze nieuwe Ster ook niet de
vermoedelyke Planeet ware, bleef deze naam nog zeer ge-

(*)
(†)

Men zie ook Lettres Cosmolog. de LAMBERT, pag. 135 (c). [Aanm. van den Redacteur.]
Ook wel Saturnia geheten. In het eerst had de Hertog den naam van Rhea, de Gemaalin van
Saturnus, voorgeslagen; dan deze naam wordt ook reeds de Aarde toegevoegd. [VON ZACH.]
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(*)

past; want dan hadden wy nog maar overeenkomstig het gewoone Spreekwoord
gehandeld, en Wolken voor de Godin genomen. 2) Hera is ook tevens de naam van
eene Stad in Sicilien; waardoor dan het aandenken der op dat Eiland gedaane
ontdekking, en de roemvolle naam des Ontdekkers van deze agtste Hoofdplaneet,
bewaard en vereeuwigd zoude worden. Deze Stad Hera, even als Palermo, aan de
Kusten van Sicilien gelegen, wordt ook wel Hybla minor genaamd; en is dezelfde,
waarvan PAUSANIAS in Eliacis, Lib. VI, Cap. 6, als ook CICERO, in zyne Brieven aan
ATTICUS, II, 1, gewaagt, en die ook in het Itinerarium van ANTONINUS voorkomt.
Eindelyk is ook Hera de Moeder van Vulcanus, welke zyne Werkplaats binnen in
den vuurbraakenden Berg AEtna op dit Eiland heeft.
De tegenwerping, die men reeds by de benaaming der Planeet Uranus maakte,
dat alle de oude Planeeten Romeinsche, en geene Grieksche naamen voerden,
kan thans te minder gelden, daar wezenlyk de door HERSCHEL ontdekte nieuwe
Planeet den Griekschen naam Οὐρανὸς nu reeds behouden heeft; schoon het met
de toenmaals nog niet verbrokene gelykvormigheid meer overeenkomstig geweest
ware, haar, in de Latynsche taal, Coelus te noemen. Dit moge echter een goed
voorteken geweest zyn. Alle de oudere Planeeten, wier ontdekking zig in de duisternis
der tyden verliest, mogen dan haare Latynsche benaamingen behouden; terwyl alle
de nieuwere, wier geschiedenis de naamen haarer Ontdekkers tot aan het laatste
Nageslagt zal overleveren, ter onderscheiding, Grieksche naamen zullen draagen.
Dus wordt, hetgeen verbreking van gelykvormigheid scheen te zyn, waare
overeenstemming. En zo 'er ten eenigen tyde (want het gebied der schepping is,
gelyk de Schepper zelve, oneindig) aan geene zyde van Uranus nog eene Planeet
ontdekt wierde; dat dan Grieksch haare zinnebeeldige benaaming zy.
Men zal ook op eene gepaste betekening dezer nieuwe Planeet moeten bedagt
zyn. Eene nieuwontdekte Planeet kan men gevoeglyk het teken van een
nieuwgevonden Metaal geeven. Dit denkbeeld heeft men ook

(*)

Nubem pro Junone captare.
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by Uranus gevolgd; maar men heeft daardoor slegts eene dwaaling, of liever onze
toenmalige onkunde, wegens de deelen, waaruit de Platina bestaat, aan den dag
gelegd. Gevoeglyker was daarom de voorslag, deze Planeet aldus te betekenen:
dat het benedenste gedeelte door de gewoone Figuur van eene Planeet, en het
bovenste door die eener vaste Ster wordt aangetoond, verbonden door een regt
streepje; gevende dus hiermede eene vaste Ster te kennen, die tot eene Planeet
geworden is. Daar nu dit teken in de Weener Ephemeriden reeds is aangenomen
(voor Uranus), zoo keere men, om allen misverstand voor te komen, hetzelve slegts
om; gelyk de Aarde en Venus insgelyks omgekeerde tekenen hebben.

De lotgevallen eener Russische prinsesse op het eiland Mauritius.
(Ontleend uit den Baron GRANT's History of Isle de France.)
CHARLOTTE CHRISTINA SOPHIA van Wolfenbuttel, Egtgenoote van Czarovitz ALEXIS,
Zoon van PETER DEN I, Czaar van Moscovie, en Zuster der Gemalinne van Keizer
CAREL DEN VI, was den vyf-en-twintigsten van Oogstmaand des Jaars 1694 gebooren.
Deeze Prinses, hoewel schoon, bevallig en deugdzaam, in eene hooge maate, werd
een voorwerp van askeer by haaren Egtgenoot, een Man van een wild, woest en
wreed character. Te meermaalen had hy gepoogd haar door vergif van kant te
helpen; doch zy ontkwam dit door 't gebruiken van tegengif. Eindelyk gaf hy haar,
toen zy agt maanden zwanger was, zulk een geweldigen schop op den buik, dat zy
geheel bedwelmd nederviel op den vloer, geheel met bloed omringd. PETER DE I
was toen op reis. Zyn Zoon, alle reden hebbende om te denken dat deeze
ongelukkige Prinses niet zou herstellen, vertrok ylings na zyn lusthuis op 't land.
De Gravin van Koningsmark, Moeder des Marschalks van Saxen, paste de Prinses
op, toen zy van een dood kind beviel, en wendde alles te haarer herstellinge aan.
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Zich verzekerd houdende, dat de Prinses, indien zy herstelde, vroeger of laater zou
omkomen, in gevolge van den meer dan beestagtigen aart haars Egtgenoots; vormde
zy een plan, om de Vrouwen, in dienst der Vorstinne, over te haalen tot het doen
eener verklaaringe, dat zy en het Kind beiden gestorven waren. Czarovitz ALEXIS
beval diensvolgens, dat zy onverwyld en zonder eenigen toestel zou begraaven
worden. Couriers werden na Czaar PETER afgezonden, om hem van het gebeurde
te verwittigen; en alle de Hoven van Europa namen den rouw aan over een
begraaven Pop.
Middelerwyl herkreeg de Prinses, die na een afgelegen oord gevoerd was, haare
gezondheid en sterkte; waarop zy, voorzien van eenige Juweelen en eene somme
Gelds, haar door de Gravinne van Koningsmark beschikt, als eene Burgervrouw
gekleed, na Parys toog, vergezeld door een ouden Duitschen Knegt, die voor haaren
Vader ging. Zy bleef daar slegts korten tyd; eene Dienstmaagd gehuurd hebbende,
toog zy na eene Zeehaven, en begaf zich scheep na Louisiana.
Haar gedaante en voorkomen bleef by de Inwoonders van Louisiana niet
onopgemerkt. Een Officier in die Volkplanting, D'AUBAND genaamd, die in Rusland
geweest was, herkende haar. Zeer bezwaarlyk, egter, overreedde hy zich van de
weezenlykheid der zaake, welke hy zag. In de daad, het was naauwlyks mogelyk
te gelooven, dat eene Vrouw, in zulke omstandigheden, de Behuwddogter kon
weezen van Czaar PETER DEN I. Nogthans, om 'er zich van te verzekeren, boodt hy
zynen dienst aan by den vermeenden Vader, en ging eerlang een naauwe
vriendschap met hem aan; in zo verre, dat zy overeenkwamen om in één huis te
gaan woonen, en op gemeene kosten daar te leeven.
Eenigen tyd daarnaa kundigden de Nieuwspapieren, in Louisiana komende, den
dood aan van Czarovitz ALEXIS. Daarop verklaarde D'AUBAND aan de Prinses, dat
hy haar kende; en boodt aan, alles te zullen laaten vaaren, om haar weder na
Rusland te geleiden. Dan zy, zich oneindig gelukkiger vindende in haaren
tegenwoordigen staat dan ten Hove, weigerde de rust van haar nederig verblyf te
verwisselen voor alles wat Eer en Staatzugt haar aanboden. Alleen
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vorderde zy van D'AUBAND, om het geheim op het onschendbaarst te bewaaren; en
dat hy zich ten haaren opzigte zou blyven gedraagen, gelyk hy tot duslange gedaan
hadt. Hy deedt daarvan de plegtigste belofte; en het was zyn belang, die te
volbrengen. De schoonheid, het verstand, en de deugden der Prinsesse hadden
op hem eenen zeer diepen indruk gemaakt, en een gemeenzaame ommegang
deedt denzelven steeds sterker worden. Hy was beminnelyk en jong, en zy niet
ongevoelig voor zyne oplettendheden. Zy bleeven egter op den ouden voet
voortleeven; doch werden van dag tot dag dierbaarder aan elkander.
De oude Knegt, die voor haaren Vader ging, stierf; en daar de welvoegelykheid
niet gedoogde, om nu langer met D'AUBAND in een en 't zelfde huis te woonen, gelyk
zy tot nog gedaan hadt onder het schynbaar toevoorzigt eens Vaders, ontdekte
D'AUBAND haar de gevoelens van zyn hart, en stelde haar voor te trouwen, 't welk
tot een nieuw dekkleed over haaren weezenlyken staat zou strekken. Zy gaf haare
toestemming; en deeze Prinses, die bestemd geweest was, ten eenigen tyde, de
Russische Kroon te draagen, en wier Zuster daadlyk die des Duitschen Ryks droeg,
werd de Egtgenoote van een Lieutenant des Voetvolks. In het eerste jaar haars
Huwelyks beviel zy van eene Dogter, die zy zelve zoogde, opvoedde, in het Fransch
en Hoogduitsch onderwees.
Tien jaaren hadden zy in deezen gelukkigen middelbaaren staat geleefd, wanneer
D'AUBAND eene ongesteldheid kreeg, die eene chirurgicaale kunstbewerking
vereischte. Zyne Egtgenoote, geheel ongerustheid over het gevaar haars Mans,
drong 'er op, dat zulks te Parys zou geschieden. Zy verkogten, derhalven, hun huis,
en gingen ter eerste scheepsgelegenheid na Frankryk.
De kundigste Heelmeesters werden over D'AUBAND, by hunne aankomst,
geraadpleegd; en tot dat de Geneezing volkomen was, verliet zyne Egtgenoote
hem, om zo te spreeken, geen oogenblik; vertrouwende niemand anders de
zorgvuldige oppassingen, welke hy noodig hadt: alles geschiedde met zo veel
genegenheids als stiptheids. D'AUBAND verzogt, naa zyne herstelling, om haar te
verzekeren van de zeer middelmaatige goederen, welke hy bezat, by de
Oost-Indische Maat-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

527
schappy eene plaats op het Eiland Bourbon. Hy werd 'er tot Major aangesteld.
Terwyl D'AUBAND bezig was met deezen post te verzoeken, ging zyne Vrouw, met
haare Dogter, zomtyds eene wandeling in de tuinen van de Thuilleries doen. Daar
op een bank zittende, en met haare Dogter in 't Hoogduitsch spreekende, ten einde
zy niet verstaan mogt worden van de daar omloopenden, ging 'er de Marschalk van
Saxen voorby; en hoorende in zyne Landtaal spreeken, stondt hy stil, en keek de
Moeder en Dogter aan. De Moeder, de oogen opslaande, en den Marschalk
herkennende, sloeg dezelve terstond neder; waarop deeze, nog meer getroffen
door haare blykbaare verlegenheid, uitriep: ‘Is het mogelyk, Madam!’ ... Zy liet hem
niet toe voort te vaaren; maar, opstaande, verzogt zy hem, haar na een afgelegener
hoek te vergezellen, waar zy erkende wie zy was; en naa diens volstrekte
geheimhouding verzogt te hebben, noodigde zy den Marschalk, haar te komen zien
aan haar eigen verblyf, om hem te onderrigten wegens haare lotgevallen.
De Marschalk van Saxen gaf haar, 's volgenden daags, een bezoek, en hoorde
een nader verslag van haar wedervaaren, en het deel, 't welk de Gravinne van
Koningsmark, zyne Moeder, daarin genomen hadt. Ten zelfden tyde bragt zy hem
onder verpligting, om niets, haar betreffende, aan den Koning te vermelden, vóór
dat eene onderhandeling, door haar Man begonnen, haar beslag zou gekreegen
hebben; 't welk binnen drie maanden stondt af te loopen. De Marschalk beloofde
heilig aan haar verzoek te zullen beantwoorden, en lag zyne bezoeken by haar en
haaren Egtgenoot op de heimlykste wyze af.
Wanneer de drie maanden bykans verstreeken waren, vernam de Marschalk,
zyne opwagting by haar willende maaken, dat zy met haar Man, twee dagen geleden,
Parys verlaaten hadt, en dat de Heer D'AUBAND met een post op het Eiland Bourbon
bekleed was. - Onmiddelyk naa deeze bekomene kundschap ging de Marschalk na
Versailles, om den Koning verslag te doen van alles, wat deeze Prinses betrof. Zyne
Majesteit deedt den Heer DE MACHAULT, Minister der Zeezaaken, tot zich komen,
en beval hem, zonder des eenige reden te geeven, aan den Gouverneur der
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Eilanden Mauritius en Bourbon te schryven, om den Heer D'AUBAND met alle tekenen
van onderscheiding te behandelen; welke last stipt werd uitgevoerd, volgens het
verhaal van den Baron GRANT, die langen tyd met haar verkeerd hadt, en als eene
merkwaardige byzonderheid vermeldde, die Prinses zwanger gezien te hebben
omtrent den Jaare 1745, wanneer zy meer dan vyftig jaaren bereikt hadt.
De Koning van Frankryk schreef ook aan de Koningin van Hongaryen, met welke
hy toen in oorlog was, om haar te onderrigten van het lot en den toestand haarer
Moeye. De Koningin voegde by haaren Brief van dankzegging aan den Koning
eenen aan de Prinses, strekkende om haar uit te noodigen, dat zy haar verblyf by
haar wilde neemen; doch onder voorwaarde, dat zy haar Man en Dogter verlaaten
zou, voor welken de Koning ryklyk zou zorgen. De Prinses twyfelde geen oogenblik
om deeze voorwaarden af te slaan, en bleef by haaren Egtgenoot tot den Jaare
1747, wanneer deeze stierf.
Weduwe en Kinderloos geworden, keerde zy weder na Parys, en nam haar verblyf
in het Hotel de Peru. Haar oogmerk was, zich in een Klooster te begeeven; dan de
Koningin van Hongaryen boodt haar een vast verblyf te Brussel aan, met een jaargeld
van twintigduizend Guldens. Het is onzeker, of zy derwaards ging. In den Jaare
1768 was zy nog in leeven.

Uittrekzel eener reize om De la pêrouse op te zoeken, gedaan in
de jaaren MDCCXCI tot MDCCXCIV, ontleend uit het reisverhaal
van M. Labillardiere, een der Natuurkundigen, tot deezen Tocht
bestemd.
(Vervolg van bl. 488.)
De Reizigers, die wy in hunnen opspeurenden, doch aan de hoofdzaak, het vinden
van DE LA PêROUSE, tot nog niet beantwoordenden Tocht vergezellen, ankerden,
den vier-en-twintigsten January 1793, in Nieuw-Holland, in de Rots-baai. Hier ging
de Heer LABIL-
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LARDIERE,

de Schryver deezes Reisverhaals, met eenige anderen aan land, om
naspeuringen, de Natuurlyke Historie betreffende, te doen. Toevallig ontmoette hy
zommige Inboorelingen des Lands; en daar de Menschkunde een voornaam oogmerk
is van onze Uittrekzels, zullen wy deeze ontmoeting in 't breede opgeeven.
Naa ten minsten twee mylen gewandeld te hebben, verbeeldden wy ons,
menschenstemmen op eenigen afstand voorwaards te hooren. Wy verdubbelden
onze opmerking, gingen eenige schreden voort, wanneer een schielyk geschreeuw,
van vereende stemmen, van dezelfde plaats komende, onze ooren trof, en wy zagen
door het geboomte heen een aantal Inboorelingen. De meesten hunner scheenen
bezig met visschen aan den oever van een meir. Dewyl wy zonder wapenen waren,
en geheel onkundig van 't geen deeze lieden omtrent ons zouden denken en doen,
twyfelden wy geen oogenblik, tot onze makkers weder te keeren, die ieder een
snaphaan hadden: onmiddleyk gingen wy door het woud heen, ten einde de
Inwoonders ons niet mogten bemerken, en aangezet worden om ons te vervolgen,
als zy ons weggaan vernamen.
Den nevens ons gelanden de reden van ons wederkeeren vermeld hebbende,
gaf ik hun myne sterke begeerte te kennen, om met dit Volk te spreeken. Het was
in de eerste plaats noodzaaklyk, onze middelen van verdeediging gereed te maaken;
zo dat wy ons konden redden, wanneer wy aangevallen mogten worden. Wy
vervaardigden daarom eenige cardoesen, en toogen na de plaats, waar wy de
Inwoonders hadden aangetroffen. Het was eerst negen uuren in den voormiddag.
Welhaast kwamen wy ter bedoelde plaatze. De Mannen en Jongelingen zaten
vooraan, ten naasten by in een halven cirkel; de Vrouwen, de Dogters en Kinderen
zaten eenige schreden agterwaards. Naardemaal hun geheele voorkomen niets
vyandlyks aanduidde, twyfelde ik niet om my by den oudsten te vervoegen, die, met
een vry bevallige houding, een stuk beschuit aannam, 't welk ik hem toereikte, en
waarvan hy my hadt zien eeten. Ik reikte hem daarop myne hand toe, als een
vriendschapsteken, en hadt het genoegen van te ontdekken, dat hy myne meening
zeer wel begreep; hy gaf my de zyne, zich een weinig buigende, en teffens den
slinker voet opligtende, dien hy agterwaards bragt,
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naar gelange hy voorover bukte. Deeze beweegingen vergezelde hy met een
bevalligen lach.
Myne Medegenooten vervoegden zich onmiddelyk daarop by anderen, en
onverwyld greep 'er tusschen ons de beste verstandhouding plaats. Zy onvingen,
met groote blydschap, de halsdoeken, welke wy hun aanboden. De jonge lieden
naderden ons. Een deezer hadt de edelmoedigheid om my eenige kleine schelpen
aan te bieden, digt by het midden doorboord, en gereegen als een halssnoer. Dit
cieraad, 't welk hy den naam gaf van Canlaride, was het éénige, 't geen hy bezat,
en hy droeg het rondsom zyn hoofd. Een zakdoek vervulde de plaats van dit
geschenk, en voldeedt aan den hoogsten wensch van mynen Wilden, die zich tot
my vervoegde, opdat ik dien doek om zyn hoofd zou knoopen. Dit gedaan zynde,
betoonde hy groote blydschap, en ligtte herhaalde keeren zyne hand op, om het
genot van dikwyls dit nieuw cieraad te voelen. Wy hadden ons dik gekleed, van
wegen de koudheid der nagten, en gaven het meerendeel van 't geen wy konden
missen aan deeze Eilanders.
De Vrouwen betoonden haare begeerte om digter by ons te komen; en, schoon
de Mannen haar tekens gaven om op eenen afstand te blyven, was derzelver
nieuwsgierigheid gereed om over dit alles heen te stappen. Het allengskens
toeneemend vertrouwen, nogthans, 't welk plaats greep, deedt haar verlof verwerven
om nader te mogen komen. Het kwam ons zeer vreemd te vooren, dat op zo hoog
eene Breedte, waar wy, in het thans nog niet vergevorderd jaargetyde, de koude
des nagts, op eene zo aanmerkelyke wyze, gevoelden, deeze lieden de
noodzaaklykheid, om zich te dekken, niet bemerkten. Zelfs de Vrouwen waren, voor
het meerendeel, geheel naakt, zo wel als de Mannen. Eenige hadden alleen om de
schouders en een gedeelte van den rug een Kangarouhuid geslaagen, met de
hairzyde na het lichaam. Onder deeze zagen wy twee Vrouwen, die ieder een kind
aan de borst hadden. Het éénig dekzel van de eene was een strook van een
Kangarou-vel, omtrent twee duimen breed, zes of zeven keeren om den middel
geslaagen; eene andere hadt een stuk vel van zulk een beestenvel om den hals;
en eenige een dunne koord met eenige slagen om 't hoofd gewonden. Vervolgens
vernam ik, dat deeze koorden van boombast gemaakt waren.
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Een byl, door ons gebruikt om eenige boomtakken af te hakken, verwekte de
bewondering deezes Volks ten hoogsten. Naardemaal zy onze gereedheid bemerkten
om hun te geeven van 't geen wy by ons hadden, schroomden zy niet om de byl te
vraagen; en wanneer wy dit verzoek inwilligden, waren zy overmaatig verblyd. De
waarde onzer messen begreepen zy ten vollen, en ontvingen eenig tinwerk met
veel genoegen. Toen ik hun myn Zakhorlogie liet zien, wekte zulks hunne begeerte
ten sterksten op; een hunner in 't byzonder gaf zyn wensch, om het te mogen
bezitten, ten sterksten te kennen; doch hy liet van zyn verzoek af, toen hy bemerkte,
dat ik geenzins genegen was hetzelve af te staan.
De gereedheid, waarmede wy hun andere dingen gaven, deedt hun, buiten twyfel,
vermoeden, dat zy alles van ons mogten neemen, zonder daar om te vraagen; dit
noodzaakte ons, paal en perk te zetten aan hunne begeerte; dan wy bevonden, tot
ons groot genoegen, dat zy aan ons wedergaven, zonder den minsten tegenstand,
alles, wat wy ten onzen eigen gebruike toonden niet te kunnen missen.
Ik had hun verscheide dingen gegeeven, zonder iets in vergoeding weder te
vorderen; maar ik wenschte het vel van een Kangarou te hebben; en onder de
Wilden rondsom ons was 'er slegts eene jonge deeren, die 'er een hadt. Toen ik
haar voorstelde hetzelve te ruilen voor een pantalon, liep zy weg, en verborg zich
in het geboomte. De andere inwoonders namen haare weigering kwalyk, en riepen
haar herhaalde keeren. Eindelyk gaf zy gehoor aan dit roepen, en kwam om my de
Kangarou-huid aan te bieden. Mogelyk was het alleen uit beschroomdheid, dat zy
in 't eerst niet kon besluiten dit kleed af te staan: in verruiling daarvoor kreeg zy de
pantalon, min nuttig voor haar, volgens de gewoonte der Vrouwen alhier, dan de
huid, waarmede zy haare schouders dekte. Wy toonden haar, op welk eene wyze
zy dit nieuwe kleed moest draagen; maar, ondanks die aanduiding, moesten wy de
pantalon haar aantrekken. Hiertoe schikte zy zich met alle gereedheid; de handen
op onze schouders zettende, om zich te ondersteunen, ligtte zy het eene been voor,
het andere naa op, en kreeg dus dit nieuw gewaad aan. Geen aanstoot hoe genaamd
ook willende geeven, ging
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dit toe met alle mogelyke deftigheid, die zulk een geval toeliet.
Deeze hoop Wilden bestond uit twee-en-veertig; zeven waren Mannen, agt
Vrouwen; de overigen scheenen hunne Kinderen te weezen; onder deeze zagen
wy verscheide huwbaare meisjes, nog min gedekt dan de meeste haarer moeders.
Wy noodigden ze allen, om naby ons vuur te komen zitten. Dit gedaan hebbende,
gaf een der Wilden door zeer spreekende tekenen te verstaan, dat hy ons hadt zien
slaapen: hy boog zyn hoofd op zyde, lag het in zyn rechter hand, en sloot zyne
oogen; met de andere hand wees hy de plaats aan, op welke wy den nagt hadden
doorgebragt. Hy beduidde ons, met even duidelyk spreekende tekenen, dat hy zich
toen aan den anderen kant van het meir bevondt. In de daad, een onzer was omtrent
middernagt wakker geworden door een geraas in de takken, en hadt zich verbeeld,
dat 'er eenige van gebrooken werden; doch zeer vermoeid zynde, was hy weder in
slaap gevallen, denkende dat het een Kangarou geweest was, die ons een bezoek
kwam geeven. Het vuur, door ons ontstooken, hadt den Inbooreling, uitgezonden
om kundschap wegens ons op te doen, tot een baak gestrekt; en wy hadden den
geheelen nagt gerust geslaapen, niettegenstaande wy ons in de magt deezer Wilden
bevonden. Een der met ons gelanden vertelde naderhand, aan de andere zyde van
het meir, eenigen rook gezien te hebben, waaruit hy vermoedde, dat op die hoogte
eenige Eilanders byeen waren; doch hy vergat dit te melden, toen wy deeze Wilden
spraken.
Begeerig om deeze Wilden de uitwerking onzer Vuurwapenen te doen kennen,
deeden wy eenige schoten; hun vooraf te verstaan gegeeven hebbende, dat zy
niers te vreezen hadden: dan dit belette niet, dat zy over den slag hoogst verbaasd
stonden.
Deeze Lieden hebben wollig hair, en laaten den baard groeijen. By de kinderen
steekt de bovenkaak zeer verre over de benedenkaak uit; doch deeze by het
opgroeijen platter wordende, zyn de beide kaaken in de volwassenen bykans gelyk.
Hunne huid is niet zeer zwart; doch buiten twyfel houden zy de volkomene zwartheid
voor schoon; om dus die kleur boven de natuurlyke te verhoogen, bestryken zy de
huid, byzonder aan de bovendeelen des lichaams, met fyngemaakte houtskool.
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Op de huid, bovenal op de borst en schouderen, ziet men kleine verhevenheden,
regelmaatig geschikt; zomtyds streepen, vier duimen lang, uitmaakende; zomtyds
op onderscheide afstanden geplaatst. De kunstbewerking, waardoor deeze
verhevenheden veroorzaakt worden, hadt het celagtig vlies niet verbrooken; want
zy waren van dezelfde kleur als de huid.
De gewoonte om de twee voorste tanden in de bovenkaak uit te trekken, welke,
naar het berigt van eenige Reizigers, verondersteld wordt algemeen te weezen
onder de Inboorelingen deezes Lands, was zeker niet by deezen Stam ingevoerd:
wy zagen onder hun volstrekt niemand, die een tand in de bovenkaak ontbrak; zy
hadden allen zeer goede tanden.
Een onzer Matroozen dagt hun niet beter te zullen kunnen onthaalen dan met
een glas brandewyn; maar, niet gewoon iets anders dan water te drinken, spoogen
zy dien drank uit; dezelve scheen by hun eene zeer onaangenaame aandoening
verwekt te hebben.
Deeze Wilden, geheel naakt gaande, loopen groot gevaar om zich te wonden,
bovenal in de benedenste deelen, als zy door de bosschen zwerven. Wy zagen 'er
een, die met moeite voort hompelde; zyn voet was met een stuk beestenvel
omwonden.
Ik had de jonge meisjes eenigen tyd niet gezien, en verbeeldde my, dat zy allen
boschwaards waren heen geloopen; maar agterwaards omkykende, zag ik, met
verwondering, 'er zeven, die op een zwaaren boomtak, verscheide voeten boven
den grond, zich hadden neergezet; en van daar namen zy alles op, wat onder ons
omging. Daar zy op dien boomtak dartelden, maakten zy geen onaartige groep.
Wy bevonden ons op een vry grooten afstand van den oever, waar de boot te
wagten lag om ons aan boord te brengen. Het werd voor ons tyd, derwaards te
gaan. Wy verlieten deeze vreedzaame Eilanders met wederzin, toen wy zagen dat
de mannen en vier van de jongelingen zich van de overigen afzonderden om ons
te vergezellen. Een van de sterkste begaf zich boschwaards, en keerde van daar
onverwyld weder, met twee lange speeren in de hand. Nader komende, gaf hy ons
een teken dat wy niet bevreesd behoefden te weezen; in tegendeel scheen het alsof
hy ons door de gehaalde wapenrusting wilde beschermen. Buiten twy-
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fel hadden zy hunne wapenen in het bosch gelaaten, toen zy ons 's morgens kwamen
bezoeken, ten einde ons geene ongerustheid te veroorzaaken.
De andere Inboorelingen, die wy zo even verlaaten hadden, vervoegden zich
weder by ons. Wanneer wy den man, die de speeren hadt aangebragt, verzogten
om ons een blyk van zyne behendigheid met dit wapentuig te geeven, vatte hy een
der speeren met zyne rechte hand omtrent in het midden, hief dezelve tot de hoogte
van zyn hoofd, en de speer horizontaal houdende, trok hy die drie maalen met eene
schudding na zich toe; dit gaf een zeer merkbaare trillende beweeging aan beide
de einden; waarop hy dit wapentuig bykans honderd schreden voortwierp. De speer,
de geheele langte door een kolom van lugt onderschraagd, liep in eene byna
horizontaale rigting meer dan drie vierde van den gemelden afstand. De trillende
beweeging, daaraan medegedeeld, bragt ongetwyfeld het haare toe, tot het
versnellen van den voortgang, en het zich langer ophouden in de lugt. - Deeze Wilde
was zeer gereed om aan onze begeerte te voldoen, daar hy zyn speer verscheide
maalen wierp. Vervolgens mikte hy op een bepaald voorwerp, door ons
aangeweezen; en verscheide keeren trof hy het na genoeg, om ons een gunstig
denkbeeld te geeven van zyne afgerigtheid in het behandelen deezes wapentuigs.
Onmiddelyk hierop wees hy ons twee gaten aan in de huis van een Kangarou, daar
gemaakt door de geworpen speer; ons te verstaan geevende, dat zy van dit wapen
zich bedienden om deeze Dieren te dooden. In de daad, het werd met genoegzaame
sterkte geworpen, om dit Dier door en door te wonden.
Eindelyk toogen wy, met onze nieuwe Gidsen, op weg. Zy liepen langzaam genoeg
om hun met gemak te volgen. Het scheen dat zy niet gewoon waren langen tyd
voort te gaan zonder te verpoozen: want wy hadden naauwlyks een half uur onder
weg geweest, of zy verzogten ons neder te zitten, zeggende medi; en wy hielden
onmiddelyk op. Dit rusten duurde slegts eenige weinige minuuten, wanneer zy
opstonden, tot ons zeggende tangara, 't welk zo veel betekent als laat ons voortgaan.
Hierop hervatten wy onzen tocht; en zy hielden op dezelfde wyze stil, toen wy weder
bykans even zo veel wegs hadden afgelegd.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

535
De oplettendheid, door deeze Wilden ons betoond, verbaasde ons. Indien de weg
eenigzins versperd was door drooge takken, gingen eenigen vooruit, en schooven
ze ter zyde: ook braken zy de takken af van de boomen, die den weg eenigzins
belemmerden. - Wy konden op het drooge gras niet loopen, zonder elk oogenblik
uit te glippen, inzonderheid als de weg eenigzins hellend afliep: maar deeze goede
Wilden namen ons by den arm, en ondersteunden ons, om het vallen te beletten.
Wy vonden het bezwaarlyk, hun te beduiden, dat geen onzer zou vallen, schoon hy
zonder ondersteuning zynen weg vervorderde; zy voeren deshiettemin voort met
ons die bewyzen van goedhartigheid te betoonen; ja dikwyls vervoegden zy zich
aan wederzyden, om ons te beter te beveiligen. En daar zy volstrekt wilden
voortvaaren met ons deezen overtolligen dienst te betoonen, lieten wy hun daarmede
begaan.
De Wilden begreepen, buiten twyfel, dat het onze begeerte was, na Port
Dentrecasteaux weder te keeren; want wy weeken twee maalen van den weg af,
en telkens weezen zy ons den weg, die 'er recht op aanliep.
(Het Vervolg hiernaa.)

Iets, over het eiland Ceilon.
Door J. Hafner.
Ik heb, geduurende myn drieëntwintig-jaarig verblyf in Oost-Indiën, Ccilon verscheide
maalen bezogt; ik heb 'er zelfs eenen geruimen tyd gewoond; ja, wat meer is, eene
reize te voet (van Jaffanapatnam na Colombo) midden door het Eiland gedaan, en
my voornaamelyk toegelegd, de oude en laatere Geschiedenis en den
tegenwoordigen staat van dit schoone Land te leeren kennen. In de korte schets
en beschryving, die ik het Publiek van hetzelve aanbiede, zal ik teffens de waarde
van dit gewigtig Etablissement aantoonen; alsmede de voordeelen en het vermogen,
dat de Engelschen door het lang gewenschte bezit van dit heerlyk Eiland hebben
verkreegen.
Het Eiland Ceilon is zedert veele Eeuwen bekend geweest. De Arabieren en
Persiaanen noemden het Serendiep, of Singaladiep, en Elinour; de Grieken en an-
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dere Volken Taprobane; doch de eigenlyke en rechte naam is Lonkaï; onder die
benaaming spreeken 'er de alleroudste Indiaansche Geschiedenissen van. Volgens
deeze, werd het, menige duizend jaaren vóór onze Tydrekening, door een Geslacht
van Reuzen bewoond; welks Koning RABON, mede een verschriklyke Reus met tien
hoofden en tien armen, door den God VISNOU (in zyne zesde invleesching als RAMA)
werd beoorlogd en gedood, zo om hem te straffen wegens de wreedheden en
geweldenaryen, die hy langs de geheele kust pleegde, als om zyne Vrouw SIETA te
verlossen, die deeze RABON hem had ontroofd. Deeze Oorlog, die drie jaaren duurde,
is het onderwerp van den Ramayon, een Indiaansch Heldendicht, dat in verhevenheid
van styl, en rykheid van vinding, geen wedergade heeft. Mogelyk dat ik, by eene
andere gelegenheid, deeze waare gebeurtenis, onder den sluijer der Fabel
verborgen, uitlegge en opheldere.
'Er zyn eene menigte onwederspreekelyke bewyzen op Ceilon zelve, dat gemelde
RAMA aldaar heeft geheerscht, en een magtig Vorst moet zyn geweest. Een der zes
Koningryken, waarin dit Eiland in laatere tyden werd verdeeld, wordt Ramrādspour
geheeten, of het Ryk van den Koning RAM. In deeze Landstreek stond eene Stad,
van denzelfden naam, in welke hy zynen zetel had gevestigd: ten tyde der
Portugeezen werden 'er nog eenige prachtige overblyfselen van gevonden. Volgens
de Cingaleesche Overlevering en Historieschryvers, overtrof deeze Stad in grootte
en heerlykheid alle andere Steden in Indie. Het Paleis des Konings was op zommige
plaatsen met goud gedekt, en rustte op 1000 pylaaren. Negentig Koningen zouden
'er na elkander in geregeerd hebben. 't Geen my nog meer overtuigt, dat deeze
zelfde RAAM, of RAMA, van wien de oude vercierde Indiaansche Geschiedenissen
zo veel verhaalen, op Ceilon heeft geheerscht, is, dat een ander van de zes
Koningryken, waarvan ik boven heb gesproken, den naam van Sieta-veca draagt;
in hetwelk nog heden eene Stad in weezen is, mede aldus genoemd, en gebouwd
ter eere van SIETA, Vrouw van meergemelden RAMA: ook vindt men door het geheele
Eiland, en voornaamelyk in de Provintie Massoulie, waar de beslissende Slag zou
geschied zyn, die RABON van het Ryk en Leeven beroof-
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de, nog veele Gedenktekens en Steenen, met vreemde Caracters bedekt, die
waarschynlyk van deeze gewigtige gebeurtenis melding maaken. Nog veele andete
bewyzen voor dit myn gevoelen zou ik kunnen by brengen; doch kortheidshalven
zal ik overgaan tot laatere tyden, in welke, zo als ik gezegd heb, het Eiland Ceilon
in zes Ryken was verdeeld; te weeten, Condé ouda, Cotta, Sieta-veca, Dambadam,
Ramrādspour en Jaffanapatnam; die ieder door hunnen byzonderen Koning werden
beheerscht.
Het was in den Jaare 1505, dat de Portugeezen dit Eiland ontdekten; doch het
gelukte hun niet eerder dan in 1517, zich daar neder te zetten; hebbende van ABOE
PANDAR, Koning van Cotta, verlof verkreegen, 'er eene Logie, of Factory, op te
richten: doch zy misbruikten welhaast deeze vergunning; bouwden 'er, in weerwil
van den Koning, eene sterke Vesting; maakten zich, terwyl hy in eenen Oorlog tegen
MADUNé, Koning van Sieta-veca, was gewikkeld, meester van Colombo; en, door
twist en tweedragt onder de Vorsten te zaaijen, nu de party van den eenen, dan
van den anderen kiezende, breidden zy zich byna over het geheele Eiland uit,
moordende en roovende naar hun welgevallen; tot dat eindelyk de nog
overgebleevene Vorsten, zich met FIMA LADARMA, Koning van Candé, voor het
algemeen welzyn verbindende, deeze haatelyke vreemdelingen van alle kanten
aanvielen, en het hun eindelyk gelukte, ze in 1593 uit de binnenlanden te verjaagen,
en hen te noodzaaken, zich naar hunne Kasteelen en Forten, die ze aan strand
hadden, terug te trekken.
Het is zeker en aanmerkenswaardig, dat de Portugeezen, in dien tyd wegens
hunne dapperheid beroemd, en die zich van een groot deel van Indiën zonder veel
moeite meester maakten, nergens zo veel tegenstand en nederlaagen hebben
geleeden, dan op Ceilon. ALVAREZ PEREIRA, DIEGO DE MELLO, CONSTANTINUS DE SA,
ALMEIDA, LOPEZ DE SOUZA, en HIERONIMUS D'AZAVEDO, altemaal dappere Generaals,
werden met hunne Legers, door gemelden FIMA LADARMA, en HENAR PANDAR, en
RADJA SINGA, Koningen van Candé, totaal verslaagen en geheel vernield; en de
Cingaleezen zouden hen ligtelyk uit het gantsche Eiland hebben verjaagd, indien
zy de middelen en de kunst van
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Vestingen te belegeren en in te neemen hadden bezeten. Hiertoe boden hun de
Hollanders, die dit Eiland in 1602 reeds bezogt hadden, de behulpzaame hand. In
1638 slooten zy een verbond met MAHA SURGA, Koning van Candé, die den naam
van RADJA SINGA had aangenomen, en zonden, in gevolge van dien, schepen en
krygsvolk derwaards, om de Portugeezen te verdryven. 'Er werd met afwisselende
kans geöorlogd: tot dat eindelyk de Portugeezen, door een slegt bestier en gebrek
aan onderstand de eene plaats en vesting na de andere verliezende, genoodzaakt
waren zich in Colombo in te sluiten; welke plaats, door de Hollanders en den Koning
van Candé belegerd wordende, na een wanhoopigen en woedenden tegenstand,
in 1655 by Capitulatie overging; zynde 'er van het gantsche Guarnizoen niet meer
dan omtrent 100 man overgebleeven: een groot onderscheid, waarlyk, van deeze
overgave en Capitulatie met die, welke ANGELBEEK met de Engelschen sloot; daar
hy hun dit onwaardeerbaar Eiland, met alle deszelfs omcingelende Steden en Forten,
zonder slag of stoot in de handen leverde; schoon zyne middelen van verdeediging
oneindig grooter waren, dan die der Portugeezen toen ter tyd. - Na het verlies van
Colombo hielden de Portugeezen zich niet lang te Manaar en Jaffanapatnam
staande; en dus eindigde hun ryk op Ceilon, dat byna anderhalve Eeuw geduurd
had.
(Het Vervolg hierna.)

De blinddoek der liefde, of de liefdesverblindheid van den heer
Dulilot.
(Vervolg en Slot van bl. 499.)
DULILOT bevondt zich, in gevolge van alle die opeengehoopte mislukkingen, zonder
bedryf, van middelen grootendeels beroofd, en verlaaten door NARVALLE, aan wie
hy alles hadt opgeöfferd. Hy was het onderwerp der Stads-gesprekken; elk
ondervroeg hem, met eene bespottende houding van belangstelling in zyn geval,
wegens het lot dier satsoenlyke Vrouwe, voor welke hy zo veel hadt overgehad;
zyne Vrienden deeden hem heimlyke verwyten: dan hy verklaarde op alles, zeer
wel te weeten waar zy was, en dat zy hem onderzigt hadt wegens dien verhaasten
stap. In de daad, hy ver-
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wagtte haar weder te zullen vinden in het Klooster te Toulouse, door haar
aangeweezen; en tot het verloop van eene maand, den tyd, door haar bepaald,
wanneer zy zou schryven, hieldt hy zich zo gerust mogelyk.
Die maand verstreeken, en de zeer verlangde Brief niet gekomen zynde, raadde
DEBAR zynen Vriend DULILOT, eindelyk eene Vrouw te vergeeten, die hem leelyk
bedroog; hy drong by hem aan, om de weinige middelen, hem nog overgebleeven,
aan te wenden tot het verbeteren van zynen staat, en om door een voorzigtig gedrag
de geledene nadeelen te herstellen. - Vrugtlooze raadgeevingen! DULILOT kon 'er
geen voordeel mede doen. NARVALLE alleen hieldt alle zyne overleggingen gaande.
Hy wilde zich van haar lot verzekeren. Hy toog na Toulouse, met al den spoed, dien
liefde en hoop aan zyne reis konden byzetten. Zyn hart klopte, hy was geheel
ontroering, op het zien van de Stad, waarin hy vaststelde dat NARVALLE zich onthieldt.
Hy liep de Stad rond, onderzogt, vroeg - zy was 'er onbekend. Zielssmerte sloeg
hem geheel te neder; hy dobberde in een zee van twyfelingen; naauwlyks kende
hy zichzelven. Geen ander redmiddel bleef 'er over, dan na Lyons weder te keeren,
werwaards zo veele vroegere betrekkingen hem riepen.
In deezen toestand was het, dat DEBAR's Vriendschap andermaal eene pooging
deedt, om DULILOT tot rede te brengen; de ondervinding moest hem eene les
gegeeven hebben; de uitkomst veroordeelde hem, en zette kragt by aan alles, wat
Vriendschap aanvoerde: maar, wat vermag Rede en Vriendschap tegen de
vooringenomenheid! - ‘Neen, myn Vriend,’ sprak DULILOT, ‘niets kan my nog doen
twyfelen aan de eerlykheid van NARVALLE; de te veelvuldige proeven, daarvan
gegeeven, zouden het my ten misdryf maaken, des het geringste vermoeden te
koesteren. Gy weet weinig van haar, en uwe gevoelens beledigen my. Maar, wat
'er ook van zyn moge, ik moet haar zien, en het duister geval met haar ontwikkelen.
Ik kan in eene zo wreede onzekerheid niet leeven!’ - DEBAR bezat al te veel gevoels,
om zyn Vriend, in eenen zo hoogst hachlyken toestand, te verlaaten: hy oordeelde
het noodig, aan diens zwakheid bot te vieren, om hem des te zekerder te geneezen,
of althans dat vertrouwen te bewaaren, 't welk van dienst zou kunnen weezen, in
een gunstiger tydstip.
Onvermoeide naspeuringen hadden eindelyk ontdekt, wie NARVALLE bygestaan
hadden in het vervoeren haarer goederen; en langs dien weg kreeg men de weete,
welk een weg zy genomen hadt by het verlaaten van Lyons - zy was na Dyon
getoogen. - DULILOT wenschte, dit hoorende, reeds daar te zyn. ‘Wel,’ sprak DEBAR,
‘ik moet na Parys;
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ik wil, om u dienst te doen, eenigen tyd en kosten aanwenden; ik wil u na Dyon
vergezellen, en beproeven, wat ik, u ten beste, kan aanwenden; uwe dwaaling is
misschten niet ongeneeslyk, en myne hulp kan u mogelyk aan uzelven wedergeeven,
en u gelukkig maaken!’
De beide Vrienden gingen op reis, en bereikten welhaast Dyon. Daar gekomen,
zogten zy allerwegen na het voorwerp der ondernomene reize. Niemand kende
NARVALLE: te vergeefs gaf DULILOT van haar eene beschryving; hy ontdekte van haar
geen spoor altoos. Wanneer zy begonnen te wanhoopen van in de gedaane
naspeuring te zullen slaagen, trof DEBAR, die zich toen alleen bevondt, een Herbergier
aan, die meende het voorwerp, hem beschreeven, te kennen. Deeze voegde 'er by,
‘dat die Dame niet alleen eene jonge Juffrouw by zich hadt, maar ook haar Man, en
dat zy hem voorkwam zwanger te weezen: zy heeft zich,’ voegde hy 'er by, ‘eenigen
tyd ten mynen huize opgehouden; doch de zaaken riepen dit Paar met die jonge
Juffrouw elders heen; zy zyn omtrent drie weeken geleden na Langres vertrokken.’
DEBAR, zeer blyde met deeze ontdekking en de daar by vermelde omstandigheden,
vervoegde zich terstond tot DULILOT, die, vermoeid van de Stad, in vrugtlooze
naspeuringen, op en neder geloopen te hebben, zich geheel neerslagtig te bedde
begeeven hadt. Deeze kundschap beurde hem op; doch, wanneer hy vernam, dat
NARVALLE niet alleen en zwanger was, riep hy uit: ‘Ach hemel! is het mogelyk! Maar
neen; het is een misslag.’ - ‘Hoe,’ hervatte DEBAR, ‘gy gelooft nog in haare deugd;
en al haar onvoegelyk gedrag doet u de oogen niet openen!’ - ‘Ach!’ was het
wederwoord, ‘ach myn Vriend! zy is eene Vrouwe, zo deugdzaam, zo zedig! Indien
gy haar kende! - Laat ons heen gaan, myn Vriend! laaten wy na Langres trekken.’
- ‘Ik wil,’ sprak DEBAR, ‘uw voorstel omhelzen, en u niet verlaaten vóór dat gy
overtuigd zyt van haare trouwloosheid; daarenboven moeten wy uwe Nigt opspooren.’
DULILOT en DEBAR toogen weder op weg, om NARVALLE te zoeken; deeze om het
genoegen te hebben van haar nog eens te zien; de ander om haar, was het mogelyk,
te overtuigen van haaren slinkschen handel. Te Langres gekomen zynde, vondt
DEBAR, door zyne afgerigtheid om kundschap op te doen, middel tot het ontdekken
van de Herberg, waarin NARVALLE zich onthieldt. Hy nam DULILOT derwaards met
zich, en bestelde eene kamer voor hun beiden; zy gingen daar heen, terwyl het
avondeeten werd gereed gemaakt. Op den trap ontdekte DEBAR NARVALLE, die op
dat pas na bene-
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den ging. Hy trok zyn hoed diep in 't aangezigt, en sloop behendig tusschen haar
en zyn Vriend; en deedt den laatsten, die op alle deeze beweegingen niet lette, ter
kamer insluipen. - Te zamen zynde, verhaalde DEBAR zynen Vriend, dat de Herberg,
waarin hy hem gebragt hadt, het verblyf van NARVALLE was; dat een jong Heer, die,
onder den naam van den Ridder DUVAL, voor haaren Egtgenoot ging, haar
vergezelde; dat zy met de daad zwanger was, gelyk men te Dyon gezegd hadt.
‘Hebt gy haar gezien?’ viel DULILOT hem in de reden. - ‘Ja, ik heb haar gezien, en
uwe twyfelingen deswegen zyn zo ongerymd als voor my beledigend.’ - DULILOT,
geheel verwarring, durfde niet antwoorden.
DEBAR bediende zich van dit oogenblik van verbaasdheid en verontwaardiging,
om zynen Vriend op het sterkst te betoogen, hoe zeer hy, door eene onbegryplyke
dwaaling, zich, ten opzigte van die Vrouw, hadt laaten verblinden: daarop hem haare
bedryven schetzende, begon hy met haare gereede en zeer te verdenkene
aanneeming der twee Louis d'Ors op den weg na Parys; hy weldde uit over de
valschheid in haar geheel gedrag, en hoe zeer zy alle veragting dubbel verdiende.
De yver der Vriendschap, die zuivere, warme en treffende yver, bezielde de
voorstellen van DEBAR; rede en regtmaatigheid zetten 'er alle kragt en klem aan by,
welke daaruit konden ontleend worden; en hy drong het aan door de dringende
overweegingen van de deerlyke omstandigheden, waarin zyn Vriend zich bevondt;
in welke behoefte hy zich gedompeld, aan hoe grievend eene minagting hy zich
blootgesteld hadt, door zyne zwakheid ten opzigte van eene Gelukzoekster,
onwaardig dat eenig eerlyk man op haar het oog sloeg. - Dit alles maakte een
heilzaamen indruk op de ziel van DULILOT. Zyn stilzwygen, zyne traanen, strekten
tot eene welspreekende schuldbelydenis; zyn geheel gedrag duidde een Man aan,
gereed om den raad zyns Vriends te volgen, schoon strydig met eene neiging, welke
hy begon te veragten. DEBAR, deeze gesteldheid van geest waarneemende, waarin
hy getragt hadt zynen Vriend te brengen, voer voort met die te versterken, en besloot
zyne reden met te zeggen: ‘Ik heb u betoogd, hoe zeer NARVALLE's gedrag en persoon
alle veragting verdienen; gy gevoelt de heillooze uitwerkzels eener Liefde, welke
gy geheel moet verbannen; gy ziet de noodzaaklykheid, dat gy openlyk met haar
breekt; - dit is de wyze, waarop gy zulks moet volbrengen - en op dit oogenblik
volbrengen: NARVALLE's kamer is niet verre van deeze; gy moet derwaards gaan;
ik zal u vergezellen; wy zullen om uwe Nigt vraagen, zonder ons verder uit te laaten,
alsmede om de Juweelen, welke gy haar gegeeven hebt, en die zy u niet
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kan weigeren. Dit werk moet met kloekheid en zonder uitstel verrigt worden; naa 't
zelve zal ik, met behulp myner vrienden, alles aanwenden tot herstel uwer zaaken,
door deeze ongelukkige liefdedrift dermaate in de war geholpen.’ - DULILOT beloofde
alles; zyn moed was opgewekt door de edelmoedigheid zyns Vriends, wiens sterkte
van geest zich ook scheen mede te deelen; het besluit was genomen. DEBAR
onderstutte het met alle mogelyke drangredenen, om het onwankelbaar te doen
blyven. Hy zag in DULILOT's houding eene verzekering van gedaane beloften: hierdoor
welgemoed, en vol hoope op een gelukkig slaagen, gingen zy ter kamer uit.
NARVALLE's kamer was eene verdieping hooger dan die zy betrokken. Zy klommen
den trap op, en klopten aan de deur; het was de tyd van 't avondeeten; een ryzig
jong Heer kwam, met eene zeer goede houding, de kamer openen. DULILOT's hart
klopte op het naderen van de plaats, waar hy het voorwerp zyner voorige liefde zou
aantreffen: verwarring deedt hem marren. ‘Kom in,’ sprak DEBAR, ‘en herinner u de
my gedaane beloften, en wat u hier staat te volbrengen; of anders geef ik uwe zaak
op.’ - DULILOT's waggelende schreden beantwoordden in geenen deele aan het
besluit, weinige oogenblikken geleden genomen. NARVALLE nadert, en haar te zien
was het ontwapenen van alle de genomene besluiten. ‘Hoe zeer,’ voegde zy DULILOT
toe, ‘verheugt het my, u weder te zien!’ Zy vergezelde deezen uitroep met een
betoverenden glimplach, en dien verleidenden oogslag, welks vermogen zy zo
dikwyls te werk gesteld hadt by den al te zwakken DULILOT. Zy liet 'er op volgen:
‘Vergun my een oogenblik u te mogen spreeken in dit kamertje.’ Dit zeggende deedt
zy de deur van 't zelve open, en werd gevolgd van DULILOT, die zugtende een blik
op zynen Vriend wierp; deeze wilde hem terug roepen, doch 't was te laat.
DEBAR wagtte met ongeduld na het eindigen van dit afzonderlyk gesprek; 't zelve
was eerlang afgeloopen; de deur ging open. DULILOT's oogen waren gezwollen door
de traanen, by het onderhoud gestort. NARVALLE, het oog geslaagen hebbende op
den jongen Ridder, zeide: ‘De Heeren zullen ons de eer doen van met ons te eeten.’
- ‘Ik,’ antwoordde DEBAR, ‘niet, Mejuffrouw! Ik gaa heen, en morgen vroeg na Parys.
Ik bemerk maar al te duidelyk, dat myne tegenwoordigheid hier noodloos is. Vaar
wel!’ - Dit zeggende ging hy de kamer uit - DULILOT volgde hem, in hoope van hem
terug te zullen brengen, door de ontknooping des gevals. - ‘Wat meent gy?’
antwoordde DEBAR. ‘Moet ik hier blyven, om getuige te weezen van
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uwe nieuwe dwaasheden?’ - ‘Ach, myn Vriend!’ sprak DULILOT, ‘gy weet de waarheid
niet. De jonge Heer, die haar vergezelt, is haar Egtgenoot. Ik ken de beweegreden
van alle haare bedryven, die by u zo hoogst worden afgekeurd. Zy is onschuldig,
gelyk ik altoos beweerd heb - en -’ ‘Neen!’ hernam DEBAR, ‘ik kan niet meer na u
luisteren: alles, wat ik u kan belooven, bestaat daarin, dat ik myn vertrek tot morgen
middag uitstel; gy zult intusschen tyd hebben om te volvoeren 't geen gy my heden
beloofde; en, indien uw besluit niet kragtdaadiger is, gaa ik heenen, en niets zal my
terug houden.’ - ‘Maar,’ sprak DULILOT, ‘ik kan niet weigeren met haar deezen avond
te eeten: eene weigering van myn kant, naa dat zy my in 't byzyn van haaren
Egtgenoot genoodigd heeft, zou hem vreemd voorkomen.’ - ‘Gaa.’ zeide DEBAR;
‘wat my betreft, ik eet alleen; maar bepaal u om morgen met my te vertrekken, of
voor altoos myne vriendschap te zullen missen.’
De voormiddag van den anderen dag werd door DEBAR besteed om zyn Vriend
even ernstig als den voorigen avond aan te maanen: het stuk was thans tot een
punt van beslissing gebragt. DEBAR wilde vertrekken, en stondt op het punt om, naa
het vervullen van alle pligten eens getrouwen Vriends, DULILOT over te laaten aan
alle de onheilen zyner liefde drift, indien hy zich niet schikte naar zynen wyzen raad.
Hy hieldt hem, op de treffendste wyze, voor oogen, in welke zwaarigheden hy zich
zou inwikkelen, indien hy zich van deeze trouwlooze Vrouwe niet ontsloeg. - ‘Ach,
myn Vriend!’ riep DULILOT uit, ‘gy beschuldigt my, op nieuw, van dwaasheid en
ligtgeloovigheid; maar gy kent haar nog niet: op het oogenblik, dat ik met u spreek,
doet zy haar best om my een plaats te bezorgen in het Departement van Oorlog. Ik
heb de brieven gezien, welke zy, ten dien einde, geschreeven heeft; en 't is op deeze
wyze, dat zy my schadeloos zoekt te stellen voor de uitschotten, die ik, ten haaren
behoeve, gedaan heb.’
Niet dan met veel moeite kon DEBAR zyne onverduldigheid bedwingen; deeze
laatste trek vervulde hem met nieuwe verontwaardiging; hy deedt alle mogelyke
vertoogen om DULILOT over te haalen; doch hem zo volkomen beraaden niet vindende
als hy wenschte, zondt hy om de Post-chais, en maakte allen toestel tot zyn vertrek.
Dit aanstaande vertrek zyns Vriends wrogt sterk op DULILOT, en deedt by hem boven
komen een diep gevoel van alles, wat hy aan hem verschuldigd was: vriendschap
en dankbaarheid hadden nog plaats in zynen boezem overgehouden; hy zag, dat
alles, wat hy bezat, verlooren ging. - DEBAR ontdekte, dat hy overhelde om het hem
gewonnen te geeven; hy wenschte

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

544
gebruik te maaken van deezen eersten indruk, en haalde hem met de daad over,
om den stap te doen, dien hy den voorgaanden avond beloofd hadt te zullen neemen.
DULILOT beloofde zulks, en ging heenen om het te volvoeren; maar de moed ontzonk
hem op 't eigen oogenblik. DEBAR, toen bemerkende dat het beter was zich te vrede
te houden met het geen hy kon verkrygen, dan alles te willen verwerven, en
vreezende voor het gevaar eens naderen gespreks, liet zyn eerste opzet vaaren,
en hieldt zich te vrede met DULILOT tot het heenen gaan te doen besluiten. Door
zyne vertoogen hieldt hy de geestdrift zyns Vriends gaande; en zich als volkomen
van diens toestemming verzekerd houdende, wist hy de Nigt by zich te krygen, die
NARVALLE vry gereedlyk liet vertrekken, dewyl de van geld ontbloote DULILOT haar
niet langer van dienst kon weezen. - De Nigt gekreegen hebbende, stapten zy in
de Post-chais, en sloegen den weg op na Dyon, om daar de Nigt in een Klooster te
plaatzen, en de reis na Parys voort te zetten, waar DEBAR rekende zyn Vriend een
middel van bestaan te zullen kunnen bezorgen, 't geen hy bezwaarlyk oordeelde te
Lyons te vinden. DEBAR's eigen zaaken riepen hem derwaards; en begon hy ook
geld tot de reis te behoeven.
Te Auxerre gekomen, gingen zy in de Barge: hier bevondt zich DULILOT in den
deerniswaardigsten toestand; droefgeestig; diep in gedagten verzonken; niets
opmerkende van 't geen 'er omging; nog verliefd, en zich verzekerd houdende van
NARVALLE's onschuld; haar geen zyner onheilen wytende, terwyl hy die toeschreef
aan zyn eigen wangunstig lot; dit vervloekende, badt hy NARVALLE in zyne gedagten
aan. Middelerwyl wenschte DEBAR zichzelven geluk, met zynen Vriend verwyderd
te hebben van een zo gevaarlyk voorwerp: hy hoopte, dat tyd en afweezigheid diens
bekommernissen zouden slyten, en hem ten vollen van de dwaasheid geneezen;
hy deedt alles om hem op te beuren.
Onder het gezelschap in de Barge ontdekte DEBAR een Officier, gekleed in het
zelfde Uniform als de Ridder DUVAL. Dit deedt hem vraagen: Myn Heer! behoort gy
niet tot het Regiment van BOURBONNOIS? - ‘Ja, myn Heer!’ was het antwoord. - Gy
komt dan van Corsica, zo ik vermoed? - ‘Ik ben zo even van daar gekomen.’ - Gy
zult dan wel kennis hebben aan den Ridder DUVAL; hy behoort tot uw Regiment. ‘Neen, myn Heer! ik ken zulk een Ridder in 't geheel niet.’ - Dit verwondert my. Het
is een jong Heer, omtrent van uwe grootte, die 'er zeer wel uitziet; hy heeft ligt bruin
hair, een zagte stem, doch scheen my toe niet zeer beschaafd te weezen. - ‘Neen,
myn Heer; die Ridder behoort niet tot ons Regiment.’ - Maar zeker gy moet hem
kennen; zyne Vrouw ging hem, eenige maanden geleden, op
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Corsica bezoeken. - ‘Ach! nu ontdek ik wien gy meent: de tytel van Ridder heeft my
misleid. Gaat zy, die gy als zyne Vrouw beschryft, niet onder den naam van
NARVALLE?’ - Juist zo. - ‘Maar ik dagt niet, dat zy, by hem zynde, onder dien naam
ging.’ - Het schynt dat gy haar wel kent. - ‘Zeer wel; en dit is haar Character, indien
gy het verlangt te weeten: NARVALLE is een aartig Meisje van Parys, die haar ambagt
zeer wel verstondt. Zy werd met de daad verliefd op een Koopman in kleinigheden;
die, naa haare gunst veel goedkooper dan anderen genooten te hebben, van haar
een afkeer kreeg: geen middelen van bestaan hebbende, nam hy dienst in ons
Regiment, en kwam in den voorleden. Zomer met ons op Corsica. Deeze jonge
Dogter, door eene standvastigheid in Liefde, zeer zeldzaam in Meisjes van haar
beroep, kwam op Corsica, om haar Minnaar van den dienst af te koopen. Zy hadt
alleszins het voorkomen eener ryke Dame; en zy zeide haar fortuin te Lyons gemaakt
te hebben, - ongetwyfeld door iemand, wie hy ook moge weezen, op te ligten. Zy
kogt met de daad haar Beminde af; waarop zy van Corsica vertrokken. Ik heb niet
vernomen wat 'er verder van deeze Gelieven geworden is; en ook het raakt my niet.
Dit is de Geschiedenis van uwen vermeenden Ridder DUVAL, en van diens
Medegenoote.’
Geduurende dit verhaal hieldt DEBAR de oogen op DULILOT geslaagen, die by
beurten rood en bleek werd, door schaamte en wanhoop. Hy wilde hem spaaren,
en zweeg. Den volgenden dag, wanneer by dagt dat de nagt hem tyd zou gegeeven
hebben om alles na te denken, onderhieldt hy zynen Vriend over deeze ontmoeting,
met daar op passende aanmerkingen. Deeze kon DULILOT niet wederspreeken.
Wanhoop tekende zich op zyn gelaat. DEBAR zag in 't einde, dat de waarheid invloed
gevonden hadt by zynen Vriend; en het stuk niet verder willende aanbinden, ging
hy van hem af, naa hem hartlyk by de hand gevat, en door de traanen, die hy stortte,
de hartlykheid zyner vergiffenisse betoond te hebben.
Een klein half uur naa dit afscheid was 'er verloopen, toen DEBAR een geschreeuw
hoorde: het was van Persoonen, die DULILOT in de Rivier zagen springen. Alles werd
aangewend te zyner reddinge; doch vrugtloos: hy vondt het gezogte graf.
Zodanig was het leevenseinde van DULILOT - het slachtoffer van onbedagtzaame
Liefde. Niets hadt hem kunnen overtuigen van NARVALLE's ontrouw: hy verspilde
aanzienlyke middelen in het dienen deezer Afgodesse, die zyne Liefdedrift op den
tuil hieldt; en toen zyne oogen de waarheid ontdekten, drong de wanhoop hem, om
een leeven te eindigen, 't welk hem toescheen een onafgebrooken tooneel van
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schaamte en knaaging te zullen weezen. - In de daad, deeze Geschiedenis levert
een allertreffendst voorbeeld op van de buitenspoorigheden, waartoe wy kunnen
vervoerd worden door eene onbeteugelde Drift, en door den heilloozen Blinddoek
der Liefde.

Bydrage tot de geschiedenis van den leeuw en zynen getrouwen
hond, beiden uit Senegal, eerst in de menagerie van Versailles,
en vervolgens naar de diergaarde van het museum national, te
Parys, overgebragt.
Door G. Toscan.
(Getrokken uit l'Esprit des Journaux.)
Wanneer wy de Geschiedenis van den Leeuw en zynen Hond, zedert het tydstip
dat zy in Vrankryk zyn gekomen, hadden geschetst, begrepen wy gereedlyk, dat 'er
het allerbelangrykst gedeelte aan ontbrak, - de beschryving, naamlyk, van derzelver
Kindschheid; doch de byzonderheden waren ons toen onbekend. Wy wisten maar,
dat vryheid en weldaaden alléén in staat waren geweest, hunne natuurlyke neigingen
te veranderen, ze nader by elkander te brengen, hun te vereenigen, en den sterkeren
aan den zwakken te onderwerpen.
Het was ook in waarheid de eenigste kunst, die de Burger PELLETAN, ter dier tyd
Directeur van de Africasche Compagnie op Senegal, by wien de Leeuw van de
Diergaarde en zyn Hond werden opgevoed, heeft te werk gesteld. Zie hier, wat hy
ons zelf verhaald heeft van hunne eerste heblykheden, en van den oorsprong van
dien band, welke, door een gemeen noodlot, twee wezens van zulk eene
tegengestelde geäartheid vereenigde, en hun dezelfde neigingen, dezelfde
genoegens en dezelfde tegenspoeden veroorzaakte.
‘Deze Leeuw, in de Bosschen van Senegal gevangen, werd my tegen het einde
des Jaars 1787 aangebragt; hy kon toen drie of vier maanden oud zyn; hetgeen het
tydstip van zyne geboorte tot de maand April of Mey van dat zelfde jaar bepaalt.
Zyn gelaat kondigde zagtaartigheid en goedheid aan. Ik liet hem de volkomenste
vryheid; ik streelde, ik vleide hem; op zyne beurt werd hy streelende en vleljende.
Hy hield zeer veel van, en kende ook volmaakt, alle myne huisgenooten, van welken
hy insgelyks zeer wel behandeld werd.
Hy had een Landsnaam; men noemde hem Woira. Dezen naam kende hy by
uitstek; kwam, wanneer men hem riep, en volgde even getrouw als een hond. Vry
in wil en bewegingen, gehoorzaamde hy niet met dezelfde gedweeheid; maar hy
toonde nimmer het minste blyk van ongemaklykheid,
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't zy men hem belette iets te doen, dat hy gaarne deed, 't zy men hem dwong eenig
oogmerk te laten varen, of van eene plaats te gaan, daar hy niet moest blyven.
Zonder hem buiten noodzaaklykheid in zyne verlangens te weêrstreven, liet ik
hem overal in vryheid gaan en komen. Hy kwam in myn vertrek, lag aan myne
voeten, als ik werkte, en volgde my, op etenstyd, aan tafel. Ik merkte op, dat hy
vooral gezelschap beminde: by voorkeur ging hy op die plaatsen, waar hy de meeste
menschen vondt; als men hem uit de vertrekken jaagde, ging hy naar de keuken.
Myn huis was vol van allerhande soort van Beesten, en allen waren vry; Schaapen,
Honden, Katten, Aapen, Struisvogels, Ganzen, Eendvogels, Kalkoenen, Hoenderen,
Paarden, Papegaaijen; en deze allen leefden in de beste verstandhouding met den
Leeuw; niet één was bevreesd, niet één werd van hem het minste kwaad gedaan.
De goede verstandhouding en het onderling vertrouwen waren zo wel verzekerd,
dat zy in de winternachten, welke vry koud op Senegal zyn, onder elkander, de een
op den anderen, in de stallen met de Paarden sliepen; de Leeuw sliep in het midden;
en de Negers, die my bedienden, gingen gelyklyk tusschen dezelve slapen, om de
warmte te zoeken. Het was in waarheid eene zonderlinge vertoning, die stapel van
Dieren, zoo onderscheiden in soorten, vreedzaam te zamen rustende. Nimmer heeft
eenig toeval, eenige twist, eenige onstuimigheid, deze ongemeene en aandoenlyke
overeenstemming gestoord.
Agt maanden oud zynde, ondervondt de Leeuw, die tot dien tyd met alle
wezens,die om hem waren, als een goed en vreedzaam huisgenoot geleefd had,
een nieuw gevoel, veel sterker en byna uitsluitende. Myn Teefje bragt twee jongen
ter wereld, juist ter zyde de plaats, daar hy gewoonlyk nederlag. Oogenbliklyk stelde
hy een zeer sterk in 't oog lopend belang in deze nieuwe Familie; hy ging 'er niet
van daan. In die korte oogenblikken, dat het Teefje zich verwyderde, nam hy haare
plaats in; en het was zeer zonderling om op te merken, met hoe veel oplettendheid
dit groot, eenigzins log Dier, dat zeer zwaar in zyne bewegingen was, deze kleinen
wist te ontzien, terwyl hy ze liefkoosde, om ze niet te beschadigen.
Het Teefje was niet in 't minste ongerust, als zy haare jongen tusschen de breede
klauwen van den Leeuw zag; maar, als zy terug kwam, jaagde zy hem zonder
schroom weg, en liet zomtyds ook wel eens hare tanden zien; en hy, hare rechten
erkennende, week altoos, zonder halstarrigheid of geraaktheid.
Een van de jongen sterft; de Leeuw hield hetzelve langen tyd omvat, en scheen
het te betreuren. Vervolgens verdubbelde hy zyne verkleefdheid aan den
overgeblevenen; hy zorgde 'er meer bepaaldlyk voor, en verliet hem niet meer; en
ik, door een zoo behaaglyk schouwspel ingenomen, kan veilig verzekeren, dat hy
even zo veel als de moeder aan deszelfs opvoeding heeft toegebragt.
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Hy had eene zoo verregaande toegeeflykheid voor zynen kleinen vriend, dat hy zich
aan al diens eigenzinnige invallen gaarne leende; zich zomtyds latende byten, dat
'er het bloed voorkwam, zonder ooit te denken om zich te wreeken. Alles, wat het
Hondje betrof, had veel vermogen op hem. De moeder, die wat oud was, en niet
veel van spelen hieldt, verveelde het dikwyls, deze twee Dieren op hare hielen te
hebben; dan gromde zy, en jaagde ze onvriendlyk weg: de Leeuw, altoos
gehoorzaam, week terug.
De jonge Hond werd alzoo groot en sterk, terwyl hy deelgenoot was in de woeste
spelen van den Leeuw: hunne verkleefdheid werd wederkerig; zy konden niet meer
zonder den anderen leven. 's Nagts inzonderheid sliepen zy altoos te zamen; de
Hond tusschen de pooten van den Leeuw, en leunende op zyn buik. Als eenige
omstandigheid ze van elkander verwyderde, kon men het oogenbliklyk gewaar
worden, door het brullen van den eenen, en het huilen van den anderen: men
hereenigde ze, en zy waren te vrede.
Zie hier, wat my bewoog my van deze twee Dieren te scheiden. Op zekeren dag
hoore ik voor myn huis hard schreeuwen; ik vlieg 'er heen; ik zie myn Leeuw en een
klein kind te zamen in het zand rollen; het was niets dan spel. Ik neem het kind in
myne armen, en vraag: “Hebt gy pyn?” - “Neen.” - “Gy schreeuwde.” - “Ik was bang.”
- Maar hoe zeer de goedaartigheid van den Leeuw algemeen bekend was, belette
zulks echter niet, dat de kinderen en vrouwen in myne buurt een zekeren angst 'er
voor opgedaan hadden. Ik besloot, derhalven, hem naar Vrankryk te zenden. Hy
was 14, de Hond 6 maanden oud. - Zy werden te zamen ingescheept. Ik begreep
dat het wreed zou geweest zyn ze te scheiden, misschien moeilyk en gevaarlyk om
den Leeuw alléén in te scheepen. Men had voor hem aan boord een hok opgeslagen,
en uit voorzorg een sterken halsband laten maken, gelyk ook eene yzeren ketting,
om hem, geduurende den overtocht, 'er aan vast te leggen. Dit alles was onnodig:
het nieuw element, waarop hy zich bevondt, veranderde niets in zyne geäartheid;
hy was zoo gemeenzaam, zoo zagtzinnig aan boord als aan den wal; - men liet hem
los lopen; hy sliep en at met de Matroozen.
Hy werd te Havre, omstreeks het einde van September 1788, ontscheept. Het
gerucht van zyne zagtaartigheid was zoo wel gevestigd, dat een enkel man op zich
nam, hem naar Versailles te brengen, met hem aan eene lyst, die aan zyn halsband
vast was, te leiden. Hy kwam 'er zonder toeval, en altoos gevolgd door zyn' trouwen
Hond.’
Zodanig is het Verhaal, dat beider vorige goede Meester ons gedaan heeft. Wy
hebben 'er niets afgedaan, niets 'er bygevoegd; wy hebben aan de waarheid alle
hare eenvoudigheid gelaten, om 'er al het belang voor te behouden.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Voordeelen van den vrede.
(*)
Geschetst in eene Redenvoering , door E.M. Engelberts, Rustend
Leeraar te Hoorn.
Toen ik myne laatste Redenvoering hield, by het sluiten der werkzaamheden in
1800, leide ik het zeggen van den Rutuler DRANCES tot TURNUS, by VIRGILIUS, tot een
grondslag: Geen heil is 'er in den Oorlog; wy verzoeken u allen om den Vrede.
Deeze woorden van den grooten Venuzyner Dichter zweefden my geduurig voor
den geest: ik zag, ik gevoelde de rampen van den Oorlog niet slegts by beschouwing,
maar ik ondervond ze met myne Landgenooten. Daarenboven wierd myne aandagt
te meer op deeze woorden gevestigd, om dat ik, tot myne groote verwondering,
vóór en in 't eerste van 1799, gemerkt had, dat wy het ook in dit opzigt niet allen
eens waren. Hoe rampzalig steeds de gevolgen van den Kryg voor het Menschdom,
voor onzen Staat in 't byzonder altoos mogten zyn, indien men alleen den
tagtig-jaarigen Oorlog om de Vryheid, die zoo mannelyk gevoerd, zoo hardnekkig
door onze Voorouders uitgehouden, zoo gelukkig geslaagd is, - indien men deezen
noodzaakelyken, en aan onze zyde wettigen, Oorlog uitzondert; nog ontbrak het
niet aan zulken, die naar geen Vrede verlangden, zoo lang 'er niet

(*)

Uitgesproken in Felix Meritis, by gelegenheid der getekende Praeliminairen, den 3 Oct. 1801,
en op verzoek in 't licht gegeeven.
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eene onderneeming was voorasgegaan, van welke men een ganschen ommekeer
te gemoet zag. Dan, na dat deeze is uitgevoerd; na dat de rampen van den Oorlog
daardoor vergroot - in die gewesten, waar het toonneel van den Oorlog geopend
wierd, de grootste verwoestingen aangerigt zyn; zeer veele weerlooze ingezetenen
van het hunne zyn beroofd, en het aardryk met het bloed van duizenden verslagenen
is gemest, zonder dat onze zaaken verbeterden, daar in tegendeel de drukkende
lasten verzwaard, de verwydering en verbittering vermeerderd wierden; - toen hoorde
men meer algemeen naar den Vrede wenschen, om den Vrede bidden. Dit was het
eenige gevolg, het geen men goed zou kunnen noemen, indien het maar van een
gezegende uitwerking hadde mogen zyn. Men begreep toch, dat alles meer en meer
moest veragteren en verergeren, - dat men het niet veel langer kon uitharden, zonder
geheel te gronde te gaan. - Men wierd van tyd tot tyd door eene slaauwe hoop en
twyffelagtige Gerugten gevleid; maar dezelve verdweenen byna zoo ras als zy
verspreid waren; zelfs ontbrak het niet aan veele Staatkundigen, welke meenden,
dat men te vergeefs op Vrede hoopte, zoo lang Engeland en Vrankryk, nog niet
geheel afgestreden, middelen en kragten over hadden, om den een den anderen
af te matten en om het meesterschap te dingen. En hoe zou het mogelyk zyn, twee
Natien, de eene zoo magtig ter Zee, de andere zoo gedugt te Lande, met zulke
tegenstrydige inzigten, op elkander zoo verbitterd, onderling te vereenigen? Hoe
zou het mogelyk zyn, Engeland van zyne ryke veroverde Colonien, Vrankryk van
zyne overheerde Landen, en zyn uitgestrekt plan, op het voetspoor van het alles
overweldigend Rome, zoo het scheen, gemaakt, met zoo veel beleid als moed en
welgelukkende gevolgen tot nog toe doorgezet, te doen afzien? Zou PIT, zou
BUONAPARTE, wier grootste roem en magtigste invloed van den Oorlog afhingen, welke zich daardoor by beide Natien noodzaakelyk moesten maaken; zouden deeze
twee groote Mannen, zou vooral de laatste in goeden ernst naar Vrede kunnen
haaken? Wat zal men in Vrankryk met zoo veele duizenden uitveeren, die aan het
omzwerven en den Oorlog gewoon zyn? Men zal met hen verlegen zyn; zy kunnen
gevaarlyk worden. En egter, niet tegenstaande deeze en meer andere schyn-
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baare redenen, worden wy in eens verrast door de algemeene en zekere berigten:
‘de Proeliminairen tot eenen algemeenen duurzaamen Vrede zyn tusschen Vrankryk
en Engeland getekend!’ Tot myne groote blydschap, en tegen myne verwagting,
kan ik u, myne waarde Medeburgers! die 'er zoo veel belang by hebt, kan ik ons
allen, welken met het Vaderland zinken of behouden kunnen worden, hier mede
geluk wenschen.
Ik zal my met twee zaaken bezig houden: vooreerst, stilstaan by de ellenden en
gevolgen van een voortduurenden Oorlog; ten anderen, ons voorstellen de
voordeelen, die wy te wagten hebben, indien de algemeene Vrede, dat God geeve!
spoedig en gelukkig gesloten worde. - Wanneer een Zeeman, na veele doorgestaane
stormen en geleede schipbreuk, den vaderlyken grond in een behoude have mag
betreeden, ziet hy met blydschap terug, ziet hy met ontzetting zyne geleede
moeijelykheden en gevaaren over, en, geheel getroffen door zyne redding en
tegenwoordige veiligheid, dankt hy, zoo hy wel denkt, zynen God, die heerscht over
de opgeblaazenheid der zee, die zyn leeven bewaarde, de gevaaren beperkte, en
hem in de armen van zyne ouderen en nabestaanden, van zyne vrouw en kinderen,
van zyne vrienden, behouden terug leverde: met welk een leevendig gevoel schildert
hy den hachelyken toestand af, waarin hy zich meer dan eens bevond; hoe doet hy
meermaalen hunne hairen te berge ryzen; hoe wekt hy hunne blydschap, hunne
erkentenis aan het Opperweezen op; terwyl hunne traanen vloeijen, nu zy hem in
hunnen kring weder mogen zien! - Zoo moeten wy ook, myne Medeburgers! nu
noch immer uit het oog, uit het geheugen verliezen, alle de gevolgen, alle de rampen
van den Oorlog, welke van te vooren, geduurende den leeftyd van sommigen onzer,
ja wel ook ten koste en ten nadeele van ons Vaderland, wierd gevoerd, maar welken
wy alleen by gerugte kenden; daar dezelve nu op onzen bodem wierd overgebragt,
en ons eene en andere omwenteling deed ondervinden of vreezen. Toen leeden
onze Zeevaard en Koophandel de meeste schade; nu leeden wy allen, en
ondergingen eene vermagering, eene uitteering, welke ons Lighaam van Staat in
alle deszelfs Leden en over 't geheel deed kwynen, en eenen zekeren nabyzynden
dood voorspelde. Eenen wreeden Oorlog konden onze Voorouderen
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byna tagtig jaaren uitharden, en onze Staat nam allengskens in grootheid en
vermogen toe; de meesten onzer Ingezetenen (het schynt ongelooflyk, en egter het
is zoo) voeren 'er wel by; zy verbeterden gaande weg hunnen staat; de Steden
wierden, de eene voor, de andere na, uitgelegd; de Steden en Dorpen vloeiden over
van inwooneren, en zy vonden een bestaan. En nu had ons een Oorlog van zeven
jaaren (welk een verschil!) byna ten gronde gebragt. Moet men dit alleen aan een
geheel andere gesteldheid van Europa toeschryven, waar men de weezenlyke
belangen van den Staat, de bronnen van rykdom en welvaart, miskende, en daarom
den Koophandel en de Fabrieken verwaarloosde, de Bevolking niet bevorderde,
maar veeleer tegenwerkte, door eene eigengoeddunkelyke Regeering en
Conscientie-dwang? Of moet men het ook zoeken in eene meerdere harmonie en
energie in het Bestuur, vereenigd onder voorgangers, die tevens de grootste
Veldoversten van hunnen tyd waren, en wier hoofdplan en belang was, Spanjen
alle mogelyke aforeuk te doen? Was 'er meer zuinigheid, eenvoudigheid,
belangneeming in het welzyn van 't Land; meer naarstigheid, meer gezetheid om
zyn eigen eerlyk brood te winnen; minder verknogtheid aan behoeften, welke ons
overvloed en weelde hebben leeren kennen, terwyl zy de Natie verzwakt, en de
veerkragt verlamd hebben? De tyden en zeden zyn geheel veranderd; en wy kunnen
ons daarom naauwlyks een begrip vormen van de verschillende uitwerkselen van
den Oorlog, dien onze Voorouders zoo lang voerden, en van den Oorlog, dien wy
vooral in de zeven laatste jaaren beleefd hebben. - De onzekerheid, de geduurig
wisselvallige uitkomsten van den eersten Oorlog, waarin de Burgers zelf deel namen,
zonder alles aan gehuurde benden over te laaten; de gevaaren, waarin men geduurig
verkeerde; de overwinningen, welke men vooral ter zee behaalde; de vorderingen,
die men al vegtende maakte; het streelende vooruitzigt van eens een volkomen vry
en onafhankelyk Volk te zullen worden, - hadden de vis inertiae, de kragt van
loomheid, die in alle lighaamen berust, overwonnen. Elk was in zynen kring yverig
in de weer; elke Burgery leverde Helden op, en de Dorpen zelfs kundige en dappere
Zeelieden. De Fabrieken wierden gaande weg vermeerderd en uitgebreid; de
vestigingen der Oost- en West-Indi-
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sche Maatschappyen voegden nieuwe bronnen van bestaan by de voorige; de Staat
was met geene schulden van eenig belang bezwaard; de leevensmiddelen waren
op een laagen prys, de dagloonen gering, en de leevenswyze der inwooneren
eenvoudig. De kleeding van mannen en vrouwen wel kostbaar, maar bestendig; de
dogters stelden 'er eene eer in, dat zy zich met gewaaden van haare moeders en
grootmoeders konden opcieren. De huishouding van den Staat kostte weinig; elk
was met zyne bezolding vergenoegd, en schikte zich naar zyne inkomsten. De
vrouwen ontzagen zich niet, handen aan 't werk te slaan, en de gangen van huis
en huisgezin naar te spooren; want dit hadden zy als dogters van haare moeders
gezien en geleerd. Hoe het nu gelegen is, weet gy allen; en nu zal zich het verschil
van zelf ophelderen.
Het Gedenkjaar 1672 leverde ook een benaauwden tyd voor Nederland op, toen
de Franschen zich in aller yl van drie Provincien meester maakten, en tot in de
nabyheid van Amsterdam doordrongen. Dan, hoe zeer men te Lande benard wierd,
hield men het ter Zee tegen twee magtige vereenigde Vyanden, Engeland en
Vrankryk, vol. De Zee bleef open, en onze Koophandel wierd doorgezet. Zoo groot
was ons vermogen ter Zee; waarvan het verval, sedert den Successie-oorlog, als
een voornaame bron van onzen ondergang en onze ellenden moet worden
beschouwd. Engeland heeft zich met al zyn magt op het vermeerderen van zyne
Vlooten toegelegd; en wy hebben ons laaten wys maaken, dat de naauwe betrekking
op deeze Bondgenooten de bekommering voor het Zeeweezen byna overtollig
maakte, indien wy maar zorg droegen, een genoegzaam aantal van geoeffende
Landtroepen, ter bewaaring van onze Vestingen, die door inundatien ongenaakbaar
en onverwinlyk waren, op de been te hebben. Tot tweemaalen toe hebben wy gezien,
hoe verkeerd deeze rekening is, en nu gevoelig het gemis van eene genoegzaame
Zeemacht ondervonden. Hierdoor wierden onze Colonien weerloos; zy moesten
voor den eersten aanval bukken; en het is te verwonderen, dat wy nog iets van onze
buitenlandsche bezittingen hebben overgehouden. Onze Koophandel en Zeevaard
had geen de minste bescherming, wyl onze Oorlogschepen zich niet in zee durfden
waagen, of voor de groote overmacht der Engel-
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schen bezwyken moesten. Onze Kapers hadden geene bedekking: wat zeg ik? het
uitloopen van onze Schepen wierd ras geheel belet; onze Havens raakten geslooten
of geblokkeerd; onze Kooplieden moesten tot neutraale Vlaggen hunne toevlugt
neemen, en andere Natien wierd daardoor de weg aangeweezen; maar ook deeze
wierden op 't laatst niet ontzien, alle toevoer hoe langer hoe meer bezwaarlyk en
kostbaar gemaakt. Zoo raakten de vrugten van de vlyt en den moed van onze
onderneemende Voorouderen verloren, en hunne met bloed behaalde Conquesten
leverden ons niets dan verlies en schande op. Tot welk eene laagheid zonken wy
meder! En dit niet alleen; de leevensmiddelen, en alle waaren en behoeften,
steigerden gaande weg in prys, en de inkomsten verminderden naar evenredigheid
dat de duurte toenam en de drukkende belastingen verzwaard wierden. De Rentenier,
die van zyne inkomsten tot hier toe een onbezorgd leeven leidde, vond zich verlegen.
Tot buitengewoone uitgiften van tyd tot tyd genoodzaakt, moest hy zyne goederen
of offecten met zwaar verlies verkoopen of verpanden; en de renten verminderden
van jaar tot jaar. De Fabrieken, reeds tot een derde en meer verminderd, kwynden
onder de duurte van materialen en gebrek van geld. De uiterlyke pragt hield zich
onder dit alles by veelen nog staande; maar de Bankbreuken deeden ook van tyd
tot tyd zien, hoe dwaas men het zeil in top had willen houden. Het groot aantal van
zulke dwaazen minderde de bevreemding, en de schande, welke men in vroegere
tyden aan Bankbreuken hegtede. Duizenden huisgezinnen vervielen tot armoede,
wyl de handen, die aan de Negotie, Zeevaard, Scheepsbouw, Visscheryen, enz. te
pas kwamen, stil stonden. De groote en kleine Visscheryen waren haare Schepen,
haar Wand en Vleeten kwyt; en het overschot der bodems moest in de havens tot
eene spys der wormen verstrekken. De behoeftigheid vermeerderde, naar maate
het getal en het vermogen der geeveren afnam. Verscheide Armenfondsen en
Godsdienstige Gestichten moesten het opgeeven. Hier van daan eene krytende
armoede, zoo als 'er in geene Eeuwen in dit Land van voorige welvaart ondervonden
is. Het getal van bedelaaren en bedelaaressen, jongen en ouden, vervult en ontciert
de straaten, zelss van onze voornaamste Koopsteden. Waar
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moest het dan met ons heen, wanneer de Vrede geene gunstige omwending, en
een einde aan onze steeds toeneemende ellende maakte? Eindelyk zouden onze
Zeelieden, onze Visschers uitsterven, de zee ontwennen, of geheel verlopen; het
overschot van onze Schepen zou verrotten; onze Kusten bleeven aan geduurige
aanvallen blootgesteld; onze Koophandel zou eindelyk geheel afgeleid worden. En
acht men den kostbaaren onderstand van Vrankryk onontbeerbaar tot bewaaring
van de inwendige rust en uitwendige veiligheid; de Republiek blyft met onbetaalbaare
lasten bezwaard, welke jaar op jaar meer drukkende zullen worden, naar maate de
inwooners meer uitteeren, en de verhuizingen aanhouden. Dan waartoe zou ik uwe
aandagt langer vermoeijen, met een treurig optellen van al de rampen, die wy
geleden of nog te lyden hebben; van al de gevaaren, welke wy doorgestaan, of
buiten den Vrede nog te dugten hebben? Zy zyn u bekend, waarde Medeburgers!
De armoede ontmoet u op elke straat, en de dagelyksche klagten vervullen aller
ooren en harten. Ik zou het ergste, het akeligste van alles, - het eindelyk onvermogen
van den Staat, om de steeds oploopende schulden te betaalen, - het eindelyk
onvermogen, om ons Land, dat uit het water voor een groot gedeelte is opgehaald,
boven te houden, en de kostbaare dyken en dammen in stand te doen blyven, - u
voor den geest kunnen brengen. Dan was het alles afgedaan. Maar neen! Een
tydige en gunstige Vrede kan dit en andere droevige denkbeelden van ons
verwyderen, ons adem doen scheppen, en onze uitgeputte kragten doen herhaalen.
Laaten wy dan moed houden, en toonen dat wy een Land bezitten, waarvan de
bewooners van wegen hun taai geduld beroemd waren, - ons den aangenomen
naam van Bataven niet onwaardig maaken.
En waarom zouden wy nu den moed laaten vallen, daar het bly vooruitzigt op
eenen algemeenen Vrede ons de aangenaamste voordeelen belooft, wanneer
dezelve, gelyk wy hoopen, duurzaam mag zyn. Welaan, laaten wy ons nu in deeze
verlustigen. Nu kunnen dan onze Kielen weder wyd en zyd ongehinderd zee bouwen,
en van alle oorden des aardryks voortbrengselen aanvoeren. Haast zullen dan de
ledige Pakhaizen gevuld, de Comptoiren der Kooplieden druk
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bezogt, en hunne beursen met winst op winst gevuld worden. Op onze
Scheepstimmerwerven zullen de klinkende hamers het aangenaam geluid hervatten,
dat niet of zeldzaam gehoord wierd; de gezonde teerlucht zal weder onzen dampkring
vervullen, en wel schielyk een mastbosch op het Y groeijen. Onze Walvischvangers
zullen dan weder in het vroege voorjaar hunne Schepen toetakelen, naar het koude
Noorden stevenen, om ons de traan en walvischbaarden aan te brengen. Nu zullen
onze Buizen zich gereedmaaken, haare vischwanden boeten, en ons naar het
gezond en smaakelyk Hollandsch banket, dat wy zoo lang moesten ontbeeren, doen
watertanden. Wy zullen dan eens weder onzen lust boeten, de koortsen van 't lyf
eeten, en andere Natien daar op vergasten. Dan zullen wy met eige Schepen onze
Colonien van den langgemisten voorraad uit onze winkels kunnen voorzien, en
haare ryke producten in onze Havens binnensleepen. De Nederlandsche Vlag zal
zich weder wyd en zyd op zee vertoonen, en van lieverlee herkend en geëerbiedigd
worden, wanneer men zich met ernst op den aanbouw van welzeilende
Oorlogschepen toelegt, bekwaam Zeevolk aankweekt, en dezelve aan kundige,
ervarene en braave, in 't vuur geoeffende, Bevelhebberen toebetrouwt. De ruime
toevoer van materiaalen, de mindere schaarschheid van gereed geld, zal de
Fabrieken in staat stellen, om met minder inslag meer voordeel te doen; en daar
wy nu, by den gestremden aanvoer van vreemde Manufactuuren, gezien hebben,
wat Nederlandsch vernuft en Nederlandsche handen kunnen uitvoeren, zullen wy
verscheide vreemde stoffen kunnen ontbeeren. Zo wy maar niet met vreemde
waaren, zoo lang opgestapeld en opgehouden, overstroomd worden; zo eene koele
onverschilligheid voor het inlandsche, eene dwaaze zugt voor het vreemde, de
uitzigten van den onderneemenden Fabrikant maar niet te leur stelt; zo de
welmeenende toeleg van de zoo nuttige, doch miskende, Nationaale Maatschappy
van Huishoudkunde, te vooren de Oeconomische Tak, (de eenigste in ons Land,
waardoor de industrie wordt aangemoedigd) maar gelukt, en haar gezegende invloed,
even als die van 't Nut van 't Algemeen, meer uitgebreid wordt; of zo het
Gouvernement goedvond, die Vaderlandsche poogingen, lang aan haar lot
overgelaaten, te ondersteunen, en, in navol-
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ging van onze Nabuuren, door het invoeren van den zoogenaamden Drawback,
door percenten en praemies den uitvoer van onze eige Manufactuuren aan te
moedigen en te bevorderen, - zal alles wel gelukken.
En waarom zou het niet gelukken? De Huishoudelyke Tak of Maatschappy heeft
door kleine praemies, geëvenredigd aan haar gering vermogen, proeven gegeeven,
wat een weinig ondersteuning vermag, om den Fabrikant in staat te stellen, zyne
stoffen gelyk met de buitenlandsche te leveren. Laat ik alleen de Carsaaijen van
MAAS, en de nagemaakte Schotsche Tapyten te Hilversum, noemen, welke wy enkel
aan de aanmoedigingen van deeze Maatschappy te danken hebben. Dit erkenden
de Gebroeders RYN, onlangs, edelmoedig, in eenen Brief, waarin zy teffens
verklaarden, dat zy hunne Fabrieken zoo ver zouden kunnen uitstrekken als zy
wilden, zo gebrek aan contante betaaling, en daardoor aan gereed geld, en aan
genoegzaam naarstig en kundig arbeidsvolk, zulks niet verhinderden. Aan haare
aanmoediging hebben wy het te danken, dat wy onze Boeken en onze Konstplaaten,
waartoe te vooren alleen Fransch papier gebruikt wierd, ook op ons inlandsch papier
gedrukt krygen, en wy welhaast het zoo zeer begeerde Engelsch Tekenpapier
geheel zullen kunnen missen. Zouden wy dan, door deeze voorbeelden
aangemoedigd, den zelfden weg niet meer algemeen inslaan? Waarom zullen wy
van onze Nabuuren, die ons met zoo veele schadelyke werken, met zoo veele voor
ons niet berekende zeden en gebruiken, besmetten, en in de war helpen; waarom
zullen wy het goede niet van hen overneemen? De Engelschen rigten
Maatschappyen by Maatschappyen op; en dezelve hebben een gewenschten invloed,
ter aanmoediging van Landbouw, Uitvindingen, Handwerken, Fabrieken, Kunsten
en Weetenschappen; en het Gouvernement brengt daar alles by, om den Landbouw,
Veehoedery, Fabrieken en Koophandel te doen bloeijen. Andere Natien hebben
van ons de voordeelen van Koophandel en Fabrieken afgezien. Tot dus ver hadden
wy geene andere aanmoediging noodig, dan eigen voordeel. Daar onze waaren
overal greetig ontvangen wierden, bleef de nyverheid en industrie van zelf wakker:
maar nu wy zoo veele mededingers gekreegen hebben, die onze goederen kunnen
ontbeeren, en hunne eigene gereede gebruiken; nu men ons in vee-
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le artikelen voorby gestreefd heeft; nu de moed en energie by de Natie verzwakt
zyn, moeten zy aangevuurd worden.
Gy zult het my wel ten goede willen houden, waarde Medeburgers! dat ik zoo
lang by de noodige aanmoediging van de Fabrieken stil staa. Veelen uwer zullen
'er toch ook belang in hebben; en wat zeg ik? wy hebben 'er allen belang in. Men
moet toch nooit den stelregel, die te vooren maar al te veel aangedrongen wierd,
onbedagt aanneemen: ‘Ons Land is een Land, geschikt voor den Handei, niet voor
Fabrieken.’ Dit beneemt allen moed, en wordt door de ondervinding, door zoo veel
ryke Familien, welke aan de Fabrieken haare welvaart te danken hebben,
gelogenstraft. - Of: ‘De Fabrieken benadeelen den Handel.’ Waartegen ik maar ééne
vraag zal doen: Wanneer was onze Handel wyd en zyd uitgebreid; wanneer bloeide
zy het meest? En het antwoord is gereed, en wordt door de Jaarboeken van
Nederland bevestigd: Toen de Fabrieken het drukst aan den gang, en in den
grootsten bloei waren. - Ik gun u alle mogelyke welvaart, agtbaar Lighaam van
Kooplieden! Ik wensch, ik verlang, zo 't den Hemel behaagt, met den Vrede, een
spoedig herstel binnen uwe muuren, en binnen andere Koopsteden. Ik hoop en
wensch, dat uwe ledigstaande Huizen en Winkels greetig opgezogt, druk bewoond,
en zoo duur als voorheen verkogt of verhuurd worden; dat het meer aan handen
en ruimte, dan aan werk en koopgoederen, ontbreeken mag; dat niemand langer
behoeve te vraagen, behoeve te denken: hoe kome ik aan de kost? Maar wy moeten
ook denken aan anderen, - aan zoo veele duizenden, die in binnenlandsche Steden
en Dorpen alleen van de Fabrieken hun bestaan moeten hebben. Het gansche
Lighaam moet welvaaren; en dit kan het niet, ten zy bloei en sappen zich evenredig
door alle de Leden verspreiden. Wanneer Koophandel en Fabrieken als Zusters
elkander voorthelpen en in de hand werken, dan zal de oude welvaart zich weder
eindelyk gaande weg door het geheele Land, tot in de afgelegenste hoeken en in
de kleinste plaatzen, verspreiden.
De bloei van Neêrlands Handel en Fabrieken, zonder welke het ons Vaderland
niet kan welgaan, was altoos myn stokpaard; en dit gebruikt men gaarne. Neemt
my dan deeze uitweiding niet kwalyk. Maar
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denkt niet, dat ik den Landbouw daarby uit het oog verlieze; dat ik de
Weetenschappen en Schoone Kunsten vergeete! De Landbouw toch is de
oorspronkelyke stand van het menschdom. Hy levert de eenvoudigste, de
onschuldigste vergenoegens en voordeelen op. Maar wy kunnen allen geen
Landbouwers zyn; daartoe is de menigte van onze inwooners, in evenredigheid van
onzen naauw beperkten grond, te groot. Evenwel, hoe zeer kon de Landbouw nog
worden uitgestrekt! Hoe veele duizenden morgens zyn voor ontginning vatbaar, die
nu ledig liggen! Men behoeft geen kostbaare reizen door Gelderland, Overyssel,
Drente, en zelfs een gedeelte van Holland, te doen, om daarvan overtuigd te worden.
Onze Voorouders lagen zich meer toe, om nieuwe gronden te scheppen, dan op
het verbeteren van de oude. De verbetering van den Landbouw, de overreding van
deszelfs weezenlyke voordeelen voor den Staat, hebben de aandagt van onze
Tydgenooten daarop zich doen vestigen. Maar 'er is nog zeer veel te doen. Zo 'er
eens Canaalen gegraaven worden, waar de toe- en afvoer te water ontbreekt, zal
de bemesting gemakkelyk worden gemaakt, en de producten zullen aan de kosten
en het zweet van den bouwer beter beantwoorden. Nieuwe goudmynen zullen 'er
dan worden geopend.
Inter arma silent musae, - De Zanggodinnen zwygen onder het geklank der
wapenen; vooral wanneer binnenlandsche partyschappen de aandagt boeijen, en
den geest door onderscheide tegenstrydige inzigten afmatten. Pamphletten, het
nieuws van den dag, verdringen dan de werken van geleerdheid en smaak. Wanneer
deeze ophouden; wanneer de geestdrift voor Romans en beuzelschriften, die de
harssens in de war helpen, het hoofd doen duizelen, en alleen een meestal nutteloos
tydverdryf opleveren, eens uitgewerkt is; dan zullen de Vaderlandsche Vernuften
hunne moeite en vlyt bekroond zien, en hunne werken zullen eene waare verlichting
en verbetering onder de Natie, nu tot haare oude bezadigdheid wedergekeerd,
verspreiden. De rust, die ons de zalige Vrede aanbrengt, zal ons tyd geeven om te
denken. - Wanneer de Landbouw bloeit, en ryke oogsten oplevert; wanneer
schaarschheid en duurte van leevensmiddelen elkeen om het dagelyks onderhoud
niet langer bekommert; wanneer de Heffingen ons niet meer
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drukken en verlegenheid baaren; wanneer de welvaart van Koophandel en Fabrieken
ryke overwinsten in uwe schatkisten stort; dan zult gy, myne Medeburgers! ook
weder aan de opbeuring der kwynende Kunsten kunnen denken. Uw overvloed zal
den zugtenden Kunstenaar niet langer zich doen beklaagen, dat hy zyne
geestvermogens aan zulk een edel onderwerp heeft toegewyd: - vooral wanneer
gy zyne diensten niet langer miskent, en vreemde Kunst voor Vaderlandsche den
voorrang geeft.
Dikwils zeide ik: Waarom heb ik den welstand van myn Vaderland moeten zien!
(want ik kan my dien gezegenden tyd nog leevendig herinneren.) Waarom moet ik
dien welstand overleeven, en vóór myn afscheiden het Vaderland zien te gronde
gaan! Hoe veel, hoe groot zyn de oorzaaken van bederf! Dit zag elk, die oogen in
het hoofd had, en betreurde het: maar niemand kon op eenig herstel denken, zoo
lang de Oorlog voortduurde; zoo lang de gemoederen aan 't gisten waren, door
hoop of vrees geslingerd wierden; zoo lang de orde van zaaken aan geduurige
afwisseling, en de Staat aan nieuwe omwentelingen bleef blootgesteld; zoo lang de
aandagt door de geduurige onzekerheid wierd afgetrokken, en de lust verging, om
zaaken van weezenlyk belang en nut te onderneemen en door te zetten; zoo lang
de Ingezetenen, by elke Belasting, elke Heffing, voor eene nieuwe schrikten, en
met dat al de schatkist van 't Land telkens ledig was en te kort kwam. Alles moest
dus wagten tot en na den Vrede. Aller oogen zyn dus op den Vrede gevestigd. Dat
dezelve dan spoedig getroffen worde, - voor onzen Staat heilzaam, voor de rust
van Europa berekend, en duurzaam zy! Dan zullen wy den zegen, die aan Israël in
't gezegend Canaan voorwaardelyk beloofd wierd, gy zult zeker woonen, in deszelfs
waarde ondervinden. En dezulken myner Medeburgeren, die met my eene geduurige,
eene dagelyksche afwisseling van overheerschers beleefd hebben; die weeten, wat
het is, elken morgen te moeten vraagen: wien zullen wy deezen dag toebehooren?
in wiens handen, van wiens genade zal ons lot afhangen? - zullen weeten, wat het
betekene: gy zult zeker woonen. Hoe veel te meer zy, die dagelyks aan eene
afwisseling van vegtende krygsbenden waren blootgesteld, - die door vyand en
vriend be-
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roofd wierden, - wier oogsten afgemaaid of vertreeden, - wier beesten voor hunne
oogen weggedreeven of geslagt, - wier wooningen aan de vlammen opgeofferd
wierden; en wy zagen dikwerf de vlammen op onderscheide plaatzen des avonds
ten Hemel opgaan! - Hoe veel te meer zullen deezen de waarde kennen van deezen
zegen, gy zult zeker woonen, wanneer zy aan geen nieuwen overval, of lastige, ten
platten lande vooral lastige inkwartiering meer zyn blootgesteld!
Zoo stellen de begonne Vredes-onderhandelingen, de getekende Praeliminairen,
reeds paal en perk aan het rampzalig voortwoeden van den geessel des
menschdoms, - het ysselyk monster, daar elk voor schrikken moest, - den Oorlog.
Zoo zullen 'er vooreerst geen stroomen van menschenbloed vergooten, geen Landen
en Steden vernield, het aantal van ongelukkige slagtoffers niet vermeerderd worden.
Nu zullen wy (dit moesten wy niet vergeeten) onze gevangene Landgenooten
wederzien; hunne boeijen zyn door de hand des Vredes verbroken; zy zullen hunne
lieve Ouders, hunne waarde Huisvrouwen, hunne schreijende Kinderen wederzien,
weder omhelzen. Dit is alreeds een groote zegen, waarvoor elk, die een gevoelig,
menschlievend hart in zynen boezem omdraagt, al hadden wy met den Oorlog niets
te doen, met de voorwaarden van den Vrede geen uitstel, den Hemel niet genoeg
danken kan. - Hen, die den Oorlog wars waren, die de onderhandelingen van Vrede
hebben begonnen en voortgezet, die met de ellenden van het menschdom
medelyden hadden, zullen wy in onze harten zegenen; wy zullen om de hoofden
van BUONAPARTE, en van hen, aan wien wy deezen ommekeer van zaaken in
Engeland te danken hebben, wie zy ook zyn mogen, olyfkroonen vlegten, die de
schoonste laurieren, met bloed bevlekt, te boven streeven; - maar wy zullen in een
anderen zin als VIRGILIUS daar by uitroepen: God heeft ons deeze rust gegeeven.
Hy is het toch, die de harten der Vorsten en menschen in zyne hand heeft, en dezelve
neigt, gelyk de Landman de beekjes tot bevogtiging van zynen akker leidt, werwaards
hy wil. Hy is het, die het lot der Volken en der Waereld bestiert. God regeert. Dat
de inwooners der aarde, dat wy Hem dan eerbiedigen, en danken, dat Hy den
alvernielenden Oorlog
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een perk gesteld, en tot de verwoesting, die Hy om heilige, wyze redenen toeliet,
gezegd heeft: tot hier toe en niet verder.
Zouden wy dan, myne Landgenooten, onder deezen aanvankelyken zegen, onder
die blyde verwagtingen, koel en onverschillig kunnen blyven? koel en onverschillig?
terwyl de straaten van London en Parys van het gejuich, Vrede! Vrede! wedergalmen,
- terwyl de Postkoetzen met het devies, Vrede met Vrankryk, en de Postillons met
(*)
olyftakken op hunne hoeden geheel Brittannien doorrennen ? - Zouden eenige
byzondere vues, eenige afgespronge Commissien op den Oorlog berekend, eenige
verliezen, die in 't vervolg dubbel vergoed kunnen worden, zonder met de traanen
van behoeftigen besproeid te zyn, ons beletten, in eene algemeene blydschap te
deelen? - Wy zouden ons tegen God en menschen bezondigen, ons aan
ondankbaarheid schuldig maaken, aan nieuwe Oordeelen blootstellen; daar, in
tegendeel, Nationaale Dankbaarheid de Goedertierenheid des Hemels zou uitlokken.
Dan, hangt alles van God af, laaten wy Hem smeeken, dat dit welbegonnen werk
een gelukkigen, spoedigen voortgang hebbe; dat de Vrede, eerlang getroffen,
heilzaam voor Nederland zy; dat daarmede de grondslag tot een duurzaam en
welingerigt Staatsgebouw, hoedanig het dan ook zy, tot onze herstelling, gelegd
worde. - Myne jaaren zyn te ver gevorderd, de zaaken zyn te ver verloopen, dat ik
zou kunnen hoopen, de middenste jaaren van de afgeloope Eeuw weder te kunnen
beleeven: maar indien ik alleen mogt kunnen zeggen, wat is het vooruitzigt schoon!
nu kan myn Vaderland zich, by deezen voortgang, volkomen in zyne Vryheid, in
zyne Onafhankelykheid, in zynen ouden luister en roem herstellen; dit kunnen myne
kinderen en kindskinderen, welken ik dikwerf met naare oogen aanzag, nog beleeven,
- onder den Goddelyken zegen beleeven; dan zal ik myn hoofd gerust nederleggen.

(*)

By het aankomen van de Fransche afgezondenen met de getekende Vredes-praeliminairen,
spande het volk van London de paarden van de koets, en trok die zelf voort Zoo groot was
de geestdrift by een Volk, dat by den Oorlog veel won; daar wy by den Oorlog alles verloren
hebben.
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Edoch, zullen wy dien zegen met eenigen grond verwagten kunnen, (vergun my
nog deeze eene aanmerking, myne Medeburgers!) wy zullen met elkander vrede
moeten maaken; dan zullen de noodlottige partyschappen een einde neemen, en
wy als waare Broeders en Leden van hetzelfde Burgerlyk Lighaam elkander
welmeenend de hand geeven moeten. Wy hebben Omwenteling op Omwenteling
beleefd, en telkens het buitenspoorige, dat 'er mede gepaard ging, gezien. Ik kan
'er zes of zeven in mynen leeftyd tellen, en ben 'er meer dan verzadigd van. Dat
dan de verstandigen en gemaatigden, elk in zynen kring, zonder uitstel hieraan
beginnen mede te werken! Want wat zal het anders baaten, wanneer de brand van
buiten geblust is, zo die van binnen blyft voortwoeden? Wy hebben waarlyk lang
genoeg in onze eige ingewanden gewroet, en aan vreemden ons vermogen
gegeeven. Wy zullen dan ondervinden de waarheid van de Spreuk: Daar Vrede
woont, woont God. De Godsdienst zal dan zynen gezegenden invloed hervatten,
wanneer onze harten, van wrok en wrevel gezuiverd, voor de Liefde en alle waare
Christelyke Deugden zyn vatbaar geworden. De aloude Nederlandsche zeden zullen
zich beginnen te herstellen. Onze Voorouders begreepen het te regt, wanneer zy
op hunne Munten zich zelf en de gansche Natie herinnerden: Concordia res parvae
(*)
crescunt . Wy hebben de Spreuk bewaard, maar niet den zin daarvan behartigd;
(†)
en daardoor het tegendeel ondervonden: Discordia res maximae dilabuntur .
Aanvaard ons dankbetoon, ô God van Liefde en Zegen!
Gy wenkte, en na een nacht herryst het morgenlicht.
U, God! u dankt heel de aard', en juicht uw goedheid tegen.
Al 't menschdom volgt dien toon, met traanen in 't gezicht.
De felste wonden staaken 't bloeden;
Het moordend zwaard houdt op van woeden;
De mensch hoort naar de stem der woeste wraak niet meer;
De mensch vindt in den mensch zyn vriend en broeder weer.

(*)
(†)

Door Eendragt worden kleine dingen groot.
Door Tweedragt vervallen de grootste zaaken.
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ô Volken! die de haat zoo lang en wreed deed stryden, Herdenkt de tyden niet, getuigen van uw woên;
Wischt zelfs uit uwen geest het denkbeeld van uw lyden:
De lieve Vrede komt - zy zal uw smart vergoên.
Juicht, nu uw' oorlogsdonders smooren;
Jaagt weer uw' kouters door de vooren.
Uw' kielen, ryk belaên, door krygers onbemand,
Bezoeken onbeschermd en veilig 't verste Land.
Juich ook, myn Vaderland! gy moogt weer ademhaalen;
Na d'allerbangsten nacht, lacht u weer d'ochtend aan.
Een volle dag vervang', ô God! die morgenstraalen! Lang riepen wy vergeefs, ô Almacht! wy vergaan!
Gy hoort naar ons, ô God! hoor verder onze beden;
Bedeel den Batavier met wysheid, deugd en kracht!
Wat baat het hoogst geluk by snood bedorve zeden,
Waar 't misdryf wordt vergood, waar Godvrucht wordt veracht?
Bataven, staakt uw twist, zoo lang met drift verdedigd;
Vergiftigt nooit de bron, die u Gods liefde ontsluit!
Nog twisten? en alom - de waereld is bevredigd!
Te lang misleide Belg, blusch ook uw twisttoorts uit!
Een Volk, aan ondeugds boei geklonken,
Door drift ontaard, verzwakt, gezonken,
Al lacht het welvaard aan - al woedt de Kryg niet meer,
Zinkt eindlyk door zich zelf en onherstelbaar neer.

Bereiding der azynzuure aetherische yzertinctuur van Klaproth,
bekend gemaakt door den heer Hufeland.
Zo veel Yzervylzel, als men verkiest, wordt in eene ruime glazen kolf ontbonden in
zuiver Zoutzuur. Na de volbragte oplossing wordt, by dit vogt, met kleine scheutjes,
gegooten zuiver Salpeterzuur, tot zo lang men, dit mengzel warm maakende, niet
langer de ontwikkeling van, met opbruisching te voorschyn ko-
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mende, Salpeterlucht (Gas Nitrosum) bespeurt, 't geen bewyst dat het Yzer ten
vollen geoxydeerd is.
Vervolgens wordt de Oplossing, met gedestilleerd water, verdund, en met zo veel
loog van bytend loogzout gemengd, dat al het ontbonden Yzer op den bodem van
het glas wordt nedergeploft. Waarna het bekomen bezinkzel, met zo veel rein water,
als noodig is, volkomen wordt afgezoet, en in de opene lucht in zo verre gedroogd,
dat hetzelve, op het filtreerpapier, geen natte vlek meer maakt, maar echter nog
brokkelig te zamen hangt.
Hierop wordt dit bereidzel, op nieuw, in een schoon zuikerglas gedaan, om by
hetzelve kleine portien zuiver Azynzuur te gieten, onder eene aanhoudende roering
met een glazen staafje: wordende dit bydoen van Azynzuur zo menigmaalen
herhaald, tot dat 'er niets meerder wordt opgelost. Eindelyk worden negen oncen
van deeze donkerbruine verzadigde oplossing gevoegd by een mengzel, bestaande
uit eene once Azyn-Naphtha (AEther Aceticus) en twee oncen Alcohol: waarmede
de geheele bereiding is volbragt.
Deeze ontbinding is thans hier (te Berlyn) in een algemeen gebruik. Zy schynt de
fynste, ligtst verteerbaare, en vlugtigste Yzerbereiding te zyn, welke wy bezitten; en
in zo verre de beroemde Bestuchefsche Nerven-tinctuur nog te overtreffen, dat zeer
zwakke en gevoelige voorwerpen, die geene andere yzerbereiding verdraagen, dit
middel kunnen gebruiken. Waardoor ik het genoegen heb gehad, van 'er de
schoonste uitwerkingen van te zien, in de hardnekkigste Maag- en Zenuwziekten.
De gifte is van tien tot veertig druppen, drie of viermaal 's daags, in besten wyn.
De Assessor FLITTNER bereidt gemelde middel op de volgende wyze. Eene once
tot wit wordens toe gekalcineerd Yzervitriool wordt gemengd met anderhalf oncen
droog middelzout, bereid uit mineraal loogzout en overgehaalden Azyn. Deeze
zelfstandigheden worden, in een steenen mortier, zo naauwkeurig, als doenlyk is,
onder elkander gewreeven; waarna men bespeurt, dat het mengzel vogtig wordt.
Hierom wordt hetzelve, geduurende eenige dagen, in een open glas, aan de werking
der lucht blootgesteld, waardoor het ras wederom opdroogt.
Op het dus gebooren Azynzuure Yzer wordt nu ge-
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gooten een mengzel van zes oncen gedestilleerd water en zuivere Alcohol; om dit
alles onder elkander te wryven zonder warmte: waarna de vloeistoffe, met het geen
zy ontbonden heeft, van het overschot, door middel van een filtreerpapier, wordt
afgescheiden. By het doorgezygde vogt worden gegooten zes drachmas
Azyn-Naphtha en drie drachmas Azynzuur; terwyl teffens, met een mengzel van
twee deelen gedestilleerd water en een deel Alcohol, het bezinkzel, 't geen op het
filtreerpapier is blyven liggen, zo lang wordt afgeloogd, tot men daarvan eene once
en zeven drachmas bekomt, welke dus, by het voorige gevoegd, te zamen negen
oncen vogt zullen uitmaaken, 't geen in eene welgellootene stopvlesch moet worden
bewaard.

Iets, over het eiland Ceilon.
Door J. Hafner.
(Vervolg van bl. 538.)
De Portugeezen, die de waarde van Ceilon kenden, en hoe noodzaakelyk hen het
bezit daarvan, tot behoud en bescherming van hunne overige Etablissementen
langs de Kust van Malabaar en Choromandel, was, hadden, zedert zy in dat Eiland
gevestigd waren, gestadige doch vergeefsche poogingen aangewend, om zich door
list en geweld gantschelyk van hetzelve meester te maaken. Dit was oorzaak, dat
zy met den Raadja, of Koning van Condé ouda, meestentyds in eene geduurige
vyandschap leefden; nu eens Vrede met hem maakende, wanneer zy eene nederlaag
hadden geleden; dan weder den Oorlog onder het een of ander voorwendsel
hervattende, als zy zich door nieuwe troepen uit Europa of Goa versterkt zagen; tot
dat hy hen eindelyk, als reeds gezegd is, met hulp en bystand der Hollanders,
geheellyk uit het Eiland verdreef, en zy gedwongen werden een Land te verlaaten,
waar zy zulk eene groote rol hadden gespeeld; en waarin zy zich tegen alle vyanden
van buiten, op eene geduchte wyze, hadden kunnen maintineeren, indien niet de
Dwinglandy en willekeurige Regeering, en de onverzadelyke gouddorst en
knevelaryen van hunne Gouverneurs of Captains generaal, en derzelver Bedienden
en Offi-
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cieren, de Inboorlingen tegen hen in massa had doen opstaan. Deeze en veele
andere misdryven meer hebben voornaamelyk het verlies van Ceilon en alle hunne
overige Etablissementen in de Oost veroorzaakt; gelyk dezelve ongetwyffeld, vroeg
of laat, dat van de Bezittingen aller andere Natien in die Gewesten moeten te weeg
brengen, die zich in hunne wankelende heerschappy, eenig en alleen door twist en
tweedragt onder de Vorsten deezer Landen te zaaijen en te voeden, nog staande
houden.
Men kan ligt nagaan, dat het veel tyd en moeite aan de Hollanders kostte, om de
Portugeezen, die toenmaals eene dappere Natie waren, uit de menige Vestingen
en Sterkten, die zy op dit Eiland hadden, te verdryven; en dat zulks niet zonder groot
verlies van volk heeft kunnen geschieden. Het is derhalven zoo veel te smertelyker,
- ja elk braaf Nederlander, wien de eer en het welzyn deezer Republiek ter harte
gaat, moet zich bedroeven en verontwaardigd zyn, dat dit voortreffelyk Etablissement,
om het welk te verkrygen en magtig te worden onze dappere Voorvaders zoo menige
roemryke, maar duurgekochte zege hebben moeten bevegten, en zoo veelen van
hen hun bloed en leeven daarby hebben opgeofferd, op eene zoo schandelyke en
lafhartige wyze, zonder slag of stoot, aan de Engelschen is overgegeeven. - Doch
van dit onaangenaam onderwerp afstappende, zal ik voortgaan myn verhaal te
vervolgen.
Ik heb kortelyk aangetoond, hoe de Portugeezen zich op Ceilon hebben
gedraagen; hoe zy met den Koning van Condé ouda, of Keizer, zoo als hy ook
genoemd wordt, leefden; en op welke wyze hy van hen verlost werd. Het staat nu
te zien, of de Hollanders, die hy tot hulp had binnen geroepen, het beter met hem
maakten; en of hy oorzaak had, zich over deeze daad en keuze te verblyden.
Terstond naa de inneeming van Manaar en Jaffanapatnam, de laatste versterkte
plaatsen, die de Portugeezen nog op het Eiland hadden, zag hy reeds, dat zyne
nieuwe gasten niet beter waren, dan die hem hadden verlaaten; dat hy maar van
Dwingelanden was veranderd, en hy op de laatsten zoo weinig als op de eersten
konde vertrouwen en staat maaken.
Ik laat op zyne plaats, of de Hollanders het Tractaat, dat zy met hem, vóór de
verdryving der Por-
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tugeezen, hadden gemaakt, stiptelyk nakwamen; genoeg, hy dacht groote reden te
hebben, om zich over hen te beklaagen: reeds naa de verovering van Colombo
geraakten zy in verschil; doch naa die van meergemelde twee plaatsen borst zyn
misnoegen openbaar tegen hen uit, de Alliantie werd verbroken, en het kwam zelfs
met hen tot daadlykheden. Gelukkig voor de Hollanders, (die nog steeds de
terugkomst der Portugeezen te vreezen hadden, die gewis eene zoo schoone
gelegenheid, om zich weder met den Keizer te verbinden, niet zouden hebben laaten
voorbygaan) was deeze oneenigheid van geen langen duur; en zy troffen welhaast
eenen Vrede met meergemelden Keizer, waarby zy hem voor wettig en onafhangelyk
Souverein van het geheele Eiland erkenden, uitgenomen van het Koningryk
Jaffanapatnam, het welk hy aan hen in vollen eigendom schonk, hen verders in het
bezit van de voornaamste plaatsen en vestingen, die zy op de Portugeezen veroverd
hadden, laatende, om dezelve voor hem te bezetten, onder den naam van zyne
Strandbewaarders, en met beding van hem te beschermen en te verdeedigen tegen
alle andere Natien en vyanden; hen nog eene menigte andere voordeelen, den
Handel betreffende, en te breed om hier aan te haalen, vergunnende; - en dus zagen
de Hollanders zich eindelyk in het ongestoord en gerust bezit van dit heerlyk
Conquest. Gelukkig ware het voor de Maatschappy geweest, indien men zich aan
de zoo heilig bezwoorene Tractaaten gehouden, en zich met de magt en de
voordeelen, die men op dit schoone Eiland verkreeg, vernoegd hadde! Doch,
willekeurige regeering, heersch- en hebzugt, de inbreuken, die men onophoudelyk
op de rechten en landen des Keizers maakte, bragten een staag toeneemend
misnoegen en verwydering te weeg; 't welk eindelyk in het Jaar 1759, onder den
Gouverneur JAN SCHRÖDER, (van geboorte een Hamburger) tot een openbaaren
Oorlog uitborst; een Oorlog, die der Maatschappy meer dan 10 millioenen Guldens
kostte, en die byna 7 Jaaren duurde.
De Keizer of Koning van Condé ouda, ziende dat alle zyne klachten en
voorstellingen aan het Ceilonsche Gouvernement, en zyne herhaalde en minzaame
poogingen om hetzelve tot rede en billyker handelwyze te brengen, vergeefsch
waren, en door nieuwe beledigingen
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staag getergd, besloot eindelyk door de wapenen zich zelven recht te verschaffen,
en het uiterste te waagen, om zyne arme Onderdaanen, die het strand bewoonden,
en hem, als Opperste en Gebieder van 't Eiland, om hulpe smeekten, van de
ondraagelykste Heerendiensten, onderdrukkingen en afperssingen, waaronder zy
zuchtten, te verlossen. - Dit was juist wat men had gezocht, en waartoe men hem
had willen brengen.
De Gouverneur SCHRÖDER, een heerschzugtig Man, en die door het te onder
brengen van den Keizer, of het vermeesteren van het gantsche Eiland, eenen
onsterffelyken roem en naam dacht te verwerven, en zonder twyffel ook zyn byzonder
voordeel, de verkryging of vermeerdering van schatten, (dat wel voornaamelyk de
oorsprong en het doelwit van het doen ontstaan van dergelyke Indiaansche Oorlogen
geweest is, is, en zyn zal) op het oog hebbende, liet terstond een groot getal troepen,
door hem tot dat einde reeds verzameld, naar de Binnenlanden marcheeren; in het
vast vertrouwen van zich, zonder veel moeite, van Condé, de Hoofdstad des Keizers,
en verders van diens gantsche Land, meester te maaken. Dan hy bedroog zich
deerlyk in zyne verwagting.
Het Ryk des Keizers van Ceilon, Condé ouda genaamd, (zoo veel betekenende
als hoogte der bergen, omdat hetzelve uit eene menigte van bergen en valeijen,
meest alle zeer vruchtbaar, bestaat) ligt in het midden van het Eiland, en is
gantschelyk omringd, en van de Strandbewooners afgescheiden, door
aaneengeschakelde en meestal ondoordringbaare wouden en wildernissen, vol van
Elephanten, Tygers, Beeren, Reuzenslangen, en ander verscheurend gedierte. 'Er
zyn maar weinige wegen of passen, zoo als men ze noemt, die door dezelve naar
de Binnenlanden leiden. De Pas van Balané en het Gravet van Idalgasina zyn wel
de voornaamste deezer wegen, of de breedste. Doch men moet tusschen hooge
bergen, overhangende klippen, en door naauwe engten passeeren, waar men maar
weinig volk noodig heeft, om een geheel Leger terug te houden, ja zelfs te vernielen.
De overige wegen naar de Binnenlanden, als die van Candu carre, Galpattevadda,
en andere, zyn naauwlyks breed genoeg, dat twee men-
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schen 'er nevens elkander kunnen gaan; en loopen over steile en moeilyk te
beklimmene bergen en door ondringbaare wouden, tot aan de grenzen van Condé
ouda, waar ze door zwaare, met dikke doornen bevlochtene, en met sterke wagten
bezette valdeuren, afgeslooten zyn, en het aan niemand geoorloofd is, dezelve te
passeeren, zonder met een pas voorzien te weezen.
Het zyn dan deeze digte en uitgestrekte wouden, die den Keizer tot een
onoverwinlyk bolwerk verstrekken, achter welke hy, indien men hem getrouw bediene,
zeker en onbevreesd voor de aanvallen van een buitenlandschen vyand woont; en
het was door dezelve, dat de Hollandsche troepen, op bevel van SCHRÖDER, zich
eenen doortogt naar Condé (byna geduurig met de byl in de hand) moesten baanen.
Dus zonder orde, voet voor voet, en met verbaazende moeite voorttrekkende,
wierden zy van de Cingaleezen, of Soldaaten des Keizers, die hen op het spoor
volgden, en by duizenden omringden, in menigte doodgeschooten; zonder dat zy
een enkelen der vyanden gewaar werden, die, achter de boomen (waarvan men in
deeze wouden veele van eene verbaazende dikte vindt) en het digte kreupelbosch
verborgen zynde en loerende, op hun gemak het voorwerp hunner wraak uitkipten,
en met hunne lange lontroers naar de andere waereld zonden. Inzonderheid schooten
zy (gelyk ik uit den mond van verscheide lieden, die deezen gantschen Oorlog en
alle de Krygstogten persoonlyk hadden bygewoond, heb gehoord) het meest op de
trommelslagers en Officieren: zoo dat de Hollandsche troepen nog geen twee dagen
in de bosschen waren geweest, of van de eersten was 'er byna niemand meer
overig; en de geenen, die 'er van de laatsten ontkwamen, waren verplicht, zich in
het Uniform der Soldaaten te steeken, om niet zoo ligt bekend te zyn. - Des nachts,
als zy zich gelegerd hadden, liepen zy nog grooter gevaar. Verplicht zynde om
vuuren tot het bereiden hunner spyze te maaken, viel het den vyand, die door de
duisterheid bedekt was, veel gemaklyker, nader by te komen, en, onbevreesd voor
ontdekking, den dood van alle kanten toe te zenden. De Cingaleezen zaagden hier
en daar, langs den weg, dien zy wisten of dachten dat de Hollanders moesten
neemen, en daar, waar zy hunne Legerplaats
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moesten opslaan, zwaare boomen zoo verre door, dat ze nog even overeind stonden,
en by de minste beweeging (die zy, door aan de takken vastgemaakte touwen, aan
dezelve gaven) op de vermoeide troepen nederstortten en dezelve verpletterden.
Wat het ergste was, - toen zy de onmogelykheid zagen om verder door te dringen,
en langs denzelfden weg, dien zy gekomen waren en gemaakt hadden, weder wilden
terug trekken, vonden zy dien door omvergehakt zwaar geboomte en diepe kuilen
ten eenemaale verstopt en onbruikbaar; zoo dat zy zich met het zelfde gevaar en
verlies weder eenen nieuwen weg moesten baanen, om uit de bosschen te komen;
meer dan de helft van hen gesmolten zynde, zonder dat zy byna een enkelen vyand
gezien of gedood hadden.
Terwyl deeze tegenspoed den Gouverneur SCHRÖDER had behooren wyzer te
maaken, bleef hy egter in zyn voorneemen, om den Keizer te onder te brengen,
volharden, en deed herhaalde poogingen om tot in Condé door te dringen, zoo door
de passen als door de bosschen; doch alles met eenen even ongelukkigen uitslag,
en met verlies van veel volk; terwyl intusschen de zaaken en belangen der
Maatschappy zeer ten achteren gingen en verwaarloosd werden; buiten en behalven
de verbaazende sommen, die haar deeze Oorlog jaarlyks kostte, of die men haar
ten minsten in rekening bragt.
De zaaken waren in het Jaar 1762 nog in denzelfden toestand, en men was nog
even ver gevorderd, toen de Gouverneur SCHRÖDER naar Batavia beroepen, en
LURBERT JOAN BARON VAN ECK in zyne plaats als Gouverneur van Ceilon werd
aangesteld. Deeze, trotsch op zynen adel en op zyne militaire diensten in Europa,
was in 't geheel de man niet, om de zaak met den Keizer of Koning van Condé ouda
te vereffenen, en aan deezen verderflyken Oorlog een einde te maaken. Hy verwierp
met verachting de billyke voorslagen van Vrede, die meergemelde Keizer,
vertrouwende in den nieuwen Gouverneur menschlyker en vreedzaamer gevoelens
dan in den afgetredenen te zullen vinden, hem liet aanbieden; hy hoonde diens
Ambassadeurs, en zond ze op eene onwaardige wyze weder terug. VAN ECK, nog
meer eerzugt en hoogmoed dan zyn Voorganger bezittende, vermeende
ongetwyffeld, dat aan hem de eere en
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roem van de verovering van geheel Ceilon was beschooren. Hy trok dan te veld,
met alles wat hy van troepen by elkander konde schraapen; ontblootende niet alleen
alle de Forten van het Eiland, maar zelfs ook van de vaste Kust.
(Het Vervolg hierna.)

Verslag van de stad Madrid en de zeden der inwoonderen.
(Ontleend uit Professor LINK's Bemerkungen auf eine Reise durch Frankreich,
Spanien und Portugal.)
‘De Hoogleeraar LINK vergezelde, in den Jaare 1797, den Graaf VAN HOFFMANSEGG,
op eene Reize na Frankryk, Spanje en Portugal; een groot gedeelte van het Jaar
1798 bragt hy door in 't laatstgemelde Ryk, en hy kwam het volgend jaar in
Duitschland terug. Een jaar laater gaf hy, te Kiel, opgemelde Waarneemingen in 't
licht; waaruit wy dit Verslag overneemen.’
Met het uitwendig voorkomen van de Stad Madrid stemt het binnenste der Huizen,
zelfs der groote en aanzienlyke, niet overeen. De ingangen zyn naauw, de kamers,
zonder schikking, volgen op elkander. CAREL DE III, die Madrid van een elendig Dorp
in eene heerlyke Hoofdstad veranderde, kon zyne hervorming niet uitstrekken tot
het binnenste der Huizen, waar de morssigheid blyft heerschen. Wy vonden dit zelfs
in een der voornaamste Herbergen, het Kruis van Malta.
Het gemeene Volk, 't welk allerwegen de straaten vervult, is gekleed in bruin
laken, gemaakt van bruine Spaansche wol; zy draagen een bruine muts, en dikwyls
bruine grove koussen zonder voeten, lederen schoenen; houten voetschoeizels zyn
geheel onbekend in Spanje. Bruin is 'er eene heerschende kleur; zelfs de Militairen
zyn in 't bruin gekleed. In andere opzigten gaan
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de Mannen, ook van den laagsten stand, gekleed op de wyze der Duitschers en
Franschen. Mannen van een eenigzins boven het gemeen verheven rang draagen
een hairzak, Redesilla of Cofia geheeten, en een rok met eene menigte kleine
knoopen; dan lieden van aanzien vertoonen zich met een witten mantel, een zwaard,
doch maaken zelden gebruik van laarzen.
De Vrouwen houden zich doorgaans stipter aan de oude Spaansche Kleeding
dan de Mannen, die, eenige kleinigheden uitgezonderd, de gewoone Europische
kleederdragt volgen. Der Vrouwen zwarte zyden Mantilla of Sluier loopt van vooren
uit met een slip, die nu het geheele, dan eens gedeeltlyk het aangezigt dekt. Veelal
draagen zy een zwarte keurs en rok met franje of kant; deeze verbergt niet
geheelenal de lyfsgedaante, en maakt eene byzonderheid uit der kleeding van
lieden, die het betaalen kunnen. Ten deezen tyde gingen de Vrouwen op hooghielde
schoenen van onderscheide kleur. De holstaande, doch zwarte en leevendige oogen,
de tedere en dikwyls al te magere gestalte, het gemis van een frissche en bloozende
kleur, veelal naar het geele hellende, en haare beenen, die zy vry verre ongedekt
draagen, geeven aan de Vrouwen eene onbevallige gedaante; en heeft de
kleederdragt teffens iets wellustigs.
Op verre na zyn de Spanjaarden niet zo zeer op wandelen gesteld als de
Franschen, doch meer dan de Portugeezen. Elke Stad van eenig aanzien heeft in
Spanje haare Alameda of Wandelplaats, zo geheeten naar den Alamo of Populier,
waarmede dezelve beplant is. De Populier is door alle Eeuwen heen de geliefde
Boom der Spaansche Dichteren geweest; deezen hebben staag den lof daarvan
gezongen; misschien dewyl geen Boom, deezen in schoonheid gelyk, zo weelig en
schielyk in deeze lugtstreek opschiet. De Populieren aan de oevers van de
Manzanares zyn wel bekend aan den bedreevenen in de oude Spaansche
Dichtwerken.
De Prado is thans te Madrid de gewoone wandelplaats. Aldaar ziet men in den
voormiddag lieden van rang te voet en te paard; doch naa de fiesta, of het
naamiddagslaapje, is de geheele Prado vol van heerlyke rydtuigen, die, volgens
eene gewoonte, aan Spanje byzonder eigen, van dag tot dag dezelfde verveelende
tour doen, elkander geduurende een uur of twee agter aan
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rydende, met een langzaamen stap, zonder iets anders te zien dan wandelaars van
laager rang, of de andere koetzen, die den tegen over weg ryden, waar zy zich op
hunne beurt vertoonen. Dit maakt de verveelendste vermaakneeming uit, welke
men met mogelykheid zich kan verbeelden: eenmaal dit vermaak genooten
hebbende, had ik des genoeg, en wilde nooit instemmen om het te herhaalen. - Nu
en dan ziet men eenige koetzen buiten de Stad, in de laanen op den weg na
Aranjuez. Dan wie zou hier de moedige man weezen, die eerst de wetten der
Etiquette ging overtreeden, door het vermaak van ryden buiten de Stad te neemen?
Madrid is eene zeer doodsche plaats, uitgenomen op den tyd van het gemelde
ryden in de Prado, of in den voormiddag, omstreeks de Kerken, waar eene Misse
zal geleezen worden. Eene groote Stad, aan een poel gelegen, in eene ongevallige
landstreeke, waar de Manufactuuren alleen bloeijen, doordien ze met meer dan
gewoone kragt bevorderd worden, en waar het Hof zich slegts eenige weeken in 't
jaar onthoudt, is alleen groot door dwang; en die dwang laat zich allerwegen
bespeuren.
In Madrid is eene groote schaarschheid aan vermaaklykheden en uitspanningen;
dit gebrek wordt aangevuld door twee zeer wyd uiteenloopende hulpmiddelen;
Devotie en Minnehandel. - Het Tooneel is in Spanje slegt gesteld: op beide de
Schouwburgen te Madrid worden doorgaans slegte Tooneelstukken door
jammerhartige Acteurs en Actrices uitgevoerd. Nogthans was 'er thans eene Actrice,
die heldinne-rollen redelyk wel uitvoerde. Ten deezen opzigte liggen de Spanjaarden
verre agter by de Portugeezen; zy hebben niets, 't welk vergeleeken mag worden
met de heerlyke Opera te Lissabon.
Zeer zelden verzoeken de Spanjaarden gasten ten middagmaal; en nog
zeldzaamer, zo immer, op den avondmaaltyd. Zy bepaalen zich tot de zogenaamde
(*)
Tertullas, waar men Thee schenkt, en banket in grooten overvloed voorzet; een
onthaal, waarover BOURGOING zeer zyne verwondering betuigt. Dan

(*)

Wy hebben ergens aangetekend gevonden, dat de Thee in Spanje niet als een algemeene
Drank, maar enkel als een Geneesmiddel, bekend en in gebruik is; en vernomen, dat op
dusdanige onthaalen Water met Zuiker wordt aangeboden. De vert.
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deeze Schryver heeft mis, wanneer hy de maatigheid der gemeene volksclasse te
Madrid zeer hoog verheft, en beweert, dat men nooit te dier Stede een dronken
mensch ziet, dan Vreemdelingen. Dan ik heb veele Spanjaarden dronken gezien:
maar de vreemde Krygslieden kunnen eenigermaate wegens dien buitenstap
verschoond worden, als zy, in stede van de wrange Wynen in Duitschland en Italie,
de geestige La Manche voor eene beuzeling kunnen koopen.
De Lugtsgesteltenis te Madrid is doorgaans aangenaam; het weêr is warm, en
het regent 'er zeldzaam: want de bergen op de grenzen van Castilie schynen de
wolken af te wenden; 't welk ik dikwerf zag, by eenen Noorden-wind, wanneer de
wolken daar bleeven hangen, en de bergtoppen bedekten, eer zy tot het omliggend
land afdaalden. Des Zomers is de lugt brandend heet; geen zeekoeltjes waaijen 'er,
tot verfrissing. In den Winter is het te dier Stede vry koud. Ik heb te meermaalen de
(*)
Manzanares met Ys overdekt gezien . Deeze zwaare koude, op eene zo zuidlyke
Breedte, ontstaat uit de hooge ligging der Stad; gelyk de gestadige laage stand des
Barometers, en de geduurige afdaaling by het gaan na de oevers van de Taag, die
van Aranjuez tot aan Lissabon een zo grooten val heeft, ten vollen uitwyst.

Uittrekzel eener reize om de la pêrouse op te zoeken, gedaan in
de jaaren MDCCXCI tot MDCCXCIV, ontleend uit het reisverhaal
van M. Labillardiere, een der Natuurkundigen, tot deezen Tocht
bestemd.
(Vervolg van bl. 535.)
In ons laatst gegeeven Uittrekzel lieten wy onze Reizigers in onderhandeling met
de Wilden aan de Rots-

(*)

Zo sterk is 'er zomwylen de Vorst, dat het Ys een mensch kan draagen; 't geen eene enkele
keer gelegenheid geeft, dat Lieden, het Schaatsryden verstaande, en deeze yzeren wieken
by zich hebbende, tot groote verwondering der Burgeren van Madrid, eene kunst vertoonen,
by hun zo vreemd, als by ons gewoon. DE VERT.
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baai. Uit nadere bescheiden blykt, dat by deezen de Veelwyvery plaats heeft, en
dat zy in de Plantkunde niet onervaaren zyn. Den 27 Feb. 1792 zeilden zy uit de
Rots-baai, en door de Straat van Dentrecasteaux, waar de Schepen eenigzins op
't drooge geraakten; 't geen gelegenheid gaf tot een uitstap in het omliggend land.
Weinig meer dan eenige Plantkundige waarneemingen deeden zy hier op. 't Is waar,
zy ontmoetten ook eenige Inwoonders; doch het onderhoud met deezen was van
geene aangelegenheid. - Vervolgens ankerden zy in de Adventure-baai, welke zy
op den 1 Maart weder verlieten, en digt by het Noord-einde van Nieuw Zeeland
heen voeren. 't Geen hun by de Nieuw Zeelanderen ontmoette, verdient dat wy 'er
by stilstaan.
De Inboorelingen hadden een groot vuur ontstooken op den hoogsten der
heuvelen, die den zeekant omzoomen, en zich tot de Noord-kaap uitstrekken. Niet
verre van de Kaap ons bevindende, kwamen 'er twee Canoes van strand na ons
toe roeijen. Welhaast bevonden zy zich by ons; doch bleeven eenigen tyd agter het
Schip, eer zy het waagden op zyde te komen. Te recht over onze gezindheid
oordeelende, naderden zy egter met vertrouwen; ongetwyfeld bewust, dat de
Europeaanen, die hun bezogten, nimmer de aanvallers waren, als 'er eenig geschil
ontstondt. Onverwyld vertoonden zy ons bundels van Nieuw-Zeelandsche Vlas,
(Phormium tenax); dezelve uitbreidende, ten einde wy de schoonheid daarvan
mogten waarneemen, en ruiling met hun doen. De stoffen van onderscheide kleur,
welke wy hun gaven, ontvingen zy met tekenen van de grootste voldoening; en zy
leverden ons, met de grootste naauwkeurigheid, het by de ruiling bedongene. - Yzer
hadt by hun volstrekt de voorkeus van alles, wat wy hun aanboden. Dit metaal is
zo dierbaar in de oogen van dit oorlogzugtig Volk, dat zy betooningen van de
uitbundigste vreugde deeden, toen zy bevonden dat wy des voorzien waren. Schoon
wy het hun, in 't eerst, op eenigen afstand lieten zien, kenden zy het onmiddelyk
zeer wel, uit den klank van twee stukken, op elkander geslaagen. - In verruiling voor
onze waaren, gaf dit Volk bykans alles, wat zy in hunne Canoes hadden; en, 't geen
wy voor een teken van het
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grootst vertrouwen hielden, maakten zy geene zwaarigheid om alle hunne wapens
te verruilen. De grootste hunner Speeren was niet boven de vyf voeten lang, en
anderhalf duim dik; de kleinste hadden slegts de helft dier lengte: zy waren uit een
enkel stuk zeer hard hout en zeer effen gemaakt. Zy gaven ons ook vischlynen, met
hoeken van onderscheidene gedaanten; aan 't einde van eenige waren vederen
vastgemaakt, welke dienden tot een aas, om de greetige visschen te verlokken.
Verscheide deezer vischlynen waren vry lang; aan het beneden-einde was een stuk
harde serpentyn-steen, om de lynen te doen zinken. Wy bewonderden de gladheid,
welke zy aan deezen steen hadden weeten te geeven: dezelve was van eene ronde
gedaante, met eene kleine verheevenheid boven op, die doorboord was, om 'er de
lyn te doen doorgaan. Het moet deezen Wilden groote moeite gekost hebben, een
steen van zulk eene hardheid te doorbooren: ongetwyfeld vorderde zulks veel tyds;
doch zy hebben dien te over; want hunne behoeften zyn weinig, en de zee verschaft
hun voedzei in overvloed. - Zy verkogten aan ons veel visch, door hun even te
vooren gevangen. Daar is zulk eene menigte van visch langs deeze kust, dat,
geduurende den korten tyd, welken wy ons aan dezelve ophielden, verscheide
groote schoolen ons voorby zwommen, komende tot de oppervlakte der zee; dezelve
in hun zwemmen beroerende, omtrent op dezelfde wyze als een stroom, die by stil
weder over eene ondiepte loopt. - Deeze Wilden ontdeeden zich van hunne
kleederen, om met ons te ruilen. Eenigen der jonge lieden hadden oorcieraaden,
gemaakt van serpentyn-steen, langwerpig van gedaante, en veelal bykans vier
duimen lang. Mannen van hooger jaaren droegen, als eene soort van zegeteken,
een stuk van de armpyp eens menschen, met een koord om den hals, op de borst
afhangende. Zy stellen groote waardye in dit cieraad. - Het is bekend genoeg, dat
deeze lieden groote liefhebbers zyn van menschenvleesch; en alles, wat strekt om
het denkbeeld van zulk een voedzel voor hunnen geest op te roepen, schenkt hun
het grootst genoegen. Een Matroos boodt een hunner een mes aan; en om hem
het gebruik daarvan te toonen, maakte hy het gebaar alsof hy een zyner vingeren
afsneedt, welken hy terstond aan zyn mond bragt, als wilde hy dien opeeten. De
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Nieuw Zeelander sloeg alle de beweegingen van den Matroos gade, betoonde zich
zeer verheugd, lachte hartlyk, en wreef van genoegen in zyne handen. Deeze lieden
waren allen kloek van gestalte, en sterk gespierd. Kort naa zonne-ondergang
verlieten zy ons. - Dan op 't eigen oogenblik kwam 'er een derde Canoe van den
digtst by gelegen oever, met twaalf man, die terstond bylen, in verruiling voor hunne
medegebragte goederen, begeerden. Eén hunner hadt reeds een byl; wanneer een
ander zich tot ons vervoegde, uit al zyn magt met een ruwe stem roepende, Etokie
(een Byl); en hy zweeg niet voor dat hy 'er een bekomen hadt.
Het was nu reeds nagt; en de Esperance was zo verre van ons, dat wy het Schip
niet zien konden: wy ontstaken daarop eenig buskruid, om aan dat Schip eene
verkenning te geeven; dan wy zagen met verwondering, dat de Inboorelingen, wel
verre van eenige vrees voor de uitwerkzelen daarvan te betoonen, met den handel
voortvoeren. 't Was reeds meer dan een uur donker geweest, eer zy na strand
voeren. - Dikwyls peilden wy op deeze hoogte, en vonden steeds fyn zand, en van
zes-en-dertig tot vyftig vademen water.
Op den 25 Maart bereikten de Reizigers de reede van Tongatabo, en vonden
zich onmiddelyk omringd door de Inboorelingen, die in grooten getale aan boord
kwamen. Geduurende hun verblyf op het Eiland Pangaïmotoo viel het volgende
voor.
Twee Wagten waren 'er nagt en dag uitgezet op den post, welken wy op het Eiland
Pangaïmotoo genomen hadden; deeze waren genoegzaam, om zodanigen der
Inboorelingen te weeren, die het bestaan mogten om 'er heimlyk in te sluipen, met
oogmerk om onze daar gebragte goederen weg te neemen. Ongetwyfeld hadt men
geen vrees, dat zy met geweld zich daarvan zouden willen meester maaken: tegen
dus eenen aanval hadt men geene voorzorge gedraagen. Een Inbooreling, egter,
een hevige vlaag van een stortregen waarneemende, kwam, met het aanbreeken
van den dag, agter een onzer Wagten, en gaf hem, met zyn knods, een zo
geweldigen slag op 't hoofd, dat hy nederviel; schoon zyn helm veel van de hevigheid
des slags afkeerde. De moordenaar vloodt ylings weg met diens snaphaan: de
andere wagtdoende gaf 'er terstond kennis van aan de zodani-
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gen onzer, die in de tenten sliepen. De ontsteltenis was groot; en veelen gingen
meer strandwaards, om de lange boot te kunnen bereiken, indien de Eilanders ons
in grooten getale mogten bestaan te overvallen. Men hoorde het alarm aan boord
van de Esperance; dit Schip was den voorgaanden avond digter aan strand gekomen:
men deedt terstond eenige snaphaanschoten, om de Recherche te waarschuwen:
dan onze vrees voor eenen algemeenen aanval der Inwoonderen duurde niet lang;
want wy kreegen welhaast verzekering, dat de meesten rondsom onzen post nog
sliepen, en dat de ontwaakten de vlugt genomen hadden. Ook bragt een Officier,
die, bykans op het oogenblik des begaanen moords, dieper uit het Eiland kwam,
berigt, dat hy een groot aantal der Inboorelingen gezien hadt, die hem voorkwamen
allen in diepen slaap te weezen.
De Bevelhebber van onzen Tocht ging ten zes uuren na wal, vergezeld door
welgewapende manschap, en gaf last de tenten terstond af te neemen, en aan
boord te brengen, met alle de goederen op dien post gelaaten tot het dryven van
verderen handel. - Dit wegneemen smertte veelen der Opperhoofden, die zich tot
den Generaal vervoegden, hun leedweezen te kennen geevende over dit
onaangenaam geval. Zy drukten op het sterkste uit hunne afkeuring van dit verraadlyk
bedryf, zeggende dat hy, die er zich aan schuldig gemaakt hadt, den dood verdiende,
en niet lang de straffe zyns misdryfs zou ontgaan. Ten zelfden tyde deeden zy alles
om ons over te haalen tot het hervatten en voortzetten des gestaakten handels.
Ons krygsvolk, het Eiland een end wegs ingetrokken, om de gesteldheid der
Inwoonderen ten onzen opzigte te ontdekken, vondt 'er omtrent duizend, die in den
omtrek van onzen post geslaapen hadden, en verzogten dat zy zich op een grooter
afstand zouden verwyderen. Dit deeden zy allen, uitgenomen een kleine hoop
gewapende mannen, die, hunne knodsen en speeren opheffende, weigerden een
voetstap terug te gaan. Misschien zou het voeglyk geweest zyn, de stoutheid deezer
lieden te straffen, welke hun het voorkomen gaf van medcpligtigen met den
verraadlyken aanvaller: maar een Opperhoofd, TOOBOU geheeten, een van 's Konings
Bloedverwanten, viel met zulk eene woede op
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deeze lieden aan, dat hy ze welhaast verstrooide door hevige slagen met zyn knods.
De Generaal gaf, eer hy na boord wederkeerde, eenige weinige geschenken aan
verscheide Opperhoofden, die rondsom hem geschaard stonden. Hy vorderde dat
zy den moordenaar zouden uitleveren, en den snaphaan, door hem gestoolen,
wedergeeven, alsmede de sabel, een dag vroeger een Kanonnier ontstoolen; hun
te verstaan geevende, dat men de ruiling weder zou beginnen op deeze voorwaarde,
en anders niet.
Alle de Inboorelingen vertrokken, toen onze lange boot van strand afvoer: maar
zo ras deeze aan boord was, vertoonden zich veelen op de plaats door ons verlaaten,
om te zien of wy ook iets hadden laaten liggen. Wy zagen dat een hunner de
behendigheid hadt, om den spyker, waaraan een klok gehangen hadt, uit te trekken.
FEENOU (een der Opperhoofden) kwam 's naamiddags aan boord, en deedt een
algemeen geschenk van Broodvrugt, Yams, Platanen, en een Big. In vergelding
ontving hy een zaag, een byl, en verscheide bytels; maar wy zagen dat hy aan de
byl verreweg de voorkeus gaf boven alle andere geschonkene goederen. Naa met
veel aandagts geluisterd te hebben na het verhaal van den aanval, door een der
Inboorelingen op onzen Schildwagt gedaan, beloofde hy den snaphaan den
volgenden dag weder te zullen bezorgen, alsmede dat hy den snoodaart tot ons
zou brengen, en in onze tegenwoorheid straffen. Hy verzogt den aan 't hoofd zwaar
gewonden te mogen zien; want de toegebragte slag was niet doodlyk geweest,
dewyl de kragt daarvan gebroken was door den helm. FEENOU betoonde veel
medelydens met den gewonden, en gaf hem een stuk, gemaakt van den bast van
de Papier-moerbezieboom, om 'er de wonde mede te verbinden. In de daad, deeze
stoffe was zeer geschikt tot dit oogmerk.
's Volgenden daags kwamen, omstreeks negen uuren in den voormiddag, drie
Opperhoofden aan boord; ons berigtende, dat TOOBOU, Opperste (Egui-laï) van
Tongatabo Vavao, Anamooka enz., ons een bezoek zou komen geeven; dat hy den
opgeëischten moordenaar in onze handen wilde stellen, en den gestoolen snaphaan
wedergeeven.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

581
't Was naauwlyks elf uuren, of TOOBOU kwam, vergezeld door verscheide mindere
Volkshoofden. De moordenaar lag voor zyne voeten op den buik, met de handen
op den rug gebonden. Hy deedt hem aan boord brengen, alsmede het gestoolen
geweer met de bajonet. Twee stukken stof, gemaakt van de schors van den
Papier-moerbezieboom, zo groot, dat elk, uitgespreid zynde, geheel het scheepsdek
zou bedekt hebben; twee zwynen, en verscheide zeer groote matten, - maakten het
geschenk uit, 't welk hy aan onzen Bevelhebber bragt. De Krygsheld FEENOU, het
niet beneden zich rekenende den post van beul te bekleeden, ligtte zyn knods op,
om den strafschuldigen het hoofd in te slaan, en werd met moeite wederhouden om
hem voor onze oogen te dooden. In 't einde leverde hy hem over in handen van
onzen Generaal, ongetwyfeld in denkbeeld, dat deeze hem wilde hebben, ten einde
hy zelve de strafte over den schuldigen mogt uitvoeren. De gevangene, ook
oordeelende dat zyn laatste uur gekomen was, stak zyn hoofd toe; wanneer de
schildwagt, dien hy geslaagen en gewond hadt, voor zyne leevensbehoudenis
smeekte. - Hierop wilde men hem laaten heenen gaan, met eenige slagen op den
rug met een end touw; maar FEENOU, deeze straffe te ligt rekenende, hief weder
zyn knods op, om hem op staanden voet af te maaken. De Generaal riep, zo sterk
hem mogelyk was, icaï matè! (schenk hem het leeven!) maar FEENOU verklaarde,
desniettegenstaande, dat de snoodaart de verdiende straffe niet ontgaan zou.
Wanneer wy vroegen na de builen op 's Mans hoofd, welke hy door knodsslagen
gekreegen hadt, was het antwoord, dat dit de gevolgen waren van de slagen by
zyne gevangenneeming. De Generaal gaf den Scheeps-chirurgyn last om die wonden
te verbinden, en deedt hem daarop na de Esperance brengen, ten einde hy by nagt
aan land mogt gezet worden en zyn leeven behouden.
(Het Vervolg hiernaa.)
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Bedenkingen, over het gebruik van zinnelyke voorwerpen in de
opvoeding der kinderen.
(Naar het Engelsch van ELISABETH HAMILTON, ontleend uit haare Letters on
Education.)
De zamenvoeging van denkbeelden, die agting verwekken, of voorkeuze baaren,
ten aanziene van zekere voorwerpen of hoedanigheden, biedt zich aan als een stuk,
't welk onze aandagt verdient. Van deezer vorming hangt de sterkte en deugd van
het aanstaande Character af, 't welk men bevindt dat ryst of daalt, wys of dwaas,
deugdzaam of ondeugend wordt, ‘in eene juisie evenredigheid, naar gelange de
voorwerpen van hoogagting waardig of onwaardig bevonden worden voor een
redelyk en verantwoordlyk weezen.’
Ik vrees, men zal denken, dat ik op eene harssenschimmige veronderstelling
bouwe, wanneer ik deeze belangryke zamenvoegingen tot een zeer vroegen leestyd
brenge: dan men bedenke dat ik hier spreek van die zamenvoegingen, welke
duurzaam gemaakt worden, niet zo zeer door de sterkte des indruks, als wel door
de veelvuldigheid der herhaalinge. Nu schynt het my toe, dat deeze, welke wy
wenschen dat zullen volduuren, niet te vroeg ingedrukt, of te veelvuldig herhaald
kunnen worden; en dat het van het uiterste belang is, in de opkweeking van het
hart, op eenen eenpaarigen voet voort te gaan; nooit tegen onszelven aanwerkende,
door in het eene tydperk aan te leeren, wat wy in een ander zouden wenschen te
ontleeren.
De aangenaame gewaarwording, in de vroege kindschheid reeds voortgebragt,
door lachende kleuren, licht, en geluid, is, door de Wysheid en Goedheid der
Voorzienigheid, bestemd tot eene bron van geluk en leering. Ten deezen opzigte
is het onzer opmerkinge waardig, dat, daar elke beminnelyke aandrift onzer natuure
- liefde, hoop, dankbaarheid, vrengde - eene strekking hebbe om goeddaadige
neigingen te baaren, terwyl haat, wraaklust enz. dienen om kwaadaartigheid te wege
te brengen, eene School voor de Deugd, door de Natuur, in den boezem der
Scheppinge, geopend is. Want zyn niet de eerste gevoelens der ziele die van
vermaak; naardemaal de voorwerpen, die genoegen verwekken, ons van alle zyden
omringen? De hulploosheid der Kindschheid boezemt natuurlyk die medelydende
tederheid in, welke, door haare sterke uitdrukkingen, in het kinderlyk hart eene me-
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degevoelende genegenheid doet gebooren worden, terwyl dankbaarheid het tot
vreugde wekt. In deezer voege vereenigen zich liefde, vreugde, dankbaarheid en
welgevallen, om het hart voor de indrukken van deugd te openen.
Zodanig, komt my voor, moeten wy de oogmerken der Natuure (of liever van den
GOD der Natuure) beschouwen, in het vormen van de Zielen der Kinderen zodanig,
dat zy vatbaar zyn om vermaak te scheppen uit de voorwerpen des gezigts en des
geluids, eer de zielsbekwaamheden beginnen te ontluiken. - Hierby mogen wy een
ander gewigtig eindoogmerk voegen; dat het, naamlyk, het oogmerk der Natuure
was, om door deeze middelen (en de Natuur bezigt geene overtollige) nog iets te
bereiken. Door die aangenaame gewaarwording wordt de ziel opgewekt om de
zinnelyke voorwerpen te onderzoeken; en overal, waar de bedagtlooze dwaasheid,
door haare onvoegelyke tusschenkomste, dit wyze oogmerk niet tegenwerkt, worden
de eerste beginzels van kennis en ondervinding op die wyze verkreegen.
Het plan van Miss EDGEWORTH, om eene Stichting te doen stand grypen, waarin
Dienstmaagden worden opgekweekt om Kindermeiden te worden, is zeker zeer
goed; doch zou het niet nog beter zyn, indien jonge Juffrouwen, die alle opgebragt
worden om ten eenigen tyde Vrouwen en Moeders te worden, eenige Lessen
ontvingen, omtrent den aart der pligten, die zy, ten eenigen tyde, zullen te betragten
hebben? Eenige weinige eenvoudige, redelyke denkbeelden over de opvoeding der
Kinderen, van den aanvange af, zouden, naar alle waarschynlykheid, niet min nuttig
weezen, dan het aanleeren van veele zaaken, waarop zy zich thans veel laaten
voorstaan. Werden jonge Dogters van allerlei rang een weinig onderweezen in den
aart van 's menschen zielsgesteltenisse, en de ontwikkeling der zielsbekwaamheden;
werden zy onderrigt van het groot aanbelang om de vroege strekking der neigingen
waar te neemen, en oplettende gemaakt, hoe zeer deeze afhangen van het
verstandig of onverstandig bestuur der kindschheid; - wy zouden geene jonge
Moeders zien, die haare Kinderen behandelen als leevende Poppen, alles inrigtende
om haaren trots te streelen, en verscheidenheid aan haare vermaaken by te zetten.
Door mangel aan dit hoognoodig onderwys, is de wensch, om het Kind voldoening
te schenken, dikwyls de bron van elende voor 't zelve. De aandagt des kinds op
geluiden opmerkende, maakt men terstond geraas, om daardoor 's Kinds geluk te
bevorderen; en men ontdekt niet, dat het de oogen op eenig voorwerp geslagen
heeft, of men neemt het weg, om eenig ander, dat men schooner of vrolyker oordeelt,
daaraan voor te houden. Door het geluid van bellen en een

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

584
streng koraalen acht men altoos in staat te zyn, om de aandagt der kinderen af te
trekken van de voorwerpen, op welke zy die gevestigd hadden. - Dikmaals ook
worden de kinderen geplaagd door het gezigt van hun verbodene voorwerpen, en
tot misnoegen verwekt, door hun dingen voor te houden, welke men hun niet vergunt
aan te raaken. Wie heeft geen deel genomen in het leed van een kind, op 's Moeders
schoot gezeten, naa den maaltyd, aan een tafel met schitterend glas- en aardewerk?
Te vergeefs strekt het de kleine handjes uit, met vuurig verlangende oogen, na den
kelk, dien het niet mag aanraaken; alles wordt verboden; en dit geschiedt onder
een vloed van nietsbeduidende lieve woordjes, die ook het ongeneegen des kinds
over de teleurstellingen geenzins wegneemen.
Zou het niet oneindig beter weezen, zodanige dingen den Kinderen voor oogen
te stellen, waaromtrent zy veilig hunne nieuwsgierigheid kunnen voldoen? en dat
men, deeze bezig zynde, niet gedoogde, dat de aandagt steeds gestoord wierd met
het voorhouden van nieuwe voorwerpen? Ik heb een kind van zes maanden gezien,
waaromtrent men deeze handelwyze gehouden hadt, 't geen zich een half uur lang
bezig hieldt met het wyzen op de Bloemen eens kamerbehangzels; en als men den
oogslag van het kind naging, bleek het, dat hetzelve die Bloemen met de Bloemen
buiten vergeleek.
Kinderen, op het land opgebragt, hebben, in elk tydperk des leevens, een groot
voordeel boven die in de Stad opgroeijen. Dan in de vroegste tydperken hebben de
kinderen der Armen zelfs, op het land, een groot voordeel boven die der Ryken. Zy
zyn het alleen, aan welken vergund wordt, om den ryken voorraad, welken de Natuur
ter leeringe verschaft, te voelen en te genieten. In gevolge hiervan zullen wy
bevinden, dat de kinderen zelfs van de laagsten onder den Boerenstand, ja der
Landlooperen, op den ouderdom van drie jaaren, een grooter voorraad van
denkbeelden opgedaan hebben, opgezameld uit het waarneemen der zinnelyke
voorwerpen, en beter in staat zyn om voor zichzelven te zorgen, dan kinderen van
hooger staat, die zes jaaren oud zyn.
Op eene boschagtige en steile afhelling van de Cotteswoldheuvelen, waar dezelve
in de valei van Gloucester afdaalen, staat eene kleine hut, bewoond door eene arme
Weduwe, of diever eene verlaatene Vrouw, met twee Kinderen, voor welker
onderhoud zy in 't land gaat arbeiden; en eene sterke, handige Vrouw zynde, vindt
zy steeds werk by de daaromstreeks woonende Boeren. Zo ras haar jongste kind
gespeend was, liet zy het over aan de zorge van diens Broeder, nog geen drie
jaaren oud. Naa het grove brood, 't welk elken
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dag tot voedzel moest dienen, gesneeden, en de noodige onderrigtingen aan den
oudsten gegeeven te hebben, die den post van kok, huishouder en voedster moest
waarneemen, ging zy van de Kinderen af, doorgaans 's morgens ten vyf uuren, en
keerde zelden voor den avond weder. - De eerste keer, dat ik deeze Kinderen zag,
('t welk ik dikwyls alle dagen deed, weeken lang, op een daar by liggend Buitenverblyf
my onthoudende) was de oudste bykans vyf, en de jongste omtrent twee jaaren
oud. Elk hunner zou hebben kunnen zitten voor een Schilder, die het Kind HERCULES
wilde afmaalen. Door zich bykans gestadig in de open lugt te onthouden, hadden
zy eene maate van sterkte gekreegen, welke men zeer zelden, in die kindsche
jaaren, aantreft: door de ondervinding waren zy zo wel bekend met de voorwerpen,
die hun omringden, en met den aart van elk gevaar, 't welk hun dreigde, dat zy,
schoon dikwyls op den rand van steilten, die eene jonge Juffrouw zouden doen
beeven, en waarop een Heertje naar de mode waarschynlyk den hals zou gebrooken
hebben, geen het minste ongeval beliepen. Wanneer het eetens-uur gekomen was,
nam de oudste, die nooit voor een oogenblik den jongsten uit het oog verloor, dien
met zich in de hut, zette het kind in een hoek neder, maakte vuur van opgezamelde
takken; en dit alles op eene zeer geschikte wyze. Het grove brood werd dan
gekruimeld, met water gekookt, en zoet gemaakt met een weinig bruine zuiker. Dit
eenvoudig, maar, gelyk de proeve uitwees, gezond, voedzel plaatste de oudste op
den vloer tusschen zich en zynen Broeder, nam beurtling zelve een lepel vol, en
gaf 'er een aan zyn Broeder, tot het op was. - Eene Juffrouw, die met my na deeze
hut gewandeld was, zeide, by het begin van dit Kinder-eeten: ‘Draag zorg dat gy
uws Broeders mond niet brandt.’ De Voederverschaffer antwoordde: ‘Heb daar geen
vrees voor; want ik proef het eerst zelf.’
Gy zult mogelyk de meening van deeze breede uitweiding niet kunnen raamen;
daar gy u wel verzekerd houdt, dat ik geenzins ten oogmerk heb, om te leeren, dat
de Kinderen in deezer voege aan de zorg der natuure en het geval moeten worden
overgelaaten; schoon ik, uit een voorbeeld als het gemelde, het blykbaar oordeele,
dat onze al te verregaande bekommerdheid, in zommige opzigten, nadeelig is voor
de Kinderen. - Een ander, en mogelyk, naar het oordeel van zommige Moeders,
kragtiger bewys, om den Kinderen toe te staan, dat zy, in eenige maate, hunne
eigene kragten leeren beproeven, in stede van derzelver behoud geheel op de zorg
der dienstboden te laaten aankomen, is gelegen in het persoonlyk gevaar, waaraan
kinderen, in dien steeds hulp behoevenden staat opgebragt, zich telkens blootgesteld
vin-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

586
den. - Het altoos hoogst zorgvuldig opgepast kind weet geen gebruik van zyne
vryheid te maaken, en loopt gevaar zyns leevens, ten allen oogenblikke als het aan
zichzelven wordt overgelaaten. Het is de zaak der Kindermeid, het kind te bewaaren,
dat het niet uit het vensterraam valle, - dat het niet in het vuur of in het water loope;
en het vervalt tot een deezer onheilen, op het oogenblik dat de Kindermeid niet
oppast.
Wanneer Lieden van rang en van fatsoen hulploos- en zwakheid voor een kenmerk
van onderscheiding aanzien, is het zeer eigenaartig, dat zy verlangen en wenschen,
dat hunne kinderen die zelfde soort van meerderheid bezitten: maar zeker moeten
allen van gezonder begrippen het weezenlyk voordeel hunner kinderen voor een
stuk van veel hooger belang aanzien, dan de voldoening van ydelen trots. Indien
zy naauwkeurig letten op de wyze oogmerken der Natuure, en derzelver wetten
volgen, zullen zy voor hunne kinderen die soort van onderwys opzamelen, welke
deeze bestemd heeft dat zy zullen ontvangen. Indien het nu blyke, dat het 't oogmerk
der Natuure geweest hebbe, door aangenaame gewaarwordingen te hegten aan
licht en kleuren, de aandagt te trekken tot het waarneemen van zinnelyke
voorwerpen, tot het opdoen van ondervinding; waarom zullen wy dan haare wyze
oogmerken wederstreeven, door dat als aangebooren vermaak ten werktuig van
trots te maaken? In stede van het oogenblik waar te neemen, waarop de schoonheid
van eenig voorwerp de aandagt op hetzelve genoegzaam gevestigd heeft, om voort
te vaaren tot het onderzoek van deszelfs gebruik en nuttigheden, stellen wy fraaiheid
boven het nut, en maaken het aartige tot het eenig kenmerk van waarde. Aartig is,
in de taal der Kinderkamer, het eenig bywoord van bewondering. Het nuttige is in
veragting; en goed heet alleen wat wel smaakt. Kunnen wy ons verbeelden, dat 'er
op die wyze geene verkeerde zamenvoegingen van denkbeelden zullen gevormd
worden; - zamenvoegingen, vervolgens nooit uit te wisschen?
Indien wy het van eenig gewigt keuren, dat de gevoelens vna hoogagting en
welgevallen verknogt worden aan weezenlyke waarde, dan zullen wy de verkeerde
zamenvoeging van denkbeelden, in de vroegste kindschheid, onzer opmerkinge
niet onwaardig oordeelen. Veel kan 'er, in dit stuk, gedaan worden, dan, wanneer
de ziel slegts in staat is, om waarneemingen op zinnelyke voorwerpen te doen.
Zelfs het Speelgoed der Kinderen kan men dienstbaar maaken tot de wysheid of
dwaasheid van hun volgend Character. Wanneer de kinderen, door veelvuldige en
dikwyls herhaalde indrukken, geleerd hebben, eene bykomende waarde aan beu-
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zelingen te hegten; mag men dan vrylyk onderstellen, dat hunne zielen voorbereid
zullen weezen tot het naspeuren der waarheid? Doch, wanneer zy, in tegendeel,
van jongs of gewend worden aan zulke voorwerpen, als in zich zekere maate van
nuttigheid hebben, en welke zy leerden waardeeren, naar de maate van nuttigheid
daaraan verbonden, zal de ziel niet alleen het voordeel hebben van vry te zyn van
vooroordeel; maar 'er zal eene richting gegeeven zyn aan de weetgierigheid, die
voorts den Opvoeder hoogst te passe zal komen.
Wanneer de Kinderen in ondervinding toeneemen, en bekwaam worden om
eenige aanmerkingen te maaken op de strekking der daaden in het dagelyksch
gedrag, wordt het meer en meer noodzaaklyk, te waaken op de zamenvoeging der
denkbeelden, waarover wy thans handelen. Alles hangt dan af van het gedrag der
geenen, die hun omringen; en kunnen wy niet hoopen, hun als agtenswaardig te
doen schatten, 't geen ons eigen gedrag hun toont, dat wy zelven niet hoogagten.
‘Wy moeten,’ sprak eene Grootmoeder tot haaren Kleinzoon, ‘lieden, die goed,
wys en Godvrugtig zyn, beminnen: want gy weet, myn waardste! dat GOD de
zodanigen bemint, en dat zy in den Hemel zullen komen.’
‘En is Mevrouw ... en Mevrouw ... goed, wys en Godvrugtig, Grootmoeder? Bemint
GOD deezen? Zullen zy in den Hemel komen?’
‘Ik weet niet, myn lieve! wat ik zeggen moet van haare goedheid: maar het zyn
zeer aanzienlyke Mevrouwen; zy verkeeren in de beste gezelschappen; en wy
hebben ons over haare goedheid niet te bekommeren.’
‘Maar ik ben verzekerd, dat Juffrouw ... zeer goed, zeer wys en zeer Godvrugtig
is; ik hoorde dit Dr. ... en u op gisteren zeggen: maar gy noodigt haar niet te eeten,
als gy Mevrouw ... en Mevrouw ... onthaalt; schoon ik my nu herinner, dat zy, 's
volgenden daags, op de Kliekjes, gelyk Tante JULIA zegt, genoodigd werd. En heugt
het u nog wel, Grootmoeder! hoe verlegen gy en Tante JULIA waren, toen Sir JOHN
inkwam? Tante JULIA vervoegde zich terstond tot Sir JOHN, en sloeg geen acht altoos
op Juffrouw ..., naa dat die Heer inkwam; zy sprak tot haar den geheelen avond
geen enkel woord, maar scheen zich te schaamen over het byweezen dier Juffrouw.
indien zy nu Sir JOHN verteld hadt, dat Juffrouw ... zo wys en zo goed was, dat GOD
haar beminde, zou Sir JOHN haar dan ook niet bemind hebben?’
De Grootmoeder hervatte hierop: ‘Gy weet dat Sir JOHN een Heer van Fatsoen
is; en lieden van zynen rang verwagten alleen lieden van rang te ontmoeten, gelyk
zy
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zelven. - Dewyl nu Juffrouw ... geene groote middelen bezit, geen koets houdt, en
niet naar de mode gekleed is, past zy niet in het gezelschap van Fatsoenlyke Lieden
gebragt te worden. - Maar wees gy goed en wys, myn lieve Jongen! en elk zal u
beminnen.’
Terwyl dus hoogagting voor goedheid, wysheid en Gods vrugt met woorden
beleden, maar door het geheel beloop des gedrags gewraakt wordt, is het openbaar,
welk een indruk in het einde de overhand zal behouden. Hoe meer wy dit stuk
indenken, te meer reden zullen wy vinden, om ons verzekerd te houden, dat de
Opvoeding, die niet voortgaat op zamenstemmende beginzelen, nooit eenig goed
kan baaren. Het is vergeefsche arbeid, den Dienst van GOD en den Mammon te
willen paaren. Indien wy den eerstgemelden met onze lippen leeren, en den laatsten
door ons leeven prediken, mogen wy ons verzekerd houden, dat de laatste alleen
invloed zal bekomen en behouden.
Hadt de Grootmoeder, van welke ik zo even gewaagde, bestaanbaar met zich
zelve gesproken, de les aan haaren Kleinzoon zou op deezen trant geloopen hebben:
- ‘Gy ziet, myn lieve Jongen! de voordeelen des Rykdoms, - hoe dezelve aan de
Menschen aanzien en hoogagting byzet: gy moet, daarom, op alle mogelyke wyzen,
uw best doen om ryk te worden. Maar Rykdom op zich zelven is alleen niet
genoegzaam; want Lieden van zeer laagen staat kunnen ryk worden: maar gy moet
tevens een Man van Fatsoen zyn, gezelschappen van Fatsoenlyke Lieden bywoonen,
en leeren genoegen scheppen in 't geen Fatsoenlyke Lieden behaagt, en alles te
haaten, wat gemeen en onaanzienlyk is, zo zaaken als persoonen. Gy moet steeds
onthouden, dat, indien gy een Man van Fatsoen zyt, gy ook toegang zult krygen in
de beste gezelschappen, schoon gy geene eene andere aanpryzende hoedanigheid
bezit, - ja schoon gy u aan de slegtste bedryven schuldig maakt, - mits het de
bedryven zyn van een Fatsoenlyk Heer. Want gy ziet, myn waardste! hoe Lord ....
Mr. ... en Sir ... gezogt worden en geagt by alle Lieden van Fatsoen, schoon wy
allen weeten dat zy schuldig staan aan hoerery en overspel, dat zy een trotschen
dwinglandschen aart bezitten, onregtvaardigheid op onregtvaardigheid hoopen,
grillig en dwaas zich aanstellen. Zy zyn en blyven, desniettegenstaande, Heeren
van Fatsoen, en worden diensvolgens in de beste Gezelschappen ontvangen. Tragt,
derhalven, boven alle dingen, een Heer van Fatsoen te worden; en elk, die het
waardig is om 'er mede te verkeeren, zal u beminnen.’ - Elk woord, op dien trant
gesproken, zou zeer overeenstemmend weezen met de reeds ge-
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vormde zamenvoeging van denkbeelden; en het veelvuldig herhaalen zou
voorkomon, dat de Kweekeling zich verlegen vondt tusschen twee strydige
beginzelen van gedrag. Alles was dan met elkander bestaanbaar.
Schrikt eene Moeder, in de fatsoenlyke wereld, terugge, op het denkbeeld, om
deeze lessen, met woorden, haar kind voor te houden? dat zy dan bedenke, of zy
dezelve niet, ten allen dage, nog sterker door haare daaden gepredikt hebbe; dat
zy zich herinnere, hoe deeze zamenvoegingen van denkbeelden, welke aanleiding
geeven tot voorkeus en versmaading, het werk niet zyn van eenige weinige lessen,
maar gevormd worden door overeenstemming, door naavolging, door hebbelykheid.
Vast overtuigd van de waarheid der laatst bygebragte aanmerking, kan ik niet
naalaaten 'er by te voegen, hoe ik maar al te wel bezef, dat zy zal geleezen worden
door veele Moeders, die verre zyn van haare kinderen juiste denkbeelden in te
boezemen, - die het agtenswaardig voorbeeld niet volgen, om, van het eerste
ontluiken der redelyke vermogens af, haare kinderen te leeren, der Deugd hoogagting
toe te draagen, afkeer en versmaading van de Ondeugd te betoonen, steeds
Verstand en Deugd hoog te schatten. Zy zien de hulde, aan rang en rykdom
gegeeven; maar zy leeren welhaast die hulde onderscheiden van hartlyke
eerbiedenisse; deeze, ontdekken zy, is alleen bewaard voor weezenlyke verdiensten.
Zy ontvangen de lessen van goeddaadigheid niet door woorden alleen, maar door
daaden. De gevoelens van hun hart worden dus ongevoelig gewend om die der
Deugd aan te neemen en te volgen: terwyl de Godsdienst hun niet voorkomt als
een koele bron, waaruit zy nu en dan, in 't voorbygaan, putten; maar als een fontein,
die steeds het aangenaamst en verfrissendst water geeft.

Proeve, over de uitgestrektheid der menschlyke vermogens.
(Naar het Engelsch.)
Een Fransch Schryver heeft aangemerkt, dat geen Mensch immer zyne
bekwaamheden tot den versten eindpaal uitbreidde. Ik zal niet onderzoeken, of
deeze stelling, strikt genomen, waarheid beheize: genoeg is het, te verzekeren, dat
Mannen, die zich, in het te werkstellen hunner bekwaamheden, om kundigheden
op te doen, zeer bevlytigden, op hun leeven terug ziende, veele openstaande vakken
en ver-
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waarloosde tydperken aantreffen. Naauwlyks leeft 'er eenig bedagtzaam Mensch,
of hy kan zich voorstellen, dat, ware het hem vergund op nieuw zyn leevensloop
aan te vangen, hy de tydvakken van 't zelve beter zou aanvullen. En wordt de ziel,
als 't ware, opgeroepen om zich een dergelyk verwyt te doen, wanneer men aan
zich voorstelt de voorbeelden van zodanige Mannen, als het groote gros hunner
Medemenschen op eenen verren afstand agter zich gelaaten hebben, in Geleerdheid,
Kunsten, of eenige andere vorderingen van weezenlyke aangelegenheid.
Een der uitgebreidste en best aangekweekte Vernuften was zeker Sir FRANCIS
BACON, Lord VERULAM. Deeze groote Man hadt, door eene buitengewoone sterkte
van natuurlyken aanleg, wyde bevatting van denkbeelden, en onvermoeide
Letteroeffening, zodanig een voorraad van kundigheden opgedaan, dat wy 'er met
de hoogstgaande verwondering op staaroogen. Zyne vatbaarheid schynt alles
verzameld te hebben, wat in de boeken vóór zynen tyd beschreeven was. Hiermede
niet te vrede, begon hy nieuwe wegen van Weetenschap te openen, al te veel om
afgeloopen te worden door één Mensch, in den tyd van het langst gerekte leeven.
Deeze kon hy, gevolglyk, slegts aanstippen, even als de naauwlyks ontdekte kusten
op de kaarten, of veronderstelde landen, om verder ontdekt en bezogt te worden,
door het vlytbetoon van volgende Eeuwen, voortgaande op zyne gegeevene
aanduidingen of gissingen.
De uitmuntende Mr. BOYLE was de Man, die door de Natuur gevormd scheen, om
den arbeid en de naspeuringen van gemelden Lord verder voort te zetten. Door het
doen van ontelbaare Proefneemingen, heeft hy, in eene zeer groote maate, de plans
en ommetrekken der Weetenschappen, door zynen Voorganger gemaakt en
afgebaakend, verder voortgezet en aangevuld. Hy sleet zyn leeven in de naspeuring
der Natuure, in eene groote verscheidenheid van gedaanten en verwisselingen;
alsmede in de redelykste zo wel als eerbiedigste aanbidding des grooten, magtigen,
wyzen en goeden Scheppers. - Het zou niet gemaklyk vallen, veele Persoonen op
te noemen, die de grenzen hunner bekwaamheden zo verre hebben uitgezet als
deeze twee, in de vakken, op welke zy zich hebben toegelegd.
Ik kan niet nalaaten van nog een Character te spreeken, wel vallende in een ander
vak dan de twee gemelde, maar nogthans een Man, die ten toonbeeld mag
verstrekken van de wondere kragt der natuure, en van bevlytiging; hy is het
zonderlingst voorbeeld van een algemeen Vernuft, 't welk ik immer aantrof. De Man,
dien ik op 't oog heb, is LEONARDO DA VINCI, een Italiaansch Schilder, een
afstammeling
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van een edel Geslacht in Taskanen; hy leefde omtrent het begin der Zestiende
Eeuwe. In zyn hoofdvak, het schilderen van Historiestukken, was hy een zo groot
Meester, dat zommigen hem den voorrang geeven boven allen, die hem voorgingen.
Zeker is het, dat een Schilderstuk van zyne hand onlangs in Engeland verkogt is
voor de verbaazende som van tweeduizend vyfhonderd Ponden Sterling. Men
verhaalt van hem, dat hy den nyd gaande maakte in MICHAëL ANGELO, zyn Tydgenoot;
en dat, door het beoefenen van zyne Penseelwerken, RAPHAëL zyne beste manier
van tekenen leerde. Hy was desgelyks een Meester in de Beeldhouw- en Bouwkunde,
kundig in de Ontleedkunde, Wis- en Werktuigkunde. De Waterleiding van de Rivier
Adda na Milaan wordt als een werk van zyne vinding opgegeeven. Hy verstondt
verscheide Taalen; was bedreeven in de Geschiedkunde, Wysbegeerte, Dicht- en
Speelkunst. Schoon het hier niet volstrekt te passe kome, kan ik niet afzyn van te
vermelden, dat allen, die van deezen Man gewaagen, desgelyks spreeken van de
schoone gestalte zyns Lichaams. De voorbeelden, die men van zyne lichaamssterkte
bybrengt, zyn bykans ongelooflyk. Hy verstondt alle lichaams-oefeningen, een Man
van aanzien passende. Ook wordt berigt, dat 's Mans zedelyke hoedanigheden voor
zyne natuurlyke begaafdheden niet behoefden te wyken; dat hy eerlyk en edelmoedig
was, en uitsteekend zagt van zeden. De roem zyner werken hem eene algemeene
hoogagting verworven hebbende, werd hy verzogt ten Franschen Hove te komen;
waar hy, naa eenigen tyd verblyfs, door eene ziekte werd aangetast. Koning FRANçOIS
DE I kwam hem bezoeken; hy beurde zich in het bedde op, om de eere, hem door
dit bezoek aangedaan, te erkennen. De Koning omhelsde hem; en LEONARDO, ten
zelfden oogenblikke bezwymende, stierf in de armen van dien Monarch.
Het is onmogelyk, acht te slaan op zodanige voorbeelden, als wy hier vermeld
hebben, zonder ons opgewekt te vinden tot beschouwing van de
bewonderenswaardige natuur der menschlyke ziele, bekwaam om zo groote
vorderingen in kennis en weetenschap te maaken; zulk eene menigte en
verscheidenheid van denkbeelden te bevatten en te bewaaren, zonder dat daaruit
verwarring ontstaa. Hoe redelyk is het, daaruit de Godlyke herkomst der ziele af te
leiden? En daar wy bevinden, dat niet-denkende Stoffe bedeeld is met het natuurlyk
vermogen om altoos te bestaan, indien dezelve niet door de hand der Almagt
vernietigd worde; hoe ongerymd zou het dan niet weezen, zich te verbeelden, dat
een Weezen, zo verre daar boven verheeven, het zelfde voorregt niet zou genieten!
Teffens is het zeer verbaazend, wanneer wy, zodanige
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voorbeelden, als ik vermeldde, beschouwd hebbende, onze gedagten wenden op
Menschen, waarvan wy in de Reisverhaalen veelvuldige berigten aantreffen;
Menschen, by welken wy schaars de eerste schinsteringen der Rede aantreffen,
en die weinig denkbeelden bezitten, welke hooger klimmen dan die der zinnen en
van dierlyken lust. Waarlyk, wanneer wy deezen vergelyken met Mannen van de
eerste grootte in Kunsten en Weetenschappen, valt het, als 't ware, bezwaarlyk, om
te gelooven, dat zy Schepzels zyn van dezelfde soort. - Eenigen zyn van meening,
dat de Zielen der Menschen natuurlyk alle gelyk zyn; en dat de groote ongelykheid,
welke wy zo veelvuldig aantreffen, ontstaat uit het verschillend maakzel des
zintuiglyken lichaams, waarin zy huisvesten. Dan, wat ook deeze eerste ongelykheid
moge uitmaaken; het naaste groote verschil, 't welk wy ontdekken tusschen de
Menschen in hunne begaafdheden, moet toegeschreeven worden aan toevallige
verscheidenheden in hunne opvoeding, leevensstand en middelen om de
ontwikkeling aan hunne oorspronglyke zielsvermogens te geeven. De Ziel, mag
men zeggen, is een ruwe Diamant, die kunst, arbeid en tyd noodig heeft om
gesleepen te worden: door mangel hieraan geraaken veele oorspronglyk goede
gesteltenissen verlooren, of blyven ongepolyst liggen, gelyk een Edelgesteente in
de Mynen.
Een der scherpste prikkelen, om uit te munten in zodanige Begaafdheden en
Kunsten, als onder de Menschen het meest geacht worden, is de natuurlyke aandrift
tot roem, welke den Mensch, als 't ware, is aangebooren, en die, schoon de
buitenspoorigheden daarvan berispenswaardig zyn, in geenen deele behoort
uitgedoofd te worden. Misschien gaan eenige Zedekundigen te verre in het
vernederen van dit beginzel, 't welk een dryfveer schynt, door de Natuur ons
geschonken, om beweeging te geeven aan de verborgene vermogens der ziele; en
die men altoos heeft waargenomen, dat zich met de grootste kragt doet gevoelen
by de edelaartigste gesteltenissen. De Mannen, wier Characters, met den grootsten
luister, onder de oude Romeinen hebben uitgeschitterd, blyken door deeze drift ten
sterksten te zyn aangedreeven.
Schoon alle Menschen niet geschikt zyn om uit te munten in Geleerdheid, of in
het vak der beschaafde Weetenschappen, zyn de meesten in staat om in iets uit te
steeken. De Ziel heeft, in dit opzigt, een aankweekbaar vermogen, 't welk niet geheel
onnut kan blyven liggen.
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Kinderlyke liefde.
Eene waare Geschiedenis.
Kinderlyke Liefde is eene bloem van zo tederen aart, dat wy maar zeer weinige
plaatzen aantreffen, die dezelve kan voortbrengen; en schoon wy dikwyls hooren
van Ouders, die zichzelven in armoede storten voor hunne Kinderen, verneemen
wy egter zelden van Kinderen, die eenige buitengewoone blyken van Kinderliefde
omrrent hunne Ouderen betoonen. Misschien heeft de Natuur de Ouderlyke
Gevoeligheid veel syner gevormd dan de Kinderlyke, en, om eenige wyze reden,
onze zielen eene veel grooter gehegtheid ingeplant voor de zulken, aan welken wy
den oorsprong en opvoeding gaven, dan voor de zodanigen, aan wien wy zelven
leeven en opvoeding te danken hebben: althans, Gewoonte heeft zulke verschillende
begrippen vastgesteld, betreklyk het gedrag van Ouders en Kinderen, dat het een
onderwerp van den hoogsten lof geacht wordt in een tyken Zoon, eene geringe
somme, jaarlyks, vast te stellen, ten behoeve van een verarmden en waardigen
Vader; doch eene daad van geringe of geene verdiensten in een Vader, twintig
maalen die som vast te stellen voor een behoeftigen Zoon. Eene merkwaardige
uitzondering, egter, op de bovengemelde stelling, is onlangs ter myner kennisse
gekomen, welke ik my vleije dat geen onaangenaam Verhaal zal opleveren.
Een vermaard Koopman, wiens naam ik noodig achte onder dien van WATSON te
verbergen, huwde eene zeer beminnelyke Vrouw, die hem een aanzienlyk vermogen
aanbragt, en by welke hy, in het eerste jaar, gezegend werd met eene Dogter, MARIA
geheeten. Mejuffrouw WATSON, egter, ongelukkig eene koude gevat hebbende,
geduurende den tyd van haar Kraambedde, overleefde de geboorte van haar Kind
niet lang, maar stierf, omtrent drie maanden daarnaa; met haaren laatsten adem
haaren Echtgenoot bezweerende, in 't byzonder oplettende te zyn op het welvaaren
der ongelukkige kleine MARIA.
Twee jaaren vóór zyn Huwelyk was de Heer WATSON in kennis geraakt met eene
listige en bedrieglyke Vrouw, by welke hy mede eene Dogter had; het bezit van
eene Echtgenoote maakte aan deeze misdaadige gemeenschap geenzins een
einde: onder voorwendzel van gewigtige bezigheden, bragt hy gemeenlyk in de
Stad een of twee nagten met haar door, terwyl Mejuffrouw WATSON op het
Buiten-verblyf in
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Hertfordshire zich bevond; en had dikwyls haar met zich genomen op het Land,
wanneer hy wist dat zyne Vrouw niet gevoegelyk de Stad kon verlaaten. Zyn
Huwelyk, in de daad, was eerder eene verbintenis uit belang, dan eene vereeniging
uit genegenheid; en Mejuffrouw WATSON's vermogen hem in staat stellende, het
toppunt zyner wenschen te bevredigen, zag hy, van het oogenblik haarer
begraafenisse, geene verdere noodzaake van bedwang of vermomming. In 't kort,
zes weeken waren naauwlyks verloopen, toen hy de ondeugende Vrouw, van welke
ik gesproken heb, trouwde, en de slegtste van haare Sexe verkoos, om de plaats
der allerbeste te vervullen.
Ik zal den tyd van MARIA's kindschheid overstappen - waarin zy weinig anders
ondervond, dan de kwellingen eener laaghartige Stiefmoeder - en op ééns komen
tot dat tydperk, 't welk te recht mag gehouden worden voor het gewigtigste van haar
leeven. Zy was juist in haar agttiende jaar getreeden, en in den bloei van al de
volmaaktheid haarer Sexe, wanneer Mejuffrouw WATSON begon te denken aan de
uitvoering van een ontwerp, waarvan zy lang had zwanger gegaan. Zy zag MARIA
door iedereen behandelen met de grootste onderscheiding, en bespeurde, dat haar
eigen Dogter - schoon opgepronkt met al de modische sieraaden van den tyd, en
oneindig meer werks daarvan maakende - ontvangen werd met eene soort van
koele beleefdheid, grenzende aan veragting. De schandelyke verwaarloozing, welke
MARIA te huis ondervond, gaf een bestendigen luister aan haare verdiensten, wanneer
zy uitging; en indien zy geene soort van ondersteuning vond in haare eigene Familie,
zy ontmoette de hoogste op elke andere plaats. Dit was eene omstandigheid, welke
Mejuffrouw WATSON gevoelig aandeed; en daarenboven vreezende, dat de
oplettendheid, zo algemeen aan MARIA beweezen, oorzaak zyn zou, om eenige
voordeelige aanbiedingen te verhinderen, welke aan haare eigene Dogter mogten
gedaan worden, nam zy spoedig eene gelegenheid van krakkeel met de ongelukkige
jonge Dame te baate; en daar zy (gelyk het meerendeel der persoonen van haare
beginzelen gemeenlyk is) beide Meester en Meestresse van den huize was, zette
zy haar ter deure uit. MARIA, egter, ofschoon een Vader verlooren hebbende, was
niet ontbloot van een Beschermer. Een jong Edelman van goed verstand en
schitterenden rang, die langen tyd haare genegenheid gezogt, en dezelve gewonnen
had, nam die gelegenheid waar, om op het bezit van haare hand aan te dringen,
en werd de gelukkigste der Mannen. MARIA was omtrent vyf jaaren gehuwd geweest;
geduurende welken tyd, hoewel zy dikwyls aanzoek ter verzoening had gedaan, zy
nimmer
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in de tegenwoordigheid haars Vaders werd toegelaaten; wanneer zy, op een
Saturdag avond de London Gazette opneemende, zynen naam ontmoette op de
lyst der Bankroetiers, en oogenbliklyk in onmagt op den vloer nederviel: zy kwam,
egter, schielyk tot zichzelve; wanneer zy, in een oogenblik vergeetende, hoe zy was
overgelaaten geworden aan de genade van eene ongastvrye wereld, en blootgesteld
aan de drukkendste armoede en ongenade; hoe zy, geduurende eene reeks van
jaaren, in haars Vaders huisgezin behandeld werd als eene Vreemdelinge, en zelfs
de gemeenste noodwendigheden haar geweigerd werden, terwyl Vreemden in
overdaad van haar Moeders vermogen leefden; wanneer zy, zeg ik, dit alles
vergeetende, naar haaren Echtgenoot vloog, die zyn geluk stelde in haar te
verpligten; en hem afschilderende den elendigen toestand van haaren Vader,
verkreeg zy zyne toestemming, om jaarlyks driehonderd Pond op hem vast te
maaken, uit eene som, welke hy haar voor Speldegeld had toegelegd, tot verligting
van zulk een benaauwend ongeval. Onmiddelyk nam zy eene koets, en begaf zich
naar haars Vaders huis: de deur werd nu by haare verschyning gereedelyk geopend;
en, in de tegenwoordigheid des ouden Edelmans geleid, staarden zy elkanderen
voor eenige oogenblikken aan, en borsten toen beiden uit in een vloed van traanen.
De ongelukken van den Heer WATSON hadden zyne oogen geopend voor de
onnatuurlykheid zyns gedrags; en niemand kon gereeder zyn dan hy, om hetzelve
te veroordeelen. Wat moeten wy dus van zyne aandoeningen denken, toen eene
Dogter, welke hy broodgebrek had laaten lyden, hem een deftig onderhoud voor
zyn leeven kwam aanbieden; en dezelfde oogen, welke hy traanen der bitterste
droefheid had doen storten, kwamen om de zyne te vullen met druppelen van
onuitspreeklyke vreugde? Zyne dankbaarheid als Mensch, zyn gevoel als Vader,
bestormde plotseling zyne ziel; hy droogde zyne oogen af; zag, voor eenige
oogenblikken, zyne Dogter met verrukking in het aangezigt; toen, in het vertrek
rondspringende met de uitspoorigheid van een krankzinnige, borst hy op nieuw uit
in traanen. Genoeg is het, hier nog by te voegen, dat hy, nadat zyne zaaken geschikt
waren, zich afzonderde op het Land, met deeze jaarlyksche toelage; dan hy leefde
niet lang genoeg om het eerste vierendeel jaars te genieten: het doodelyk verdriet
van een Bankroetier te zyn; de inwendige bewustheid van zyne dwaalingen; en,
eindelyk, de zo groote edelmoedigheid van zyne Dogter, wier bedoeling was, het
overige zyner dagen te verzoeten - werd een middel om zyn einde te verhaasten;
de ontroering van zyn gemoed berokkende hem eene ziekte, en hy stierf in MARIA's
armen, in het vyftigste jaar zyns ouderdoms. Zyne Vrouw en Dog-
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ter beschouwden nu zichzelve als geheel bedorven; doch MARIA, met eene grootheid
van ziel, haar byzonder eigen, verdreef in een oogenblik haare vermoedens, door
haar jaarlyks, geduurende haar leeven, tweehonderd Pond toe te leggen; en, zonder
immer haar te vernederen, door eenig gedeelte van haar voorig gedrag aan te
roeren, zeide zy haar, dat zy dit niet moesten aanmerken als een kompliment; dewyl
zy het beschouwde als een onvermydelyken pligt, dien zy der nagedagtenisse van
haaren Vader verschuldigd was.

Het verhinderde duël.
De Burger J.A.d.M ... bevond zich vóór eenigen tyd in gezelschap van verscheiden
Officiers, welke onderling in geschil geraakten, en eindelyk elkanderen, onder
bedreiging van als lafhartig veracht te zullen worden, uitdaagden. De tyd en plaats
tot het tweegevegt bestemd zynde, scheenen de gemoederen tot eenige bedaardheid
te komen. Myn Vriend J.A.d.M. begon toen, met eene welspreekenheid en nadruk,
die hem byzonder eigen zyn, dit navolgende voor te draagen:
‘Oudtyds waren te Romen twee Tempels, op welke myne gedagten vallen by
gelegenheid van dit geschil; de eene wierd de Tempel der Eere, de andere die der
Deugd genoemd: nu moet men weeten, dat het woord deugd by de Romeinen
hetzelfde beteekende, als dapperheid en kloekmoedigheid; en in de daad, de
menschen zyn nooit ondeugend dan door gebrek aan de waare kloekmoedigheid.
Deeze beide Tempels nu waren zoo zonderling gebouwd, dat die der Eere geen
ingang van buiten had; maar men altyd door den Tempel der Deugd in dien der
Eere gaan moest; waarmede de Romeinen wilden te kennen geven, dat het betoonen
van waare kloekmoedigheid de weg is om tot de waare Eere te geraaken. Laat my
nu toe, myne Heeren!’ voer hy voort, ‘ulieden te vraagen, of gy denken kunt, dat gy,
door in duël te gaan, eene kloekmoedigheid betoonen zult, die ulieden den toegang
tot de waare Eere geven zal? Indien duëlleeren een werk is, dat in den Tempel der
Deugd geoefend kan worden, dan alleen opent het ulieden den toegang tot den
Tempel der Eere: en indien gylieden na het gevegt geene waare Eere bekomen
zult, is het niet lafhartig van uw voorneemen af te zien.’ En dit wierd ook het gelukkig
uitwerkzel van zyn voorstel.
I.W.
Bl. 549, reg 6, moet staan Mantuaansche, in plaats van Venuzyner Dichter.
In het Mengelwerk van ons voorig No., bl. 518, reg. 9, staat: Stella mirabiles; lees:
Stellae wutabiles.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve, over de onvoldoenbaarheid der menschen.
(Uit het Engelsch.)
- Nought's had, all's spent,
Why our desire is got without content.
SHAKESPEARK.

De dagelyksche ondervinding, bovenal die van edelmoedigen en weldaadigen, leert
ons menigvuldig, dat 'er Lieden gevonden worden, wien het zeer bezwaarlyk valt,
dienst te doen, en anderen, by welken men het onmogelyk goed kan maaken. Het
is zeker eenigermaate zonderling, dat zy, die van het betoon der goedgunstigheid
van anderen afhangen, het in de gedagten kunnen neemen, om de voorwaarden
voor te schryven; en dat zy, die weinig regts op iets hebben, nogthans alles
verwagten. - Wy zullen, egter, misschien bevinden, dat dit alleen een overblyfzel is
van die Onvoldoenbaarheid, welke by lieden van allerleien rang heerscht, en veelen
aanzet om dien tyd in ydele en vrugtlooze wenschen te spillen, welke beter besteed
zou zyn in het aanwenden van poogingen. Wanneer onze wenschen zich niet verder
uitstrekken dan de vatbaarheid onzer eigene bekwaamheden; wanneer wy, met
één woord, om niets meer wenschen, dan 't geen verkrygbaar is, - hebben onze
wenschen niets in zich, dat niet pryzenswaardig mag gerekend worden; het is een
prikkel tot vlytbetoon. Maar wanneer wy verder gaan, begeeven wy ons in de
gewesten der verbeelding; wy weeten niet waar te zullen ophouden, en derven
tevens de middelen ter verkryging, dewyl het voorwerp zo onbereikbaar is als
onredelyk. De ondervin-
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ding leert, nogthans, dat onze teleurstellingen, in dit laatste geval, niet min gevoelig
zyn, dan alsof onze wenschen zich bepaald hadden tot het geen noodzaaklyk en
redelyk is.
Waarschynlyk zou het veel toekomende kwelling en teleurstelling uitwinnen, indien
elk, by de intrede op het werkzaam tooneel des leevens, de zelfkennis zo verre
aanleerde, dat hy met eenige maate van naauwkeurigheid kon berekenen, wat hy
behoefde, wat hem zou voldoen, wat hem boven de kwellingen van nyd en de
aanprikkelingen van eerzugt zou verheffen. Weinigen schynen genegen om deeze
berekening te maaken, door enkel met hunne eigene Rede te werk te gaan; zy
wagten den tyd af, om hun leevenslot met dat van anderen te vergelyken; en zo
verscheiden, zo ongelyk zyn de standen onder het Menschdom, dat het niet kan
missen, of zy treffen 'er een aan, die zodanig is, dat deeze hun geluk, zo zy waanen,
zou voltooijen; doch een stand, voor hun onbereikbaar. - Tegenwoordige en daadlyke
genietingen betekenen niets, wanneer wy vergelykingen van gemelden aart in 't
werk stellen; en de man, die, boven het noodige verheeven, tot een ruimer genot
opklimt, zal met het laatste misschien nog niet voldaan weezen: hy ziet anderen in
nog veel ruimer doen; en het valt zeer ligt, voor eene verbeelding dus verhit en
onvoldaan, van stap tot stap verder te gaan, in het botvieren aan onbegrensde
vooruitzigten van standsvergrooting.
Dit alles, nogthans, zal by de zodanigen, die middelen hebben om hunnen
Leevensstand te verbeteren, enkel voor Eerzugt of Geldgierigheid moeten gehouden
worden. In hunne poogingen, om hooger te klimmen, is het hun eigen arbeid, hun
eigen belang, zyn het hunne eigene middelen en bekwaamheden, welke, ter bereiking
van dit oogmerk, ten dienste staan. Wy verwonderen ons niet zeer, wanneer wy
zien, dat een Man, die veel verkreegen heeft, na meer staat. Dit is het doorgaande
beloop in de wereld - de eigenaartige werking van Eerzugt en Gelddorst. Wy zien
dit te menigmaalen om ons des te verwonderen. Maar wanneer wy die zelfde
Onvoldoenbaarheid ontdekken by de zodanigen, die geheel van de goedheid of het
vlytbetoon van anderen afhangen, gevoelen wy deswegen een wederzin. De
Ontevredenheid vertoont zich dan in de haatlykste ge-
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daante - in de gedaante van Ondankbaarheid: wy hebben geen medelyden met
teleurstellingen van dien aart; wy zien het noodige met eene liefdaadige hand
geschonken, en egter zonder dank, zonder voldoening ontvangen; wy zien dezelfde
goedgunstigheid vermeer derd, en geen voldoening geschonken; wy beschouwen
dan dat voorwerp als onredelyk, ondankbaar, of als behoorende tot de zodanigen,
die men met geene mogelykheid dienst kan doen.
Doch 'er is eene andere bedenking, die ons nog te meer te onvrede maakt over
zodanig een gedrag. Wy zien rykdom verspreid zonder gebruik; - dien rykdom, welke
in handen van verdienstlyke voorwerpen zo veel diensts zou kunnen doen, om troost
te verschaffen en druk te verligten. Niets is gewooner dan het zeggen: deeze is
weggeworpen en in handen gevallen van den onwaardigen, den onbedagten; daar
'er zo veelen gevonden worden, aan welken dezelve met veel voordeels zou besteed
geweest zyn: dier vlytbetoon zou 'er door vermeerderd, dier diensten zouden
vermenigvuldigd zyn, en men zou zich van der zodanigen dankbaarheid hebben
mogen verzekerd houden. En schoon het waarheid is, dat iemand goedgunstigheid
moet bewyzen, deugdshalven, door een belangloos beginzel gedreeven, en zonder
hoope van wedergave in dit leeven, - is het nogthans even waar, dat dankbaarheid
tot de eenige verzekering strekt, dat gunstbetoon wel besteed is, en wel te raade
zal gehouden worden. - Dankbaarheid, wat ook zommigen des mogen gezegd
hebben, is in zo verre eene les van onafhangelykheid, dat wie dankerkentenisse
gevoelt voor eene verleende gunste of betoonden bystand, tragten zal, dit
ontvangene zo verre mogelyk te doen strekken, om voor te komen, dat de schenker
niet op nieuw bezwaard worde, en, zo 't mogelyk is, de noodzaaklykheid van eene
tweede vervoeging tot het verzoeken om hulpe te voorkomen. Ik weet niet, wat men,
door vergezogte bewyzen, ten tegendeele zou kunnen aanvoeren; maar ik ben
verzekerd, dat de ondervinding voor myne stelling pleit. - Ik spreek, nogthans, niet
van die dankbaarheid, welke zich alleen in woorden en gebruiklyke spreekwyzen
ontlast, maar die weezenlyk, ongemaakt en misschien stilzwygende is, en die, 't zy
van deeze aanduiding of niet, moet opgemaakt worden uit de vrugtgevolgen; want
wy kunnen
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in 't menschlyk hart niet zien. Indien dezelve valsch zy, zal de betoonde goedheid
met onbedagtzaame onoplettendheid verkwist, aan niets noodigs of nuttigs besteed
worden. Men zal het gegeevene ontvangen met trots, als een regt, schoon misschien
de hand eens vreemdelings het toereikt; men zal 'er alleen aan denken als een
grond tot een verderen aanzoek. - In tegendeel, wanneer de dankbaarheid weezenlyk
is, zal men de weldaad aanmerken als een tydig komenden onderstand, die op eene
voegzaame wyze moet gebruikt geworden, - als onverwagt, en daarom als iets,
waarop men niet andermaal moet staat maaken, - als eene edelmoedige pooging
ten onzen behoeve, en daarom niet te misbruiken tot onwaardige einden, - als voor
een tyd het middel verschaffende om onafhangelyk te weezen van de gevoelloozen
en onedelmoedigen, en daarom aan te wenden met de grootste zorgvuldigheid. 'Er
zal ook eene eerlyke en lofwaardige grootsheid plaats hebben, in te toonen, dat het
geen milddaadig gegeeven werd, wyslyk is aangewend; en dat de onvermydelyke
tegenheden des leevens, en geen gebrek aan vlytbetoon en overleg, zulk een
bystand noodig gemaakt hebben.
Vraagt men, waar zult gy zodanige voorwerpen vinden? Ik antwoord, bykans
overal; egter erken ik, dat de keuze daarvan niet altoos gemaklyk valt, - dat men
dikwyls een weinig zal moeten betaalen voor de ondervinding om hier eene regte
keuze te doen. De voornaamste rede, waarom de regte voorwerpen schynbaar zo
zeldzaam zyn, bestaat hierin, dat lieden van deezen egten stempel stil zyn en niet
indringende; terwyl de bedriegers, die wegloopen met de gaven hunner
medemenschen, veel gerugts maaken.
Een groot onheil, nogthans, is uit mangel deezer onderscheiding gebooren.
Menschen, die, in voorigen tyde, milddaadige weldoeners waren, hebben, door een
lange reeks van teleurstellingen, hun hart verhard tegen de aanzoeken om bystand;
en anderen, die nimmer een hart bezaten, door goeddaadigheid verwarmd, hebben
die ondervinding van anderen gemaklyk bekomen, en roemen 'er op als hunne
eigene; terwyl zulks hun onbeantwoordelyke bewysredenen opleevert, om
overeenkomstig met hunne gierige geaartheid te handelen, en de aanzoeken, hun
gedaan, op dien grond, van de hand te wyzen. Dit is ongetwyfeld een zeer groot
ongeluk;
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doch het eenige, 't welk men 'er uit mag afleiden, is, dat het met een weinig
omzigtigheids kan hersteld worden; en, in de daad, een honderdtal teleurstellingen
van deezen aart zyn niet genoegzaam, om de voldoening, van een waardig voorwerp
geholpen te hebben, op te weegen.
Ik wil voorts de droogheid deezer Proeve vergoeden, door eene ophelderende
Geschiedenis, welke ik onlangs aantrof, en die, schoon, in zommige omstandigheden,
wat zeer in uitersten loopende, over 't geheel, niet onvoegelyk by het behandelde
onderwerp zal gekeurd worden.
Mejuffrouw BANKS, (dus luidt het Verhaal) de Weduwe van eenen Geestlyke, die
een goede standplaats in Londen bekleedde, doch, verre boven zyn inkomen, geld
verteerde, vondt zich, by het afsterven van haaren Egtgenoot, genoodzaakt, het
huis, 't welk zy bewoonde, te verlaaten, haaren boedel aan de Schuldeischers over
te geeven, en in een afgelegen hoek der Stad te gaan woonen, waar zy eene kamer
huurde; ook moest zy, tot noodig leevensonderhoud, een gedeelte haarer kleederen
verkoopen. Ondanks haare armoede, verzuimde zy nooit te Kerk te gaan, zo wel
by andere gelegenheden als op Zondag.
Eenige maanden hadt zy in deezen toestand geleefd, als zy, op een morgen,
berigt kreeg, dat een Heer haar verlangde te spreeken. Zy ontving hem met eenige
onthutstheid; en vraagende wat hy haar te zeggen hadt, verklaarde hy, met weinig
omhaals, dat hy haar dikwyls in de Kerk gezien, en opgemerkt hadt, dat haar gelaat
een gezette droefgeestigheid tekende; met byvoeging, dat, hoe vreemd het mogt
schynen, hy het een middel tot zyne geluksbevordering zou achten, indien zy hem
de oorzaak dier verlegenheid wilde ontdekken. - De Weduwe, traanen stortende,
verhaalde hem openhartig den toestand, waarin zy zich bevondt. - ‘Wel, Mejuffrouw!’
zeide hy daarop, ‘welk eene som weeklyks zou u het leeven draaglyk maaken? Zou
eene halve Guinie 's weeks dit kunnen bewerken?’ - ô Ja! antwoordde zy, dit zou
het uiterste myner wenschen voldoen. - ‘Dan kunt gy,’ was het antwoord, ‘daarop
staat maaken.’ Dit zeggende gaf hy haar twee Guinies, als de betaaling van de
eerste maand. Zy was gereed om haare dankbetuigingen af te leggen, toen hy haar
deedt zwygen, door te verklaaren, dat
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zelfvoldoening de eenige dryfveer zyner daaden was; en dit zeggende verliet hy
haar.
Stipt werd de bepaalde som aan haar betaald; en haar weldoener, die haar dikwyls
bezogt, hadt het genoegen, dat zy eenige maanden lang een opgeruimd gelaat
vertoonde. Dan op zekeren tyd haar bezoekende, vertoonde zich een trek van
ongenoegen op haar gelaat. Op zyne vraage, wat 'er de oorzaak van mogt weezen,
verklaarde zy, met veel schynbaaren tegenzin, dat zy voorheen gewoon geweest
was, zich 's naamiddags te verkwikken met een kopje goede Thee, 't geen haar
thans niet mogt gebeuren. - ‘Gy hebt groot gelyk, Mejuffrouw! ik verwonder my,
voorheen hier op niet gedagt te hebben: zullen twee Guinies voor een vierendeel
jaars genoeg weezen?’ - ô Ja! myn Heer! sprak zy, met een gelaat, waarop het
genoegen te leezen was. - Haar twee Guinies aanbiedende, zeide hy: ‘Dit is voor
het eerste vierendeel jaars; en ik zal my het genoegen geeven van nu en dan een
kopje Thee by u te komen drinken.’ Dit zeggende, ging hy ter kamer uit.
Hy hadt voor eenigen tyd het genoegen, om, wanneer hy zyne beweldaadigde
kwam bezoeken, haar in schynbaare weltevredenheid te vinden. Dan het duurde
niet lang, of 'er vertoonde zich weder een wolk van somberheid op haar gelaat. By
haar aandringende om 'er de oorzaak van te mogen weeten, vermeldde zy hem,
met veel omhaals, dat het zo dikwyls de trappen op en neder gaan haar geweldig
in de ademhaaling hinderde. ‘Dit moet,’ was zyn antwoord, ‘ongetwyfeld zeer lastig
weezen: om dit te voorkomen, zal ik maaken dat gy een benedenkamer krygt.’ Voor
dit vernieuwd blyk van goeddaadigheid wilde zy haare dankzeggingen uitboezemen;
doch hy weerde dit af, met te verklaaren, dat hy in de zelfvoldoening genoegzaame
belooning vondt.
Dus gemaklyker gehuisvest, van het noodige en verkwiklyke voorzien, scheen
Mejuffrouw BANKS een jaar lang volkomen gelukkig. Dan daarop verloor zy haare
leevendigheid, en, in spyt van alle haare poogingen ten tegendeele, ontwaarde haar
Begunstiger, by zyn volgend bezoek, in haar gelaat de zigtbaarste tekens, dat 'er
wederom iets ontbrak. Hy drong daarop by haar aan, om te mogen weeten wat dit
ware; en met veel moeite kieeg hy te verstaan, dat eene kleine verzameling van
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wel uitgekoozene Boeken, en een Tuintje, de Bezitster daarvan hoogst gelukkig
moesten maaken. Hierop gaf hy geen antwoord; dan korten tyd daarnaa vervoegde
hy zich tot haar, en haar de hand biedende, verzogt hy, dat ze hem op een klein
togtje wilde vergezellen. Gereedlyk stemde zy daarin toe; hy leidde haar in de koets,
die voor de deur stondt te wagten; deeze voerde den Weldoener en de
Beweldaadigde na een klein net huis. - Toen zy daar gekomen waren, bragt hy haar
in de onderscheidene vertrekken: in een derzelven was eene verzameling van
uitgezogte Boeken. Naa dat zy haare verwondering betuigd hadt over de ligging
van het huis, de netheid van 't zelve, de fraaiheid van het huisraad en de keuze der
boeken, enz. geleidde hy haar in een zeer net aangelegd tuintje; dit bragt haar in
volkomene verrukking. Hierop vermeldde hy, dat zy dit huis kon betrekken, en alles,
wat 'er in was, gebruiken; dat hy daarenboven een knegt en meid bestemd hadt,
om op haare bevelen te passen; en, eindelyk, dat zy, ten einde haar niets zou
ontbreeken, staat kon maaken, dat zy ieder vierendeel jaars vyftig Ponden Sterlings
inkomen zou trekken. Zodanig was zy door dankbaarheid getroffen, dat zy zich voor
hem op de knieën wierp; doch op het oogenblik dat zy haare dankbetuigingen begon
uit te boezemen, verliet hy haar.
In dit aangenaam verblyf bezogt hy haar dikwyls, verheugd over haare
weltevredenheid. Dan eerlang hadt hy weder het verdriet van haar gelaat betrokken
te zien, en vol trekken van ontevredenheid. Naar gewoonte vroeg hy na de oorzaak.
Zy klaagde over lichaamlyke ongesteldheid. Hy wilde dat zy om een Doctor zou
zenden; doch zy gaf daarop te verstaan, dat die de oorzaak niet zou kunnen
wegneemen. - ‘Waar,’ voegde hy haar toe, ‘waar zullen wy dan een hulpmiddel
vinden?’ - Helaas! sprak zy, myn Buurman heeft een Paauw, wiens geschreeuw my
niet toelaat eenige rust te neemen. - ‘Is dat,’ luidde het antwoord haars Weldoeners,
terwyl hy zyn hoed met drift opvatte, ‘is dat de oorzaak, dan vrees ik dat gy een
Paauw allerwegen zult vinden!’ en oogenbliklyk ging hy heen.
's Volgenden daags kwam zyn Boekhouder by Mejuffrouw BANKS, om haar te
berigten, dat zyn Heer de Dienstboden afgedankt, de Goederen verkogt, en het
Huis te huur gezet hadt.
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Waarneeming, aangaande het nut van het wit nieskruid (Veratrum
album) in een verstikkende borstkramp.
Door J. Fr. Müller, Geneesheer te Uelzen.
Eene zwaarlyvige tachtigjaarige Dame genoot, zederd verscheidene jaaren, eene
onafgebrokene gezondheid, en gebruikte dus weinig geneesmiddelen, tegen welke
zy ook een grooten tegenzin had. Voorts leefde zy zeer vergenoegd, en wist van
geen verdriet. Het eenigste, 't geen haar zomwylen hinderde, was eene bovenmaate
groote aandoenlykheid op het zenuwgestel, die haar ook tot op heden is
bygebleeven: zo dat de geringste onverwagte aandoening in staat is, haare zenuwen
in eene geweldige beweeging te zetten.
In het begin van den voorigen winter werd zy aangetast door eene ligte galkoorts,
die, onder eene geschikte behandeling, binnen agt dagen verdween. Doch terstond
daar op gevoelde zy eenige bezetting op de borst, die haar het ademhaalen eenigzins
bezwaarlyk maakte; dit duurde een tydlang zonder te verergeren, doch nam op
eenmaal zodanig toe, dat ik, by haar gehaald zynde, na dat ik haar geduurende
tweemaal vier-en-twintig uuren niet gezien had, de toevallen van benaauwdheid op
de borst zodanig vermeerderd bevond, dat dezelve eene volkomene verstikking
dreigden. Teffens vond ik handen en voeten yskoud; terwyl het koud zweet met
groote druppen van het voorhoofd liep.
Dewyl de Lyderesse volbloedig was, en eene gewoone jaarlyksche laating, omtrent
dien tyd, had verzuimd, oordeelde ik niets geschikter, tot herstelling van den
gestremden omloop der vogten, dan eene ruime laating tot agt oncen. Thans week
het toeval ten vollen, en geduurende eenige uuren gevoelde de Zieke geen drukking
hoegenaamd op de borst. De pols, dien men in 't begin des aanvals in 't geheel niet
kon vinden, werd wederom behoorlyk vol, doch bleef nog wat krampachtig. Ook
keerde de natuurlyke warmte van handen en voeten weder; waartoe het wryven,
vooral der voetzoolen, niet weinig had toegebragt.
Om het wederkeeren van een zo bedenkelyk toeval
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te verhinderen, werden verscheidene krampstillende middelen voorgeschreeven;
doch desniettegenstaande keerde de benaauwde ademhaaling, na verloop van
vieren-twintig uuren, zonder eenige versnelling in den polsslag, met de grootste
hevigheid weder, na eene ontlasting door den afgang, gelyk zulks ook by het begin
van den voorigen aanval had plaats gehad. Zy had, naamelyk, vóór denzelven,
geduurende eenige uuren, zeer ongerust geslaapen, en was ontwaakt, onder een
benaauwden droom, met drang tot afgang; waardoor zy een grooten angst, tegen
den tyd, dat zy weder zou moeten afgaan, had opgevat. Daar zy nog volbloedig
was, en zelve eene aderlaating verlangde, maakte ik ook geen de minste
zwaarigheid, dezelve te herhaalen; 't geen met het beste gevolg geschiedde, zo dat
het toeval wederom ophield: dan teffens zeide ik haar, dat het ongemak denkelyk
wel zou wederkeeren, en nu vervolgens niet meer door bloedontlastingen zou te
helpen zyn. Het geen ik gevreesd had, gebeurde ook ten vollen; want, na verloop
van eenige uuren, gevoelde de Lyderesse wederom drang tot afgang, na dat zy
onder een benaauwden droom ontwaakt was, en had zo dra geene ontlasting
bekomen, of zy werd wederom even benaauwd als te vooren. Daar ik meermaalen
het wit Nieskruid in zeer kleine giften, met het beste gevolg, in krampachtige
toevallen, had gebruikt, besloot ik hetzelve ook hier aan te wenden. Hierom liet ik
oogenbliklyk een half grein van dit poeder, met zuiker gemengd, inneemen, met dit
gevolg, dat de Lyderesse, na verloop van een uur, zich verligt gevoelde en ruimer
kon ademhaalen. Eerlang verminderde ook het toeval zodanig, dat de Zieke in een
slaap viel, die geduurende eenige uuren aanhield, en eene aanmerklyke opwekking
van kragten en verligting van het toeval ten gevolge had.
Nadat ik vervolgens een tydlang het zelfde middel, tot een half grein, alle vyf uuren
had laaten gebruiken, werd de Zieke veel minder, dan voorheen, door benaauwde
droomen geplaagd. Zelfs werden de denkbeelden, welke door den droom voor den
geest kwamen, eerlang aangenaam. Doorgaans droomde zy, dat zy op het groen
lag, met bloemen bestrooid, of onder eene bedekking van roozen, enz. Na verloop
van eenige uuren, kwam 'er echter wederom een nieuwe aanval;
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doch dezelve was thans veel zachter dan voorheen, en duurde ook veel korter, zo
dat dezelve, na verloop van twee uuren, reeds ophield. In het bed zittende, kon zy
het tamelyk wel uithouden: alleen kwelde zy zich met den angst, dat het toeval, in
't vervolg, met meer geweld zou kunnen wederkeeren. De toevallen van bezetting
op de borst waren, by deeze gelegenheid, op zich zelven beschouwd, ook nog al
vry geweldig, doch echter zeer gering, in vergelyking van de voorige aanvallen, in
welke de geweldige angsten den dood, door eene plotzelyke verstikking, dreigden,
en men groote moeite had, om de Zieke in het bed te houden.
In de hier op volgende dagen vond ik de Lyderesse, wanneer zy geslaapen had,
in een zagt zweet liggen. Zo zy zeide was haar zweet scherp: want zy bespeurde
in haar vel, vooral in handen en voeten, een gevoel, als van iets brandends; 't geen
my zeer aangenaam was; naardien de Heer HAHNEMANN heeft waargenomen, dat
dit gevoel een der eigendommelyke uitwerkingen is van dit voortreffelyk
geneesmiddel, welke door de Ouden reeds was waargenomen, en waarin zy veel
vertrouwen stelden. Thans loosde de Lyderesse ook van tyd tot tyd eene witachtige,
niet geheel doorschynende pis, en had, geduurende de vier-en-twintig uuren, drie
of vier kleine weeke sterkruikende afgangen, zonder pyn.
Intusschen hervatte het toeval van tyd tot tyd, maar steeds langzaamer en met
minder hevigheid. De aanvallen kwamen ieder keer laater terug; terwyl de gewoone
bezetting op de borst, over welke zy, vóór den aanval der verstikking dreigende
toevallen, reeds had geklaagd, aanhield; zynde thans de vernieuwde aanvallen
maar eene kleine verergering van den dagelykschen toestand. Men hield intusschen
aan met dezelfde geneeswyze, en had daardoor het genoegen, van te ondervinden,
dat, na verloop van agt dagen, ook deeze verheffingen, en eindelyk de geheele
benaauwdheid op de borst, verdweenen. Na dat deeze Dame vervolgens eenige
versterkende middelen had gebruikt, leeft zy in haar een-en-tachtigste jaar volmaakt
gezond en wel te vreden.
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Leevensberigt van Leonardo da Vinci.
(Uit het Engelsch.)
Den Schryveren der Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
‘Zeer onlangs trof ik, in uw Mengelwerk, een Stukje aan, ten opschrift voerende:
(*)
Proeve over de Uitgestrektheid der Menschlyke Vermogens . Ten voorbeelde vond
ik aangevoerd LEONARDO DA VINCI, en eenige trekken, dienende tot des Schryvers
oogmerk, uit diens Mans Geschiedenis bygebragt. Ik herinnerde my, korts geleden,
in een Engelsch Maandwerk, een Leevensberigt van dien beroemden Man geleezen
te hebben, en vond my opgewekt dit op te zoeken, te herleezen, en vervolgens om
de hand aan de vertaaling te slaan, met oogmerk om het Ul. toe te schikken, ter
plaatzing in uw Mengelwerk, waarin ik, van tyd tot tyd, met veel genoegen,
Leevensbeschryvingen aantref. Mag ik het door my vertaalde 'er in geplaatst zien,
dan heb ik myn oogmerk bereikt.’ enz.
LEONARDO DA VINCI werd gebooren in het Kasteel Vinci, gelegen in de Valei van
Arno, een weinig beneden Florence. Zyn Vader, PIETRO DA VINCI, was een Man, die
in zeer bekrompene omstandigheden leefde; dan, vroegtydig zyns Zoons geneigdheid
tot de Teken- en Schilderkunst ontdekt hebbende, door verscheide tekeningen, met
eene kinderlyke hand ontworpen, besloot hy dien natuurlyken aanleg, zo veel
mogelyk, te ondersteunen. Met dit oogmerk bragt hy hem te Florence, en plaatste
hem onder het opzigt van zynen Vriend ANDREAS VEROCCHIO, een Schilder, die te
gemelder Stede eenigen naam gemaakt hadt.

(*)

Zie boven, bl. 589.
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Welhaast ontdekte VEROCCHIO iets zeer buitengemeens in den Jongeling, 't geen
hem bewoog, alles aan diens opvoeding te koste te leggen, daartoe opgewekt niet
alleen door de vriendschap, welke hy des Jongelings Vader toedroeg, maar ook
door de leevendigheid en bevalligheid, welke met de kennelykste trekken in deezen
Kweekeling doorstaken. Ten huize van dien Vriend vondt DA VINCI alles, wat hy kon
verlangen, om voldoening te schenken aan zyne sterke neiging tot alle Kunsten,
die tot de Schilderkunst betrekking hebben: want zyn Leermeester was niet alleen
een Schilder, maar tevens een Plaatsnyder, een Architect, een Beeldhouwer en
een Goudsmit.
DA VINCI maakte, binnen korten tyd, zo groote vorderingen, dat hy VEROCCHIO
zelfs overtrof. Dit ontdekte zich de eerste keer op eene treffende wyze. VEROCCHIO
hadt een Schilderstuk onder handen voor de Monniken van Valombrosa, niet verre
van Florence; het verbeeldde den Doop onzes Zaligmaakers. In de voltooijing van
't zelve verzogt hy de hulp zyns Kweekelings, en gaf hem een Engel te schilderen:
dan welhaast hadt hy berouw wegens dit bestaan; want DA VINCI's Engel was verre
het beste Beeld in 't geheele Stuk, en deedt alle de andere, als 't ware, verdwynen.
VEROCCHIO vondt zich daardoor zo diep getroffen, dat hy van schilderen afstapte,
en zints dien tyd penseel noch palet in de hand nam.
Naa dit Proefstuk dagt DA VINCI geen Meester meer noodig te hebben; en
VEROCCHIO verlaatende, ving hy aan voor zich zelven te schilderen. Verscheide
Schilderstukken, door hem, ten dien tyde, vervaardigd, zyn lang te Florence te zien
geweest. Voor den Koning van Portugal verbeeldde hy ADAM en EVA in het Paradys.
Dit was een meesterstuk: de twee hoofdbeelden waren by uitstek bevallig, het
landschap allerschoonst; de boomen en vrugten hadden eene onbegryplyk groote
naauwkeurigheid. - Op zyns Vaders verzoek schilderde hy een Stukje voor een
zyner oude Buurkennissen te Vinci: 't zelve bestondt geheelenal uit Dieren, waarvan
de Menschen doorgaans een afkeer hebben; deeze hadt hy zo kunstig
zamengevoegd, en in zulke houdingen geplaatst, dat het Stuk, even als de kop van
MEDUSA, de aanschouwers met verwondering vervulde, maar tevens met schrik.
Zyn Vader, ligt bevroe-
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dende, dat dergelyk een Schilderstuk niet geschikt was voor een Landman, verkogt
het: het kwam vervolgens in handen des Hertogs van Milaan, die 'er driehonderd
Florynen voor betaalde.
Vervolgens schilderde DA VINCI twee zeer schoone Stukken. In het een werd de
Maagd MARIA verbeeld, en nevens haar een Watervat, met Bloemen daar by staande.
In dit Stuk toonde hy eene zonderlinge bekwaamheid; het licht, door de Bloemen
terug gekaatst, veroorzaakte een bleek rooden gloed op het water. Dit Stuk is
naderhand in 't bezit geweest van Paus CLEMENS DEN VII. - Het ander was een Stuk,
vervaardigd voor zyn Vriend ANTONIO SEGNI. In 't zelve vertoonde hy NEPTUNUS op
zyn Wagen, getrokken door Zeepaarden, vergezeld door Tritons en Zeegoden: de
Hemel was betrokken met dikke wolken, die na alle kanten, door de kragt der winden,
scheenen gedreeven te worden; de golven zag men, als 't ware, bruisschen; en de
geheele Oceaan scheen in de hevigste beroering. Dit Schilderstuk was geheel in
het character en de manier van DA VINCI: want zyn vernuft was uitgebreid, en zyne
verbeeldingskragt leevendig; en, schoon hy wist, dat eene juiste evenredigheid de
bron was, waaruit alle weezenlyke schoonheid hervoortkwam, was hy nogthans in
zekere maate gesteld op alles, wat een vreemd en ongemeen voorkomen hadt. Dit
ging zo verre, dat hy, by geval iemand ontmoetende, die iets vreemds en belachlyks
in zyn voorkomen hadt, niet miste dien persoon te volgen, om dit voorwerp met
aandagt te zien, en 'er een denkbeeld van te vormen, zodat hy, t'huis komende,
daarvan eene tekening kon ontwerpen. PAUL LOMAZZO verzekert ons, in zyne
Verhandeling over de Schilderkunst, dat AURELIO LOVINO een Boek met Tekeningen
bezat, door DA VINCI, op voorgemelde wyze, vervaardigd. Van zyn talent ten deezen
opzigte moge men oordeelen uit een Schilderstuk, voortyds te zien in het toenmaalig
Koninglyk Paleis te Parys. De Figuuren zyn twee vegtende Ruiters, kampende om
elkander den Standaart te ontweldigen. Gramschap en woede zyn zo verwonderlyk
uitgedrukt op het gelaat der beide Krygslieden, hunne houding is zo wild, en de
kleeding in eene zo vreemde, doch tevens bevallige ongeredderdheid, dat, wie het
Schilderstuk ziet, teffens met schrik vervuld en tot
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lachen gedrongen wordt. Ik ga met stilzwygen voorby den Kop van MEDUSA, door
hem geschilderd, en een ander Stuk, verbeeldende de Wyzen uit het Oosten, hunne
geschenken brengende; schoon 'er in het laatstgemelde eenige schoone koppen
zyn. Dan, 's Mans verbeelding zeer ongestadig en vlugtig zynde, liet hy deeze beide
en verscheide andere zyner werken onvoltooid. Daarenboven bezat hy een zo hoog
denkbeeld van het schilderen, en zyne kunde was in elk gedeelte daarvan zo
volkomen, dat hy, met al zyn vuur en leevendigheid, veel tyds noodig badt, om een
onder handen genomen stuk te voltooijen.
Nooit was eenig Schilder beter voorzien met het beschouwend gedeelte dier
Kunste, dan DA VINCI. Hy was wel bedreeven in de Ontleedkunde, verstondt de
Gezigt- en Wiskunde, en lag zich toe op de kennis der Natuure en haarer Werken,
zo op de aarde als aan den hemel. Zo veele onderscheidene Studien, en zulk eene
verscheidenheid van opmerkingen als zy aan de hand geeven, schonken hem alle
de kundigheden, welke een Schilder kan wenschen, en vormden hem tot den
bekwaamsten Man, dien men immer in dit vak gekend heeft. Zyne Oefeningen
bepaalden zich niet tot de gemelde Studien: want een geest, voor alles geschikt,
bezittende, en een smaak voor alle beschaavende Weetenschappen, lag hy zich
toe op alle, en muntte in elke uit. Hy was een goed Bouwkundige, een bekwaam
Beeldhouwer, en in de Werktuigkunde door en door bedreeven. Hy hadt een schoone
stem, was afgerigt op de muzyk, zong verwonderbaar, en behandelde onderscheide
Speeltuigen beter dan eenig Muzykant van zynen tyd. Hadde hy geleefd in de eeuw
der Verdichtzelkunde, de Grieken zouden hem, buiten twyfel, tot een Zoon van
APOLLO gemaakt hebben; zy waren te meer in dit gevoelen zeker bevestigd geweest,
daar dezelfde geestdrift, welke hem tot een Schilder en Muzykant vormde, hem ook
een Poëet deedt worden.
Het was verbaazend, te zien, dat DA VINCI zoo veel genoegen schiep in
lichaamsoefeningen, die geheel vreemd scheenen van zyn beroep. Hy muntte uit
in het Paardryden, en vertoonde zich gaarne op een welgezadeld Ros. De Wapenen
behandelde hy met groote afgerigtheid; en in bevalligheid van voorkomen mogt
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hy met alle de Ridders van zynen tyd om den prys dingen. Zyn gedrag was de
beleefdheid zelve, zyne verkeering aangenaam, zyn spraak welluidend. Zo veele
bekwaamheden zich in hem vereenigende, vormden van hem den volmaaktsten
Man der eeuwe, waarin hy leefde. Zyn gezelschap werd gezogt door allen, die hem
kenden; niemand woonde het ooit zonder vermaak by, of verliet het zonder wederzin.
DA VINCI's roem verspreidde zich welhaast over geheel Italie, waar hy bekend
werd als de voornaamste Man in alle beschaafde Kunsten. LOUIS SFORZA, bygenaamd
de Moor, Hertog van Milaan, noodigde hem ten zynen Hove, met toelegging van
een jaargeld van vyfhonderd Kroonen. Deeze Prins, zeer onlangs eene Academie
van Bouwkunde opgericht hebbende, bewoog DA VINCI om 'er Lid van te worden.
Daardoor deedt die Prins aan de Academie den grootsten dienst: DA VINCI was 'er
geen Lid van geworden, of hy verbande alle de Gothische orde en cieraaden, die
eene vroegere Academie, honderd jaaren te vooren, behouden hadt; hy bragt alles
terugge tot de gelukkige eenvoudigheid en zuiverheid der Ouden.
Omtrent deezen tyd vormde L. SFORZA een plan, om de Stad Milaan, door een
nieuw Kanaal, van water te voorzien. De volvoering van dit ontwerp werd aan DA
VINCI toevertrouwd, en hy kweet 'er zich van op eene wyze, welke alle verwagting
te boven ging. Het Kanaal is bekend onder den naam van Mortesana; het strekt
zich boven de tweehonderd mylen in de lengte uit, en is geheelenal bevaarbaar;
het loopt door de Vateline en Chiavenna, leidende het water van de Rivier Adda tot
de wallen van Milaan, voorziende beide de Stad en het omliggende land, door de
gemeenschap, welke 't zelve heeft met de Po en de Zee. Dit was eene zo edele als
grootsche en moeilyke onderneeming, alzins het vernuft van DA VINCI waardig.
Veelvuldige zwaarigheden vondt hy hier te boven te komen, en veel meerder dan
'er ontstaan waren by het graaven van het oude Kanaal, 't welk het water van de
Tesino aan de andere zyde van de Stad brengt, en tweehonderd jaaren geleden
gemaakt werd, toen Milaan eene Republiek was. - DA VINCI begaf zich, om dit groote
werk uit te voeren, na het Landgoed van zynen Vriend Signior MALZI's, te Vaverola.
Hier
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sleet hy verscheide jaaren in de beoefening der Wysbegeerte en Wikunde, zich met
dubbele bevlytiging toeleggende op die deelen, welke hem van dienst konden zyn
in het groote werk, door hem ondernomen. By de beoefening der Wysbegeerte
voegde hy het naspeuren van de Oudheid- en Geschiedkunde, en nam, dit doende,
waar, op welk eene wyze de PTOLOMEUSSEN het water van den Nyl door verscheide
deelen van Egypte geleid hadden; en hoe TRAJANUS eene gemeenschap geopend
hadt met Nicomedie, door de meiren en rivieren, tusschen die Stad en de Zee
gelegen, bevaarbaar te maaken.
Naa dat DA VINCI als Bouw- en Waterleikundige in dienst des Hertogs gearbeid
hadt, kreeg hy last van den Hertog, om door zyne Schilderkunst Milaan fraaiheid
by te zetten. De Prins beval hem, 's Heeren Avondmaal te schilderen voor de Eetzaal
der Dominicaanen van St. Maria delle Grazie. DA VINCI overtrof zichzelven in dit
Schilderstuk. Alle de schoonheden van zyn penseel vertoonden zich hier op eene
waarlyk verbaazende wyze. Het ontwerp is grootsch, maar naauwkeurig; de
uitdrukking edel; de kleur bekoorlyk; en de hoofden zyn vol verscheidenheids. Op
het gelaat van alle de Apostelen was iet grootsch en zagts; doch bovenal muntte
zulks uit in dat van JACOBUS. Het aangezigt van onzen Zaligmaaker voltooide hy
niet geheel. DA VINCI wanhoopte om het denkbeeld uit te drukken van eene meerdere
schoonheid, dan hy aan de Apostelen gegeeven hadt. Terwyl DA VINCI dit Stuk onder
handen hadt, spoorde de Prior des Kloosters hem menigmaal aan om meer spoeds
te maaken, denkende dat hy met het werk zammelde: dan alle zyne aanmaaningen
tot meerder spoeds niets baatende, ging hy des by den Hertog klaagen. Hierop
werd DA VINCI ontboden; en na het schilderstuk gevraagd, verzekerde hy den Hertog,
dat 'er slegts twee aangezigten ontbraken, om het voltooid te kunnen noemen: het
een was dat van onzen Zaligmaaker, het ander dat van JUDAS. Wat het eerste betrof,
beleedt hy onbekwaam te weezen om het af te maaken, zich verlegen vindende om
de majesteit en schoonheid te treffen van een zo beminnenswaardig en ontzaglyk
persoonadie; dan hy beloofde het tweede spoedig te zullen voltooijen, dewyl hy,
om de ondankbaarheid en gierigheid van JUDAS te treffen,
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niets anders noodig hadt, dan den Prior van het Klooster der Dominicaanen af te
beelden, die alle de moeite, door hem aan dit Stuk besteed, zo slegt beloonde.
Dit Schilderstuk is altoos voor DA VINCI's meesterstuk gehouden. Het sloeg op dat
gedeelte der Geschiedenisse, waarin onze Heer zynen Jongeren verklaarde, dat
één hunner Hem verraaden zou. De aandoeningen, welke te dier gelegenheid in
de gemoederen der Apostelen moesten ontstaan, worden heerlyk vertoond; de
uitdrukkingen van leedweezen, vrees, vermoeden, ongerustheid en liefde, zyn
verwonderlyk getroffen. JUDAS draagt alle merktekens van een Verraader en
Snoodaart: het verraad, 't welk in zyn boezem school, speelt kennelyk op zyn gelaat;
en met een enkelen oogslag onderkent men hem van alle de overigen. DA VINCI
toonde hier, dat hy volkomen de beweegingen der ziele kende, en wist, welk eene
uitwerking deeze op het lichaam hadden; hy bezat het kunstvermogen om dezelve
in alle kragt op het gelaat te brengen. In dit gedeelte der Schilderkunst was hy, in
de daad, onnavolgbaar. - FRANçOIS DE I was zo getroffen door dit Stuk, toen hy 't
zelve te Milaan zag, dat hy alle mogelyke middelen aanwendde om het na Frankryk
te brengen. Dan men vondt dit ondoenlyk, dewyl het geschilderd was op een dikken
wand, en niet minder dan dertig vierkante voeten besloeg. Een Copy van dit
Schilderstuk, voorheen te St. Germain te zien, werd gemaakt op last van gemelden
Franschen Koning, die, het oorspronglyke buiten zyn bereik vindende, besloot, iets,
daar na gelykende, te hebben. Daar is eene andere Copy van in 't groot, vervaardigd
door LOMAZZO, een van DA VINCI's Leerlingen, en nog bewaard in de Kerk van St.
Barnabas te Milaan. Uit deeze twee Copyen kan de kunstlievende eenig denkbeeld
vormen van de schoonheden des oorspronglyken meesterstuks, 't welk thans geheel
misvormd is: want DA VINCI met olieverf geschilderd hebbende op een wand, niet
vry van vogtigheid, heeft de damp der plaatze zich met de kleuren vermengd, en
dezelve in zo hoog eene maate veranderd, dat 'er bykans niets van is overgebleeven.
(Het Vervolg en Slot hiernaa.)
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Uittrekzel eener reize om De la Pêrouse op te zoeken, gedaan in
de jaaren MDCCXCI tot MDCCXCIV, ontleend uit het reisverhaal
van M. Labillardiere, een der Natuurkundigen, tot deezen Tocht
bestemd.
(Vervolg van bl. 581.)
Met den Koning TOOBOU en de Koningin TINè, eene zeer dikke Vrouwe van omtrent
vyftig jaaren, hadden onze Reizigers verscheide ontmoetingen. Zy spyzigden aan
boord van een der Schepen. Onze Maitre d'hotel stondt agter haar, om het bord
weg te neemen; doch zy spaarde hem die moeite, houdende dat en het tafelkleed
voor zich. - Koning TOOBOU gaf aan den Generaal DENTRECASTEAUX een onthaal,
der overneeminge waardig.
Op den eersten April 1793 toog de Generaal, 's morgens ten zes uuren,
overeenkomstig met de gedaane uitnoodiging van Koning TOOBOU, uit, tot het genot
des onthaals, 't welk hem beloofd was op het Eiland Tongataboo. Wy vergezelden
hem, met meest alle de Officieren, en een welgewapende Lyfwagt. - Eenigen der
Inboorelingen, die ons met hunne Canoes volgden, deeden ons, langs het strand,
westwaards aan, eenigen tyd houden, om te komen op eene plaats, waar wy, volgens
hunne onderrigting, een groot getal Inwoonders zouden vinden, nevens verscheide
hunner Hoofden. - Zo ras wy aan land stapten, kwam FEENOU den Generaal te
gemoet treeden, en vergezelde hem tot het midden van eene talryke verzameling
Inboorelingen, met OMALAï aan hun hoofd. Deeze verzogt den Generaal, aan zyne
slinker hand te gaan nederzitten, naa de Inboorelingen bevel gegeeven te hebben
om zich in een kring rondsom hem te vervoegen. Wy zetten ons, voor eene korte
wyle, op eenige matten, op den grond gespreid, in de schaduw van 't geboomte.
Eenige deezer boomen waren de Cerbera manghas (of Indiaansche Mango-Boom);
andere de Hernandia ovigera, welks vrugt dit Volk ten cieraad gebruikt. - Weinig
tyds daarnaa gingen wy een vry hoog beschutzel bezien, 't welk ten dekzel diende
van eene

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

615
Oorlogs-canoe, tachtig voeten lang, van binnen met stevige inhouten gemaakt, die
omtrent drie voeten van elkander stonden. FEENOU, ons het maakzel deezer dubbele
Canoe hebbende doen opmerken, verhaalde ons, dat hy dezelve vermeesterd hadt
in een Scheepsstryd, gevogten met de Inwoonderen van de Feejee-Eilanden.
Westwaards aan voortgaande, trokken wy over eene ruime afgeheinde plaats,
met palisaden omzet; de staaken stonden in eene schuinsche rigting, en vry digt
aan elkander. Binnen de omheining groeiden Broodvrugtboomen, alsmede de
Corypha umbraculifera. Verder op zagen wy, in eene veel min uitgestrekte omheining,
eene kleine hut van eene kegelvormige gedaante. Wy kreegen berigt, dat in dezelve
het overschot eens onlangs overleden Opperhoofds gelegd was; en men
waarschuwde ons, dat daar in te gaan verboden was. - Een vierde van een uur
bewandelden wy een naauw pad, aan wederzyden met palisaden bezet, tot dat wy
eene uitgebreide omheining aantroffen, waar Koning TOOBOU binnen kort stondt te
komen. OMALAï verzogt ons, de koele lugt te scheppen onder een afdakzel, bykans
van eene half ovaale gedaante, omtrent zes-en-dertig voeten lang, en vyftien voeten
breed. Het dak, overdekt met de bladeren van de Vacoua, die het ondoordringbaar
maakten voor de sterkste regenvlaage, was ruim vyftien voeten hoog, en hing bykans
op den grond neder; de grond was met matten belegd, en agt duimen hooger dan
de omliggende aarde; dit behoedde dezelve voor allen gevaar van overstrooming;
het dak werd onderschraagd door tien pylaaren.
Eindelyk kwam TOOBOU met twee zyner Dogteren, die eene groote maate Olie
van Kokosnooten over haar hair hadden uitgestort; zy droegen ieder een halssnoer,
zamengesteld uit de fraaije zaaden van de Abrus precatorius. De Inboorelingen
kwamen van alle kanten in menigte zamenvloeijen. Naar gissing bevonden 'er zich
wel vierduizend. - De plaats der eere was ongetwyfeld aan 's Konings slinker hand:
want hy verzogt den Generaal, daar plaats te neemen. Deeze gaf onverwyld bevel,
om de Geschenken, welke hy voor TOOBOU bestemd hadt, te voorschyn te brengen.
De Koning drukte zyne dankerkentenis daarvoor ten sterksten uit: dan, van alles,
wat hem werd aangeboden, verwekte niets
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zo zeer de bewondering des gezelschaps als een stuk rood Damast; de schitterende
kleur verwekte van alle kanten den uitroep, eho! eho! welken zy verscheide keeren
herhaalden, onder het betoon van alle tekenen der hoogste bewondering. Zy hieven
dezelfde uitroepingen aan, toen de Generaal eenige stukken Lint ontrolde, waarin
rood de heerschende kleur was. Hierop boodt de Generaal hem eene zwangere
Geit, en een Bok en een paar Konynen, een Rammelaar en Voedster, aan. De
Koning beloofde voor deeze Dieren alle mogelyke zorge te zullen draagen, ten einde
zy in zyn land mogten voortteelen. - OMALAï, die TOOBOU ons berigtte dat zyn Zoon
was, ontving ook eenige geschenken van onzen Generaal: ze werden desgelyks
aan verscheide andere Hoofden uitgedeeld.
Aan onze rechter hand, tegen het noord-oosten, zaten dertien Muzykanten onder
de schaduw van een Broodboom, met eene menigte vrugten belaaden. Zy zongen
in onderscheide partyen zamen. Vier hunner hadden in hunne handen een
Bamboo-riet van drie of drie en een half voet lang, waarmede zy de maat op den
grond sloegen; de langste van deeze Bamboos scheen by wylen daartoe byzonder
te dienen. De klanken deezer speeltuigen kwamen zeer naby aan het geluid van
de Tambourin, en stonden tot elkander in de volgende evenredigheid. Twee Bamboos
van eene gemiddelde lengte waren op een en denzelfden toon; de langste waren
anderhalve toon laager, en de kortste klonken anderhalven toon hooger. De
Muzykant, die de tegen-tenor zong, deedt zyne stem verre boven die der overigen
hooren, schoon dezelve eenigzins raauw was; en ten zelfden tyde vergezelde hy
dit zingen, door met twee kleine stokjes van Cassuarina op een Bamboo van agttien
voeten lang te slaan, 't welk in de geheele lengte gespleeten was. Drie Muzykanten,
voor de anderen geplaatst, drukten tevens het onderwerp van hunnen zang door
gebaarden uit, welke zy zeker vooraf zeer juist bepaald en zich eigen gemaakt
hadden: want die gebaarden werden alle op dezelfde wyze volbragt. Nu en dan
wendden zy zich tot den Koning, geene onbevallige beweegingen met hunne armen
maakende; by wylen boogen zy schielyk hunne hoofden, zo dat de kin op de borst
kwam, en schudden daarop het hoofd herhaalde keeren.
Intusschen boodt TOOBOU den Generaal eenige stuk-
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ken stof aan, gemaakt van bast des Papier-moerbeziebooms; hy liet dezelve met
geene geringe maate van vertooning uitspreiden, ten einde wy de gansche waarde
van deeze Gifte mogten gevoelen. - Een van 's Konings Staatsdienaaren, die aan
zyne rechter hand zat, beval, dat de Kava zou toebereid worden: onmiddelyk werd
een houten vat van eene langwerpig ronde gedaante, drie voeten lang, met dit vogt
gevuld, binnen gebragt. De Muzykanten hadden ongetwyfeld hunne schoonste
stukken tot deezen tyd bespaard. Thans klonk by ieder pause, welke zy maakten,
het geroep, mâli! mâli! van alle kanten; en de herhaalde toejuichingen der
Inboorelingen gaven ons te verstaan, dat deeze Muzyk op hun een zeer sterken en
welgevalligen indruk maakte. - De Kava werd daarop verdeeld aan de onderscheide
Opperhoofden, door hem, die last ter bereiding en aanbreuging van dien drank
gegeeven hadt. Hy deedt hun dien toekomen in de holte van Plantainbladen, zo
onmiddelyk daar ter plaatze vervaardigd: telkens, wanneer hy een dier zonderlinge
drinkbekers overgaf, sprak hy met eene vry sterke stem den naam uit van den Man,
voor wien dezelve bestemd was. FEENOU bediende hy eerst, zeggende Mayé ma
FEENOU: dit deedt hy ook ten aanziene van de andere Volkshoofden, allen wier
naamen wy gemaklyk konden uitspreeken: eenige waren NUFATOA, FEFE, MAFI,
FAMOUNA, FATOUMENA, enz. - Wy mogten vermoeden, dat men het noodig keurde,
dat eenigen der Hoofden over de goedheid van den drank oordeelden, eer dezelve
den Koning werd aangeboden: want drie hadden reeds vóór hem gedronken. Geen
zyner Dogteren kreeg 'er deel aan; en het scheen ons toe, dat deeze drank alleen
voor de Mannen bestemd was.
Niettegenstaande de tegenwoordigheid des Generaals, viel de Koning zeer
schielyk in slaap, en snorkte geweldig; met de beenen kruisling gezeten, kwam zyn
hoofd, onder het slaapen, tot aan zyne knieën. Wanneer hy ontwaakte, vertoonden
wy hem de afbeelding van eene Koe, en vroegen, of dat Dier, door Capitein COOK
aan Koning POULAHO gegeeven, nog in leeven was, en gejongd hadt? Hy kende het
Beest uit de aftekening zeer wel, en noemde het Boakka toote; doch verklaarde,
dat 'er thans geene op Tongataboo waren, maar op Kapaee. Verscheidene der
Inboorelingen sluis-
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terden ons behendig in, dat 'er eenige op Tongataboo waren; schoon anderen zulks
ontkenden. Overzulks konden wy 'er niet recht agter komen, wat 'er geworden was
van den Stier en de Koe, door Capitein COOK op dit Eiland gelaaten: zo stondt het
ook geschapen ten aanziene van den Hengst en de Merrie, door hem aan FEENOU
gegeeven. Misschien waren zy bevreesd, dat wy eenige deezer Dieren van hun
zouden afvraagen.
Deeze Vergadering verlaatende, wandelden wy, oostwaards aan, op een langzaam
ryzenden grond. In 't eerst gingen wy door wegen, met palisaden afgeperkt; dan
welhaast hielden die omheiningen op, en wy bereikten een veld met Yams in volle
rypheid. Verder op vonden wy den grond versch omgespit, en overal vertoonden
zich tekenen van groote vrugtbaarheid. Welhaast bereikten wy eene aangenaame
plek gronds, op den top van een kleinen heuvel, waar de Inboorelingen eene soort
van rotunda vervaardigd hadden, omtrent twaalf voeten wyd, met palisaden omzet,
en met eenig laag geboomte, kunstig gesnoeid. Onder deeze rotunda zagen wy de
overblyfzels van de uitgekaauwde Kava-wortelen. Rondsom deeze rotunda stonden
vier-en-twintig kleine hutten, geplaatst in een cirkel van zestien voeten over 't kruis.
Deeze hutten waren alle overdekt met bladeren van Kokosboomen, aartig te zamen
gevoegd: de gedaante was bykans een half ovaal, negen voeten lang en zes voeten
breed; zy waren aan den top verdeeld door een doorloopende naauwe spleet, die
de eenige opening uitmaakte; en 'er was geen middel om 'er binnen te komen, dan
door de zyden vaneen te schuiven. Wy kreegen berigt van eenigen der Inwoonderen,
die ons gevolgd waren, dat de Koning menigmaal te deezer plaatze kwam, om Kava
met verscheidene der Opperhoofden des Eilands te drinken, en dat alsdan ieder
deezen drank in zulk eene hut ging drinken. - Wy zagen in de handen van eene der
Vrouwen, die van eenigen rang scheen te zyn, eene soort van mat, omtrent twee
voeten in 't vierkant, wit van kleur, gemaakt van het hair uit een paardenstaart.
Mogelyk waren deeze hairen getrokken uit die paarden, welke COOK op het Eiland
liet; doch zy wilden aan onze nieuwsgierigheid, ten deezen aanziene, niet voldoen.
De Koning hadt zynen Onderdaanen geboden, de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

619
verdere geschenken, door hem den Generaal toegedagt, aan te brengen: reeds
vroegtydig zagen wy 'er, by tusschenpoozen, aankomen, die ieder op schouder een
bamboo-riet van zes voeten lang droegen, aan welks einde kleine visschen hingen,
van het Scarus- en Chatodon-geslacht, meest alreeds toebereid en in Kokosbladen
gewonden; anderen voerden Broodvrugten en Yams aan: door hunne bamboo-rieten
dwars over elkander te leggen, maakten zy twee driehoekige pyramiden, een van
zes en een van drie voeten hoog. De rauwe visch begon reeds niet weinig te stinken.
's Naamiddags omtrent één uur ging TOOBOU weg, zonder eenig woord tot iemand
te spreeken. Wy verlieten daarop mede de vergadering, en werden tot de
landingplaats vergezeld door FEENOU en OMALAï, die last gaven, om een geheel
Varken, even gereed gemaakt, met eenige Visch, Yams en Broodvrugt, by ons te
brengen, met uitnoodiging dat wy zouden gaan zitten om ons middagmaal te neemen;
doch het Varken, volgens hunne wyze van vleesch bereiden niet half gaar zynde,
verkoozen wy liever aan boord te gaan eeten. - Hierop verzogten zy ons, de
onderscheide aangebragte spyzen aan te neemen, welke zy last gaven in onze
lange hoot te brengen; terwyl anderen, in gevolge eens bevels van TOOBOU, die
boot vulden met de spyzen, op de gemelde pyramiden zamengebragt.
Binnen korten tyd was alles tot ons vertrek gereed. Onze Boots hadden van het
strand moeten afzetten, wegens het vallen van 't water; en wy konden 'er niet by
komen, dan door over een Koraalbank, meer dan driehonderd schreden met water
bedekt, te gaan: doch wy vonden de Inboorelingen zeer beleefd; want, ten einde
wy niet nat mogten worden, bragten zy ons tot zekere rotzen, even boven 't water
uitsteekende; terwyl anderen met hunne Canoes kwamen, om ons aan onze boots
te brengen. - De mannen, die ons over het water hielpen, hetoonden zich zeer wel
te vrede over 't geen wy hun voor die moeite gaven; dan ten zelfden tyde hadden
anderen nog meer zoeken te krygen, dewyl zy, toen hunne Landgenooten ons op
den rug droegen, stil agter ons sloopen, en ons bestalen. Alle deeze zakkenrollers
deeden dit egter niet
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met even goed geluk; want wy lieten 'er eenigen naa zetten, hun dwingende het
gestolene weder te geeven.
Zo ras wy aan boord kwamen, berigtte de Officier die in den tusschentyd het bevel
gevoerd hadt, ons dat hy, staande onze afweezigheid, een Inbooreling hadt doen
vatten, op het oogenblik dat hy met eenig yzerwerk wilde doorgaan, tusschen deks
door hem gestoolen; en dat FUTTAFAIHE, dit steelen, waaraan de Inboorelingen zich
dagelyks, ten onzen opzigte, schuldig maakten, hoogst afkeurende, openlyk gezegd
hadt, dat de misdaadiger met den dood zou gestraft worden. Maar zy bemerkten
welhaast, dat dit alles gemaaktheid was aan de zyde diens Opperhoofds; want dat
hy, zo ras zy den Dief met een end touws begonnen te slaan, om genaê voor hem
verzogt hadt, welke egter niet verleend werd; en het scheen FUTTAFAIHE grootlyks
tegen den zin, dat de Dief de vyf-en-twintig slagen ontving, tot welke hy veroordeeld
was.
(Het Vervolg hiernaa.)

Iets, over het eiland Ceilon.
Door J. Hafner.
(Vervolg van bl. 572.)
Onder het groot getal middelen, waarvan zich veelen der opperste Dienaaren van
de voornaamste Maatschappyen (die hunnen yzeren Scepter aan Azia's vruchtbaare
oevers zwaaijen) bedienen, om aan hunne onverzadelyke heb- en heerschzugt te
voldoen, is wel het voornaamste dat van eenen hongersnood (door het Monopolium
der Levensmiddelen, ten tyde van een aanstaand droog en onvruchtbaar jaar, als
de periodique Regens agterblyven) te verwekken; gelyk onder de Eengelsche
Gouverneurs van Bengalen, CLIVE en VERELST, geschiedde, die meer dan vyf
millioenen menschen van honger deeden omkomen. Ook is zomtyds eene algemeene
slachting onder de Inboorlingen, als by voorbeeld die der Chineezen te Batavia,
een zeer gemaklyk en dienstig middel, om zich eensklaps te verryken; doch
algemeener en meer in gebruik is het, de
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Indiasche Vorsten tegen elkander op te stooken en aan te hitsen, hen in Oorlog te
wikkelen, en, terwyl zy zich onderling vernielen, hen onverwagts te overvallen en
te overheeren, of de Landen des zwakkeren met den overwinnaar te deelen; en
voorts, een zoodanigen Vorst, in wiens Ryk men een goeden buit denkt te kunnen
maaken, onder het een of ander voorwendsel, den Oorlog onverhoeds aan te doen,
of, indien hy een bondgenoot is, hem te beschuldigen, van eenige artikelen van het
Tractaat niet na te komen, of in 't geheim met hunne vyanden tegen hen t'zaam te
spannen.
Van laatstgemelden aart waren, zoo als men voorgaf, de grieven, die men tegen
den Keizer van Ceilon, of Koning van Condé ouda, had, en waardoor men zich, zoo
men zeide, genoodzaakt had gezien, hem den Oorlog te verklaaren, en als vyand
te behandelen. Men leidde hem ten laste, dat hy met de Engelschen een heimlyk
verdrag van Koophandel had geslooten, en het artikel van het Tractaat, dat hem
verbond met de Maatschappy alleen te handelen, voorneemens was te schenden.
Dit was, op zyn best genomen, een bloot vermoeden; men had ten minsten het in
't werk stellen van zoodanig verdrag tusschen hem en de Engelschen behooren af
te wagten, om zeker te zyn, eer men eenen Oorlog, die van zeer nadeelige gevolgen
konde weezen, had ondernomen; doch de eigenlyke zaak, zoo als ik voorheen
gezegd heb, was, dat de Keizer zelf den Oorlog aan de Maatschappy verklaarde,
tot het uiterste gebragt zynde door de herhaalde beleedigingen, die men hem
aandeedt, en door de onderdrukkingen, die men aan de Inboorlingen, zyne
onderdaanen, uitoeffende; en dit was juist het geen de Gouverneur SCHRÖDER had
gezogt, die, onder voorwendsel van gemelde beschuldiging, door het veroveren
van Condé, eenen eeuwigen roem, en mogelyk ook onnoemelyke schatten, hoopte
te verwerven. - Ik heb den Lezer voorheen reeds doen zien, hoe weinig hy uitrichtte,
en hoe de Gouverneur VAN ECK, die hem opvolgde, met gelyke eer- en hebzugt
bezield, een sterk Corps troepen, uit Europeaanen en Lascaryns bestaande, by
elkander had verzameld, om daarmede den Keizer te onder te brengen. Ik zal geene
breedvoerige beschryving van deezen togt geeven, noch van de verscheide
vergeefsche en met groot verlies van volk gepaarde poogingen, die VAN ECK,
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geduurende byna drie jaaren, of tot den Jaare 1765, aanwendde, om in zyn
voorneemen te slaagen; maar my alleen tot de voornaamste gebeurtenissen
bepaalen.
Gemelde Gouverneur dan, ziende dat met geweld niets was uit te voeren, leidde
het over eenen anderen boeg aan: het gelukte hem, eenen Modeliaar, of Generaal
des Keizers, die een der naauwe passen of toegangen tot de bovenlanden met
eenige duizend man verdeedigde, door groote beloften en geschenken over te
haalen en te winnen; waardoor de troepen der Maatschappy gelegenheid kreegen,
door te dringen, en zich van Condé meester te maaken. Doch zy vonden deeze
Stad verlaaten. De Keizer, nog in tyds van de verraadery zyns Generaals verwittigd,
had zich, met alle de Inwooners, naar de ontoegangelyke gebergten van
Hangerenkotte en Penedo begeeven, alwaar hy ongenaakbaar was. Hy was 'er
egter niet werkeloos; want terwyl de Hollanders, in zyne Hoofdstad, alles, wat zy
nog vonden, plunderden en vernielden, zond hy een zyner getrouwste en dapperste
Modeliaars met eenige duizend man uitgeleezen volk in stilte af, om een
Detachement Hollandsche troepen, die in den Pas geplaatst waren, om de
gemeenschap met het strand open te houden, by nacht te overvallen; het geen den
Cingaleezen ook volkomen gelukte. De Keizer, zich dus weder meester van deezen
Pas ziende, sneed hen niet alleen hierdoor allen toevoer en den terugtogt na
Colombo af, maar omcingelde hen zelfs met zyn gantsche Leger, zoo dat zy zich
volkomen vonden ingeslooten, en het niet dan met de uiterste moeite was, dat zy
hunnen gevaarlyken en hachelyken toestand aan VAN ECK konden te kennen geeven,
die, geen mogelykheid tot hunne redding ziende, en wanhoopig over den
ongelukkigen uitslag zyner onderneeming, zich zelven door vergif om 't leven bragt;
zoo als genoeg bekend is, ofschoon men zynen haastigen dood aan eene beroerte
toeschreef.
Intusschen waren de Hollanders in Condé in de neteligste omstandigheden.
Veelen van hun, waaronder hun Chef, waren reeds door ziekte en gebrek aan
levensmiddelen omgekomen; en het zou den Keizer (die voorneemens was, hen
door honger tot overgave te dwingen) gemaklyk zyn geweest, ze allen door het
zwaard te vernielen, en hen het noodlot van den Portugeeschen Generaal LOPEZ
DE SOUZA te doen onder-
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gaan, die, mede door verraad Condé ingenomen hebbende, door FIMALA DARMA,
Koning van Condé ouda, werd omcingeld, en, niettegenstaande hy om eenen vryen
aftogt smeekte, met zyn gantsche Leger (op eenige weinigen na, die men gevangen
nam) omkwam. Doch de Gouverneur IMAN WILLEM FALK, in de plaats van den
overledenen VAN ECK treedende, aan deezen verderflyken oorlog een einde willende
maaken, en het elendige overschot der Hollandsche troepen in Condé redden, bood
den Keizer vrede aan, die ook in 1766 tot stand werd gebragt.
Men zou mogen verwagten, dat meergemelde Keizer, uit hoofde van de
voordeelige omstandigheden, waarin hy zich alstoen bevond, de voorwaarden van
den Vrede zelf zou gemaakt, of ten minsten het Ceilonsche Gouvernement
genoodzaakt hebben, het voorige Tractaat weder te hernieuwen; doch het tegendeel
gebeurde: hy zag zich in de verplichting, zeer nadeelige voorwaarden aan te gaan;
als: het afstaan van byna alle zyne bezittingen aan strand; de Kaneel, die in zyn
Land groeide, aan de Hollanders alleen, en dat nog voor een bepaalden geringen
prys, te leveren; en andere onaangenaame bepaalingen meer. Hy werd tot het
sluiten van zulk een schandelyken en schadelyken vrede door de volgende
omstandigheden gedwongen. 'Er had zich, in het laatste jaar van den oorlog, een
Pretendent tot den Condéschen Troon opgedaan; of liever, men had zekeren Prins
met de hoop van dien te bestygen gevleid, en beloofd, hem tot denzelven te zullen
helpen. Dit was men egter geenzins voorneemens, en zou ook moeijelyk uit te
voeren geweest zyn; men gebruikte hem dus alleen als een bullebak, om den Keizer,
die buitendien niet zeer van zyn volk bemind was, uit vreeze van onttroond te worden,
tot den Vrede en de drukkende voorwaarden, die men eischte, te dwingen, het welk
ook volkomen gelukte; doch naauwlyks had men zyn doel bereikt, of men zond den
ongelukkigen Prins, die reeds eenigen aanhang had verkreegen, als een gevangene
na Batavia, en van daar na het Eiland Ambon, waar hy zyn leven in armoede en
verachting heeft moeten slyten.
Men dacht nu, door het volkomen bezit van de Ceilonsche Stranden, en de
bepaalingen en verplichting, die men den Keizer had weeten op te leggen, de zaa-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

624
ken en den Handel der Maatschappy op dat Eiland buitengemeen bevorderd en
bevoordeeld te hebben; doch men bedroog zich ook hier in; want de Keizer, die
geenzins onbewust was, welke rol zy met den zoogenaamden Pretendent gespeeld
hadden, voedde van toen af aan een heimelyken en bitteren haat tegen het
Ceilonsche Gouvernement; het geen hetzelve ook wel bewust was, en dien men
had kunnen, of ten minsten had moeten trachten, door oprechte vriendschap, en
door de stipte waarneeming van het laatst geslootene Tractaat, te verminderen of
te verzachten.
Doch naauwlyks was het overschot der Hollandsche troepen uit Condé terug
gekomen, of men begon den Keizer langzamerhand weder op allerleie wyzen te
kwellen en te beleedigen. Indien hy, by voorbeeld, eenige gunst van het Ceilonsche
Gouvernement verzogt, of iets rechtmaatigs en billyks eischte, moest hy het eerst
met den afstand van het een of ander stuk Lands, of met het verlies van een gedeelte
zyner Rechten op hetzelve, koopen; men ontnam hem, onder een schoonschynend
voorwendsel, zyne Zoutpannen te Poutelan en te Leavawa, die men bezette, onder
plechtige belofte en verdrag, nogthans, van hem het vry en onverhinderd gebruik
derzelve als voorheen te laaten genieten; doch dit duurde mede niet lang, en men
stond hem op het laatst alleen eene zekere hoeveelheid Zout toe, even genoeg
voor het jaarlyksche vertier in zyn Ryk; en uit vreeze en om te beletten dat hy van
hetzelve eenigen voorraad mogt laaten opdoen, liet het Ceilonsche Gouvernement,
na zich daarvan voor hun eigen gebruik genoegzaam voorzien te hebben, telkens
het overige, dat altyd nog verscheide Scheepslaadingen bedroeg, met zand
vermengen, en in zee werpen. Door deezen maatregel hadden zy hem, om zoo te
zeggen, in hunne magt; en by het minste ongenoegen, dat zy in hem vermeenden
te bespeuren, of wanneer hy weigerde aan hunne nieuwe afperssingen en eischen
te voldoen, onthielden zy hem het jaarlyksche Zout, en lieten hem dus geene andere
keuze, dan hun begeeren op te volgen, of zich in eenen nieuwen oorlog in te
wikkelen, die ook in het Jaar 1783 weder op het punt was om uit te breeken; men
vond egter nog middel om de zaak by te leggen. Doch het geen den Keizer wel het
meest smertte, was de onstaatkundige asschaf-
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fing, door het Ceilonsche Gouvernement, van een aloud gebruik, 't welk medebragt,
dat hun Ambassadeur zynen brief hem knielende moest overreiken.
Het is bekend, hoe zeer de Oostersche Vorsten op Eerbied en het Ceremonieele,
voornaamelyk by Gezantschappen, gesteld zyn; en (ik herhaal het) het was zeer
onstaatkundig, deeze ydele plechtigheid, die toch maar door een Boekhouder, of
eenig ander bediende, dien men tot dergelyke Ambassade gebruikte, verricht werd,
te vernietigen, en den Keizer, dien zy reeds zoo ver hadden gebragt, en van wien
zy zoo veel hadden weeten te verkrygen, deezen schyn van oppermagt niet te
vergunnen, en, door hem dien te ontneemen, hun vermogen en onafhangelykheid
te toonen, en hem voor zyn eigen volk te vernederen. De Portugeezen zelfs, eene
in die tyden oneindig meer dan nu dweepzieke en hoogmoedige Natie, hebben hem
nooit deezen Eerbied geweigerd; en het was gewis eer eene trotsche verwaandheid,
en om den Keizer by zyne eigene onderdaanen in minachting te brengen, en te
toonen dat zy hem geen de minste onderwerping schuldig waren, dan, zoo als men
voorgaf, een gevoel van Nationaale eer en waarde, 't welk het Ceilonsche
Gouvernement kon beweegen, deeze, in de Indiën geenzins vernederend geacht
wordende, plichtpleeging, aan den Vorst des Lands beweezen, af te schaffen. Men
zou, indien men met zoo veel kieschheids de Eer der Natie wilde behartigen, onder
anderen reeds voorlang de vaart op Japan hebben moeten opgeeven, waar men
de vernederendste onderwerpingen en smaadheden, om den wille des Handels,
gedwongen is te ondergaan en stilzwygende te verdraagen.
De Keizer, te laat inziende, hoe dwaas hy had gehandeld, door, uit vreeze voor
meergemelden Pretendent, zulk een overhaasten en schandelyken Vrede te maaken,
en de schoone gelegenheid te hebben laaten voorbygaan, om zich zulke voordeelige
voorwaarden, als hy maar begeerde, te verschaffen, alsmede vermoeid van langer
te Colombo voorstellingen te doen, wegens de geduurige inbreuken in zyne Rechten,
- besloot, een Gezantschap na Batavia te zenden, en aldaar zyne klachten en
bezwaaren in te brengen, om, ware het mogelyk, van eenige der zoo drukkende
voorwaarden ontheeven te worden. Doch de grootmagtige
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Regeerders van Nederlands India, de vriendschap of den haat van den Vorst van
Ceilon weinig achtende, letteden niet op zyne klachten, en vonden alleen vermaak,
zyne Ambassadeurs in hunne grootste pracht en staatsie te ontfangen, hen door
hunne vorstelyke praal en heerlykheid te ontzetten en te verblinden; waarna zy hen
onverrigter zaake weder terug zonden, zonder één van hunne verzoeken te hebben
toegestaan.
Door deeze onverschilligheid van het Javasche Gouvernement, en de willekeurige
regeering van dat van Ceilon, heeft de Maatschappy, die te vooren in vrede met
den Keizer leefde, of konde leeven, en hem als een trouw bondgenoot beschouwen,
zedert deezen noodlottigen Oorlog en de staag vermeerderde kwellingen, die men
hem aandeed, hem als haaren meest verbitterden vyand moeten aanmerken, die,
zyn leed en wraak opkroppende, stilzwygende, en onder schyn van vriendschap,
maar na eene gelegenheid wagtte, om zich te kunnen wreeken, het zy door
overrompeling of het hernieuwen van den oorlog, dan wel door verbintenissen met
de vyanden onzer Republiek aan te gaan, om, met hunne hulp en bystand, de
Hollanders uit zyn Land te verjaagen, gelyk zy zelven de Portugeezen gedaan
hebben. Deeze gemoedsgesteltenis en dit voorneemen des Keizers was het
Ceilonsche Gouvernement, zoo wel als het Engelsche te Madras en elders, niet
onbekend; het eerste trachtte dit voor te komen, door een veel grooter getal Krygsvolk
in dit Eiland te houden, dan men voorheen noodig had, zoo om hem in geval van
aanval te kunnen tegenstaan, als om de menige posten te bezetten, die men by het
laatste Tractaat, en door andere middelen, had verkreegen. Doch deeze
vermeerdering van Krygsmagt was teffens oorzaak, dat de Lasten der Maatschappy
op dit Eiland de Inkomsten van hetzelve 5 a 6 tonnen gouds zedert den oorlog zyn
te boven gegaan, het welk jaarlyks nog is toegenomen; daar, in tegendeel, vóór
dien tyd, de Inkomsten 2 tonnen minder dan de Lasten waren. - Wat de Engelschen
aangaat, deeze hebben zedert lang de bezittingen der Hollanders op Ceilon met
nydige oogen aangezien, en getracht, hen den voet te ligten, en zich in hunne plaats
te nestelen. Het is dus gemaklyk na te gaan, dat zy den haat en het misnoegen des
Keizers tegen zyne Dwingelanden geduurig hebben aan-
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gevuurd, en hem met de verzekering en beloften getroost, van by de eerste
gelegenheid hem van dezelve te verlossen; en waarlyk, zonder den Franschen
Admiraal DE SUFFREN, waren de Engelschen reeds in 1781 meester van Ceilon
geweest.
Doch niet alleen in de gewigtige vermeerdering der Lasten en de vermindering
der Inkomsten van dit Eiland, alsmede in de 10 tonnen gouds, die men tot het voeren
van deezen verderflyken en onrechtvaardigen Oorlog heeft aangerekend, bestaat
al het nadeel, dat dezelve veroorzaakt heeft; de inzaam van Kaneel heeft door de
verbittering van den Keizer mede grootelyks geleden. Volgens Tractaat moest hy
die aan de Maatschappy voor een zekeren bepaalden en geringen prys leveren;
om dit niet te doen, liet hy de meeste zyner bosschen ongeschild, en de geringe
hoeveelheid Kaneel, die hy zond, was meest nog van het slegtste zoort, zoo dat de
Maatschappy uit de bosschen, die op haar grondgebied stonden, op verre na niet
genoeg bekomen konde, om aan den eisch van Europa en den Indiaschen Handel
te voldoen. Men heeft dit gebrek wel door nieuw aangelegde Plantagien van
Kaneelboomen in de Gale Corle en de Dessavony van Colombo zoeken te verhelpen;
doch behalven dat de boomen 10 a 12 jaaren noodig hebben, eer ze hunne
behoorlyke grootte hebben verkreegen, schynt deeze geplante Kaneel ook zoo
goed niet te zyn, als die uit zich zelf voortkomt, dewyl zy, naar men zegt, na een
zekeren tyd, veel van haare kracht en reuk verliest.
By alle deeze tegenspoeden en nadeelen, die de Compagnie op Ceilon heeft
geleden, kan men ook nog het verlies der Paarlvisschery voegen. Ik zal my niet
ophouden met het verhaal des oorsprongs en der oorzaaken van dit verlies, of met
te onderzoeken, in hoe verre het Ceilonsche en Negapatnamsche Gouvernement
wel of kwalyk handelde, met het Land van den Teuver of Vorst van Marwa, 't welk
men als een bolwerk van Ceilon had behooren aan te merken, door den Nabob van
Carnatica of Arcot, MAHOMETH ALICHAN, met goede oogen te zien aanvallen en
vermeesteren, zonder de minste pooging te doen, om een ouden en getrouwen
bondgenoot der Maatschappy by te staan en te redden; schoon hy by herhaaling
om hulp en bystand smeekte, die men hem, volgens of- en
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defensif Tractaat, reeds in 1668 aangegaan, verplicht was te verleenen. Ik zal alleen
aanmerken, dat, naar myn oordeel, het niet nakomen of verbreeken van bezwoorene
Verbonden de Nationaale eer en waardigheid oneindig meerder kwetst, dan het
doen van eene nietsbetekenende plechtigheid, zoodanig als die men aan den Keizer
van Ceilon weigerde.
Deeze en meer andere oorzaaken, te breed om hier op te haalen, waren het dan,
waardoor dit onwaardeerbaar Etablissement, dat eene onuitputtelyke bron van
Rykdom voor de Maatschappy had kunnen zyn, uit hetwelk men, alleen aan Kaneel,
jaarlyks in Europa eene zuivere winst van ruim 30 tonnen gouds konde trekken,
(zonder nog den Indiaschen Handel in deeze specery, en de winsten van de andere
producten van dit voortreffelyk Eiland, als van Areek, Cardamom, Koffy, Peper,
Couries, de Paarlvisschery, de Elefanten enz. te rekenen, het welk mede een
voordeel van veele tonnen gouds bedroeg) zoodanig is in verval geraakt, dat het in
de laatste jaaren naauwlyks de onkosten konde goed maaken.
Men had zeker nimmer een recht denkbeeld van de schoonheid, vruchtbaarheid
en waarde van dit heerlyk Eiland, en voornaamelyk van deszelfs voordeelige ligging;
men zoude anders gewis meer oplettendheids tot behoud van hetzelve besteed
hebben. Ik zal my niet verledigen om de middelen aan te wyzen, welke men tot dat
einde in 't werk had moeten stellen; - het is te laat; - en ware het ook niet te laat, zy
zouden waarschynlyk in geen aanmerking komen. De Engelschen zullen een beter
gebruik van Ceilon maaken. Zy kennen maar al te wel het aanbelang van dit
voortreffelyk Etablissement, om niet alles tot deszelfs wederherstelling en bloei aan
te wenden. Door verraad of lafhartigheid zullen zy het niet verliezen; dewyl deeze
wyze van de aanbetrouwde Forten en Bezittingen te verkoopen, of ze zonder slag
of stoot over te geeven, by hun niet in gebruik is; en altyd aan zoodanige Lieden
het opperbewind hunner bezittingen werd gegeeven, van welke men zeker is, dat
zy den roem en de eer hunner Natie, en het welzyn van hun Vaderland, boven
schatten en leven stellen. En wat het weder veroveren van hetzelve aangaat; hiertoe
is, om evengemelde reden, ook weinig kans. Buitendien verzekert het bezit van
Trinconomale
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volkomen alle hunne bezittingen in Oost - Indiën voor eenen vyandlyken aanval;
niets dan een algemeene opstand der gezamenlyke Indiasche Vorsten deezer
uitgestrekte en onderdrukte gewesten (die vroeg of laat plaats moet hebben) kan
hen ooit uit dezelve verdryven. Zoo lang zy egter Ceilon nog niet bezaten, liepen
zy telkens, by elken Oorlog, dien zy met ons en Frankryk hadden, groot gevaar, van
hunne bezittingen (ten minsten die van de Kust van Coromandel en Malabaar) te
verliezen: langs deeze beide Kusten, van Ballazoor af tot Bombay, is geen een
enkelde Haven, waar zwaare Schepen kunnen worden gerepareerd en gecalfaterd,
of geduurende de kwaade Mousson in veiligheid kunnen liggen, buiten de Baai van
Tricoenmalley of Trinconomale. De Engelschen en Franschen zyn alsdan
genoodzaakt, met hunne Oorlogschepen na Bombay en het Eiland Mauritius te
vlugten, om aldaar te overwinteren, en de terugkeering van de goede Mousson af
te wagten. In dien tusschentyd is de Mogendheid, die Trinconomale bezit, meester
van de vaart langs de geheele Kust, en kan haaren vyand oneindig veel schade en
nadeel toebrengen. Men heeft gezien, tot welk een uiterste de Admiraal DE SUFFREN
de Engelschen in Madras bragt, en hoe hy, nahet vertrek van hunne Schepen na
Bombay, zyne Fregatten uit Trinconomale langs de geheele Kust tot in de Golf van
Bengalen deed kruissen, en hen allen toevoer van levensmiddelen afsneed, waardoor
in die Stad een allerverschrikkelykste hongersnood ontstond. - 'Er is eindelyk nog
aan te merken, dat het verlies van Ceilon de opbreeking, of ten minsten het verval,
der andere Comptoiren en Etablissementen van de Nederlandsche Maatschappy
op de Kust van Coromandel en Orixa, ja zelfs van Malabaar, kan veroorzaaken.
Sadraspatnam, Jagernaikpoeram en Bimilipatnam, welke plaatsen de Engelschen
ons in 1782 wel wederom hebben terug gegeeven, doch niet dan na dat men, om
onzen handel te ruïneeren, 'er eerst alle de Forten van heeft laaten springen, kunnen
voortaan slegts als kleine Factoryen worden aangemerkt, die nu, als 't ware, op zich
zelve gelaaten, van geen nabyzynde Hoofdplaats meer ondersteund, (ten zy men
Palliacatta daartoe wilde maaken; welke plaats, wat men 'er ook van zegge, om
verscheide redenen, hiertoe niet geschikt is) met moeite zullen kunnen bestaan, en
nog minder dan in de
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laatste jaaren in staat zyn de onkosten goed te maaken, uit oorzaak dat de
Lywaathandel der Maatschappy op de Kust, die voorheen zoo aanzienlyk was, en
zoo veel voordeel gaf, tegenwoordig door de Engelschen, in wier magt hy byna
geheel is, op alle mogelyke wyzen wordt gehinderd en benadeeld, (gelyk blykt uit
het slegten van evengemelde Forten) en dat in eene Logie of Comptoir, dat niet
bevestigd is, de Inboorlingen, ten minsten die gegoed zyn, niet ligt zich willen
nederzetten, dewyl zy 'er zoo wel als de Koopmanschappen der Maatschappy niet
zeker zyn, en men ook altyd gevaar loopt in de vooruit-besteeding tot den inzaam
der Kleden, Lywaten enz.
Aldus kortlyk den oorsprong des vervals van dit overheerlyk Etablissement
hebbende aangetoond, het gewigt van deszelfs verlies, en het voordeel en vermogen,
't welk de Engelschen door het lang gewenschte bezit van dit Eiland hebben
verkreegen, waardoor zy (zonder de Monopolie van de Kaneel te rekenen) niet
alleen onwrikbaar in de Indiën bevestigd, en alle hunne andere Bezittingen in die
gewesten voor elken vyandlyken aanval zyn beveiligd, maar ook krachtdaadig
kunnen beletten, (gelyk zy ook gewis niet zullen nalaaten te doen) dat ooit eene
andere Europische Mogendheid 'er weder eenige magt of aanzien verkryge, - zal
ik tot de byzondere Beschryving van hetzelve overgaan.
(Het Vervolg hierna.)

Verslag van eene zonderlinge natie, uit tweeërlei soorten van
menschen bestaande.
(Naar het Engelsch.)
Aan de Schryvers der Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
‘Meermaalen vervaardigde ik voor uw Mengelwerk, of een eigen Opstel, of eene
Vertaaling, of eene Navolging; het geen ik hier insluit is van de laatstgemelde soort.’
Nederzittende om te bedenken, welk een Vertoog ik zou
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schryven, om 't zelve u ter plaatzing toe te schikken, kwam een oude kennis op
myne kamer; hy stondt by my te boek voor een luimig Man, die zonderlinge begrippen
heeft, en zyne gedagten op eene vreemde wyze uitdrukt. - Naanwlyks gezeten,
verhaalde hy my, dat hy, in een oude kist, een zonderling Handschrift gevonden
hadt. - Ik viel hem, misschien wat schielyk, in de reden, met te zeggen, dat ik niet
veel hield van oude Handschriften, in oude kisten gevonden. - Hy, wel bemerkende
waarop ik doelde, betuigde, dat het geen oude brok was van den eenen of anderen
Dichter, misschien een vers van diens jeugdigen leeftyd, en voorlang van den Maaker
verworpen; maar een Stuk, behoorende tot de Geschiedenis, of liever tot de
Reisbeschryvingen, die zeer in mynen smaak vielen, en waarmede ik uw Maandwerk
van tyd tot tyd opcierde, en die den Leezeren doorgaans welgevallig waren. - Dit
gezegd hebbende, wierp hy een Papier op tafel, en ging schielyk heen. Alles deedt
my veronderstellen, dat het Handschrift uit zyne pen gevloeid was, en dat de oude
kist niets anders was dan de zak, waaruit hy het voor den dag haalde.
't Zelve doorleezende, ontdekte ik, dat het, zonder de verdienste van hooge
oudheid te bezitten, een ander soort van verdienste hadt, groot genoeg om het my,
ten voorgestelden einde, aan te pryzen. Het was vry lang, schoon slegts het
voorkomen hebbende van een gedeelte eens grooteren Werks; ik heb de vryheid
genomen, het eenigzins te bekorten, schoon het weezenlyke onveranderd laatende.
Dit Papier hadt ten opschrift: REIZEN - en het gedeelte, by my op tafel gelaaten,
begon: HOOFDSTUK X, ten opschrift hebbende: VAN EENE ZONDERLINGE NATIE, UIT
TWEEëRLEI SOORTEN VAN MENSCHEN BESTAANDE.
Ik kwam daarop, zegt de Reiziger, by eene Natie, de zonderlingste, welke ik immer
op myne Reizen aantrof. Nogthans had ik my niet lang onder dezelve opgehouden,
of ik ontdekte, dat zy slegts ééne bezigheid hadt; zy noemde dezelve Geld maaken.
Die bezigheid nam haaren gehee en tyd in; over dezelve liepen alle haare
gesprekken; haare bezorgdheid deswegen strekte zich uit, zelfs tot naa iemands
dood. Het was in dit Land de gewoonte niet, om te vraagen, aan welk eene kwaal
iemand overleden ware; maar alleen: heeft hy veel Gelds gemaakt?
Het kan niemand vreemd doen, indien eene Natie, enkel bezig met ééne zaak,
weinig van de verscheidenheden aanbiedt, by andere Volken zo zeer in 't oog
loopende. Diensvolgens kon ik, eenigen tyd my by dit Volk onthouden hebbende,
niet meer dan twee soorten van menschlyke weezens onderscheiden. De eene
heette Crederes, zo veel als by ons
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Crediteurs; en de andere Debitores, zo veel als Debiteurs. - Deeze twee soorten
maaken het zonderlingste slag van Weezens onder het Menschdom uit. Zy leggen
geduurig met elkander over hoop, schoon hunne verbintenis zo naauw zy, dat de
een zonder den ander niet bestaan kan; en hoewel zy dagelyks met elkander
omgaan, hebben zy onophoudelyk verschillen.
De Credores bestaan uit lieden, zeer scherp van gezigt; de Debitores schynen
zeer gebrekkig in dit zintuig. De eerstgemelden zyn 'er zeer op gesteld om zich
overal in 't openbaar te laaten zien; de laatstgenoemden zoeken de afzondering. In
andere zielshoedanigheden verschillen zy veel; doch allermeest in het geheugen.
De Credor vergeet niets; dan de Debitor herinnert zich niets. Om deeze reden is
het, dat de Credor altoos voorzien is met korte aantekeningen, hier Memorandums
geheeten, die hy den Debitor onder 't oog moet brengen, om diens geheugen te
hulp te komen, eer zy met elkander op eene voeglyke wyze kunnen handelen. De
uitwerking van deeze Memorandums is dikwyls vry verlegenmaakend; en zy zyn 'er
derwyze op gesteld, dat ze jaaren lang kunnen duuren, en op het gezigt zo goed
als nieuw zyn. Dan men zegt, dat zy, die dezelve hebben, zelden wenschen ze zo
lang te houden, en ze altoos begeeren te vernietigen; terwyl de anderen, de
Debitores, op de vernieuwing gesteld zyn. Dit verwekt gestaage onmin tusschen
de beide partyen; elk verwyt den ander wreedheid. Wat de beschuldiging van
wreedheid betreft; naa de Boeken van die het uitvoerigst daarover schreeven
geleezen te hebben, moet ik bekennen, niet te kunnen bepaalen, wie de wreedste
van beiden is. Men heeft my ook onderrigt, dat de gevallen zo verbaazend
menigvuldig en van eenen zo onderscheiden aart zyn, dat men ten deezen opzigte
geen vasten regel kan bepaalen. Ten aanziene van deeze byzonderheid kon ik het
zeer wel schikken; want, een Reiziger zynde, werd ik van de Credores en Debitores
zo wél ontvangen en behandeld, dat het my geenzins zou gevoegd hebben, den
eenen of den anderen te beschuldigen. Ongetwyfeld zyn onder beide de partyen,
gelyk onder andere Volken, goeden en kwaaden; en heb ik 'er zeker van beiderlei
soort aangetroffen.
In den ommegang verschillen zy zo veel als in andere opzigten. Deezen zyn in
hunne gesprekken kort, afdoende en beslissende; de anderen zeer langwylig,
woordenryk, en steeken byzonder uit in het maaken van verschooningen. In de
daad, men zou zeggen, dat de Redenkunst by de laatstgemelden alleen bestondt;
daar de eerstgenoemden alleen uitsteeken in eene scherpe en laconische wyze
van spreeken: dit ontstaat, naar men my berigt heeft, daaruit, dat zy veelal met
doofheid
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behebt zyn, en zich aangewend hebben om den rug toe te keeren aan hunne partyen.
- Deeze omstandigheden maaken het onderhoud tusschen de Credores en Debitores
niet zeer eenstemmig; schoon ik voorbeelden weet, waarin de zaak tot onderling
genoegen afliep, dewyl de Debitor, gelyk men het hier te lande noemt, bykwam. Ik
ben niet genoeg in hun taaleigen ervaaren, om dit woord volkomen te verstaan;
doch een zeer geleerd Man onder dit Volk heeft my gezegd, dat het in kragt en
meening hetzelfde was, 't geen men elders betaalen noemt.
Ik moet niet vergeeten te melden, dat de Credores, schoon voor zeer braave
Lieden gehouden, onder zeker volksvooroordeel liggen. Men erkent dat zy lieden
van Principelen (men spelt dit woord hier te lande Principal) zyn; maar dat zy nooit
van Principelen spreeken, zonder het oog op hun Belang te hebben. Dit, nogthans,
zo als men my gezegd heeft, vindt alleen plaats, wanneer eene zaak langen tyd in
geschil gehangen, en gevolglyk hunne gezindheid eene neiging gekreegen heeft,
die niet geheel oorspronglyk is, maar voortgekomen uit een te lang gerekt geschil.
Wat de Godsdienstgezindheid betreft, verschillen de Credores en Debitores
geweldig. De eerstgemelden zyn zeer gezette waarneemers van vastgestelde
Dagen, die 's jaarlyks hun veelvoudig voorkomen; behalven verscheide groote
Feestdagen, byzonder eigen aan hunne Belydenisse: zy noemen ze Terms, zo veel
als Verschyndagen, die op vastgestelde tyden van het jaar invallen. Van hier zyn
ze stipte raadpleegers der Almanachen, en gaan nooit uit, zonder 'er een in den
zak te hebben; daarenboven hangt 'er een, op bordpapier geplakt, op eene zeer
zigtbaare plaats in hunne huizen; tot deeze vervoegen zy zich, by alle gelegenheden,
om onderrigting. - De Debitores, daarentegen, hebben geene groote gezindheid tot
de vastgestelde Dagen, dat is die van Menschlyke Instelling zyn. Wat den Zondag
betreft, voor deezen hebben zy een diepen eerbied. De Zondagen zyn dagen van
rust; op dezelve zyn zy niet gehouden, eenige aandagt te slaan op aanzoeken van,
of zelfs eenige gemeenschap te houden met, de Credores.
De Credores worden gezegd vast in het geloove te zyn: eenigen denken, dat zy
tot ligtgeloovigheid zomtyds overhellen; doch anderen houden hun voor Wettisch,
en achten dat zy zich te zeer aan de Letter houden; terwyl hunne party, in dit geval,
tot de Antinomiaanen te veel overhelt. Eene zaak, nogthans, moet ik hier by
vermelden, welke zeker aanloopt tegen de ligtgeloovigheid, waarvan men de
Credores beschuldigt; hierin bestaande, dat zy, over 't algemeen, niet genegen zyn
om iemand op zyn woord te gelooven. Veelen hunner heb ik, met de daad, herhaalde
keeren, hooren verklaaren, dat zy zich
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niet laaten gelegen liggen aan 't geen iemand zegt. Dit maakt hun dermaate gesteld
op handschriften van allerlei aart, en op ondertekeningen. Deeze begeeren zy in
zulker voege, dat zy, behalven de naamtekening aan den voet van een papier,
zelden geheel voldaan zyn, of 'er moeten op de rugzyde een half douzyn Naamen
staan. Zy zyn, met alle hunne gebreken, en met alles, wat, ten hunnen bezwaare,
moge aangevoerd worden, zeer begeerig om een goeden Naam te zien; en, door
eene veelvuldige hebbelykheid, zyn zy zo keurige beoordeelaars van hunne
Medemenschen geworden, dat zy menigmaal verklaaren, een goeden Naam te
kennen op het eerste gezigt. Behalven hunne gesteldheid op daarmede getekende
Schriften, hebben zy iets van de geaartheid eens verzamelaars van zeldzaamheden,
te kennen aan hunne gesteldheid op stukken Pergament, met keurige Zegels
bestempeld.
Dat de Credores uit den aart vreesagtig en beschroomd zyn, heeft men op goeden
grond beweerd; en mag dit aangevoerd worden, als een ander bewys tegen de
Ligtgeloovigheid, hun ten laste gelegd. Het is zeker, dat zy steeds den mond vol
hebben van Securiteit: deeze schynt de hoogste wensch huns harten; schoon veelen
dagelyks zaaken verrigten, zonder dezelve bekomen te hebben. Geduurende myn
verblyf onder dit Volk was het my onmogelyk, deeze onderscheidene verschynzels
en verschillende begrippen met elkander overeen te brengen. De beste gissing, die
ik, in dit geval, kan maaken, is, dat 'er onder hun wyzen en onwyzen, geloovigen
en ongeloovigen gevonden worden, zo wel als by alle andere Volken; doch aan
welke zyde de schaal meest doorslaat, valt zo gemaklyk niet te bepaalen.
De Debitores hebben deeze zonderlinge eigenschap, dat zy onderhevig zyn aan
eene zeldzaame kwaal, in onze Geneesen Heelkundige Werken onbekend. Dezelve
vertoont zich door eene ophaaling der schouderen. Wie daarmede behebt is, houdt
zich voor eenigen tyd t'huis. Zy schryven de eerste beginzels van dit ongemak aan
de Credores toe, en ik geloof dat zy daarin ten vollen gelyk hebben. - Aan den
anderen kant is 'er een geslacht onder de Debitores, en dit is vry aanzienlyk, 't welk
onvatbaar is voor die kwaale, hoe menigmaal zy ook door de Credores aangeraakt
worden. Vreemd, waarlyk, dat deezen in een hoogen smaak leeven, veel verteeren,
en zulks zonder Geld, of andere zigt- en tastbaare middelen van bestaan. Dit is
zeker byzonder eigen aan deeze soort van lieden; zy steeken hierin boven alle
Natien des aardbodems uit; en het moet den vreemdeling hoogst verwonderlyk
voorkomen. Hy ziet het gebeuren; doch het hoe blyft voor hem eene verborgenheid.
Eenigen, 't is waar, meenen het geheim te kunnen doorgronden; zy vertellen ons,
dat, in zo-
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danige gevallen, alle de gewoone uitwerkzels van Goud in Koper overgaan, waarvan
een dekzel het aangezigt bedekt. Anderen zeggen, dat het louter bedrog is, en het
alleen bestaat in hardheid des Voorhoofds, hier te lande zedige onbeschaamdheid
geheeten; woorden, die ik wel naschryf zo als ik ze gehoord heb, maar bekennen
moet niet te verstaan. Letterlyk opgevat, beheizen zy eene tegenzeggelykheid; 't is
even 't zelfde alsof wy spraken van eene harde zagtheid, van eene vaste
vloeibaarheid of eene groote kleinheid. Dan, wat hiervan ook moge weezen, de
zaak zelve, daar het op aankomt, lydt geen twyfel. Veele voorbeelden heb ik met
eigen oogen gezien.
Ik zal dit Hoofdstuk besluiten met een ander verschynzel in de geschiedenis van
deeze twee soorten onder dit Volk, misschien nog zeldzaamer dan alles, wat ik tot
hiertoe vermeld heb. Het bestaat hierin, dat, schoon die twee soorten van Menschen
zo zeer van elkander onderscheiden zyn, als twee soorten ooit met mogelykheid
kunnen weezen, nogthans onder hun zodanig eene Gedaantewisseling plaats grypt,
dat zy menigmaal volstrekt veranderen; dat een Credor een Debitor, of een Debitor
een Credor worde. Allen, die bedreeven zyn in de verwisselingen, welke zomtyds
in het Dierlyk Ryk plaats hebben, zullen, myns bedunkens, nooit iets hebben
aangetroffen, 't welk by deeze Gedaanteverandering baalen kan. Aan de zaak,
ondertusschen, valt niet te twyfelen. Dezelve geschiedt bykans in een oogenblik,
dikwyls door het omdraaijen van een wiel, of valt voor by het sterven van Ouders,
van Bloedverwanten. Op zekeren tyd sprak ik met een der kundigsten en geleerdsten
onder dit Volk over dit geval. Deeze gaf my de volgende opklaarende onderrigtingen:
‘'t Geen gy opgemerkt hebt, is zeker waar, en ongetwyfeld dikwyls zeer vreemd
en onvoorzien. Dan gelief hier in opmerking te neemen, dat, zeer verre van zulks
als een onheil, over 't algemeen, te beschouwen, (schoon dit zomtyds voor eenigen
een onheil moge weezen) wy zulks aanmerken als den grooten band, welke onder
ons de twee soorten van Menschen derwyze zamenbindt, dat zulks veel onheils
voorkomt, uitgenomen in eenige weinige gevallen. Ik wil niet zeggen, dat het altoos
die uitwerking hebbe, welke het behoort; doch het brengt by allen, die goedgezind
zyn, onderlinge verdraagzaamheid voort. Naardemaal hy, die heden Credor is,
morgen Debitor kan weezen, leeren wy bedagt weezen op die schielyke, onvoorziene
en dikwyls onverdiende slagen, die den vastzittendsten kunnen doen waggelen: wy
leeren hieruit, dat, terwyl wy niet volstrekt agtloos zyn ten opzigte van onze belangen,
het ons passe, op eene zagte wyze te werk te gaan, en ons, zo veel moge-
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lyk, in de plaats van onzen Naasten te stellen. De wisselvalligheden deezes leevens
zyn te veelvuldig en te onzeker voor iemand, hoe hard van harte hy ook moge
weezen, om hetzelve te verharden tegen de zodanigen, die door ongeluk veeleer,
dan door misdryf, op eene ongevallige wyze, uit den stand, welken zy in de
Maatschappy bekleedden, geraakt zyn. - Dit is eene les, welke wy met geene
mogelykheid kunnen vergeeten; konden wy dit doen, het zou zeer slegt weezen,
dewyl de voorbeelden, op welke dezelve gegrond is, ons alle dagen te vooren
komen; en veele dier lessen zyn van zulk een ontzettenden aart, dat zy eenen
voeglyken, schoon meestal slegts voor een tyd, eenen diepen indruk maaken, zelfs
op vry verharde harten.
Wy weeten, daarenboven, dat ons leeven niet alleen te kort is, maar ook te
onzeker, om onaflegbaaren wrok tegen elkander te koesteren; en wy leeren het
verlies, 't welk wy zomtyds moeten lyden, geduldig verdraagen, door de overweeging
van het nadeel, 't welk wy, op onze beurt, anderen toebrengen. Deeze bedenking
is by ons van groote aangelegenheid, en houdt de twee soorten van Menschen,
waarover gy my onderhoudt, in eene veel beter harmonie, zo dat zy meer ten
onderlingen gelukke leeven, dan gy u misschien verbeeldt, by een oppervlakkig
gezigt der zaake. In de daad, stondt het hiermede anders geschapen - waren de
menschen noodloos strikt en streng - wy zouden hun aanmerken als den naam van
redelyke schepzelen niet verdienende: want hoe kan hy met mogelykheid gezegd
worden zyne Rede plaats te geeven, die weigert eene gunst aan anderen te
betoonen, welke hy, zo hy iets geloof, weet, ten eenigen dage, zelf te zullen
behoeven? en hoe kan iemand verwagten dat gunstbetoon van eenen Hoogeren
te zullen erlangen, 't welk hy eenen Minderen ontzegt? My heugt, in een der hoogst
geagte Boeken onzes Lands, eene Gelykenis geleezen te hebben van een Man,
aan welken een schuld van tienduizend Talenten was kwytgeschelden, en die
nogthans een ander, die hem slegts vythonderd penningen schuldig was, niet wilde
kwytschelden; waarover hem eene welverdiende straffe werd aangedaan.’

Iets over het leezen van romans.
(Naar het Engelsch.)
Indien het waar zy, dat de tegenwoordige Eeuw meer bedorven is dan de
voorgaande, zal, waarschynlyk, de ver-
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menigvuldiging van Romans tot die verbastering veel hebben toegebragt. Vyftig
jaaren herwaarts ontmoette men zeldzaam een Roman in het Koninkryk. Die men
'er aantrof, wierden gehouden, onschadelyk te zyn voor de deugd. De teekeningen,
die zy voorstelden van het menschlyk leeven, waren niet naauwkeurig; maar het
waren vleiende gelykenissen. Door het voordraagen van modellen van volmaaktheid,
wekten zy den nayver om na dezelve te streeven. Zy voerden de verbeelding door
eene schoone wildernis van vermaaken, en vervulden het hart met zuivere, manlyke,
stoute en uitgebreide gevoelens.
Zelf die boeken, welke geschreeven wierden, met oogmerk om de nog meer
ongerymde Romanschryvers in een belachelyk licht te plaatzen, zyn op zich zelven
aangenaame Romans, en kunnen onschadelyk voor de zeden geleezen worden.
Van dien aart is het onsterflyk Werk van CERVANTES. Misschien zyn zulke de veiligste
vermaaklyke boeken, die den mond doen lachen, en het hart bykans onbewogen
laaten.
Meer boeken worden 'er in de jeugd, dan in meer gevorderde leevensjaaren,
geleezen. Doch weinige boeken zyn 'er, volmaakt voor de jeugd berekend. Zy
moeten vermaaklyk weezen, of men wil ze niet inzien. Zy moeten niet afgetrokken
en beredeneerd zyn: want men zou ze niet verstaan. Vermaaklyke boeken zyn 'er;
doch zy wierden niet voor jonge lieden alleen geschreeven, en gebruiken daarom
geene genoegzaame omzigtigheid in hunne afbeeldingen. Zy betoonen dien eerbied
niet aan den kinderlyken ouderdom, welken men, volgens JUVENALIS, aan denzelven
(*)
schuldig is .
Dat RICHARDSON's Werken met de zuiverste oogmerken, om de deugd voort te
planten, geschreeven wierden, kan niemant ontkennen. Maar, ter bereikinge van
dit oogmerk, worden 'er tooneelen geopend, welke het veiliger ware geslooten te
houden, en aandoeningen verwekt, welke het voordeeliger zyn zou voor de vroege
deugd, dat ze niet in werking gebragt waren. Gevaaren en verzoekingen worden
'er aangeweezen; maar gevaaren, die zelden voorkomen, en verzoekingen, van
welke, in vergelyking, weinigen besprongen worden. Te duchten is het, dat de
zedelyke bedoeling zelden wordt opgemerkt door de onervarenen, die eigenaartig
de grootste aandagt besteeden aan de leevendige beschryvingen der liefde, en van
haare uitwerkzels, en die, onder het leezen, verlangen eenen rol te hebben op de
tooneelen, welke zy bewonderen.
FIELDING's vernuft maakt hem geregtigd op een hoogen rang onder de Klassische
Schryvers. Zyne schriften vertoonen

(*)

Maxima debetur pueris reverentia.
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een reeks van Schilderstukken, met alle de teekenagtige getrouwheid van eenen
HOGARTH vervaardigd. Zy zyn hoogst vermaaklyk, en zullen altoos met genoegen
geleezen worden; doch zy openen tevens tooneelen, die het hart, niet met ervarenis
toegerust, kunnen bederven.
Ongetwyfeld bezat SMOLLET groote verdienste. Meer algemeen, egter, zou hy van
lieden van smaak en beschaafdheid geleezen worden, indien hy minder ruw en
plomp geweest ware. En het zou geraaden zyn, dat het leezen van zyne werken
wierdt uitgesteld tot den tyd, in welken het oordeel is ryp geworden.
Intusschen kunnen de sieraaden van echt vernuft, welke deeze Schriften ten toon
spreiden, eenigzins ter vergoelykinge van hunne gebreken dienen. Maar de menigte
Memorien, heimelyke Geschiedenissen en keurige Anekdoten, uit een nabuurig
land der vrygeesterye ingevoerd, bezitten zelden iets, 't welk het leezen van dezelve
aanpryst, dan hunne losbandigheid. En evenwel, opgepronkt met schoonschynende
titels, en in een leevendigen styl geschreeven, hebben zy in de Leesbibliotheeken
toegang gevonden, en worden aan persoonen van allerlei rang en ouderdom
opgedrongen.
Van soortgelyke oorspronklyke voortbrengzelen heeft ook de Engelsche drukpers
gezweet. De uitwerkzels van dien ruwen smaak, onder de regeering van KAREL DEN
II ontstaan, zyn nog weinig verminderd. De Sentimenteele schryftrant schynt dien,
egter, den voet te zullen ligten. Doch het geeft stoffe tot twyfelen, of zelf deeze
schryftrant niet even gevaarlyk zy. Dezelve heeft een beminnelyken naam aan de
ondeugd gegeeven, en van ter zyden de uitspoorigheid der driften verontschuldigd,
door dezelve voor te draagen als het uitwerkzel van beminnelyke aandoenlykheid.
De minst verfynde aandoeningen der menschlyke natuure hebben haare
onkieschheid verloren, naar de begrippen van veelen, wanneer ze met den bynaam
van Sentimenteel verwaardigd wierden; en overtreedingen, door Godlyke en
menschlyke Wetten verboden, heeft men ongerymdelyk gevernist, als ontstaande
uit eene overmaat dier zagter gewaarwordingen, welke de trotschheid als kenmerken
van beschaavinge zich heeft aangematigd. Eene verzagtende benaaming heeft aan
zedelyke mismaaktheid een zekeren trap van bevalligheid gegeeven.
De kwynende en gedrongen Sentimenteele schriften, naar het modél van STERNE,
of van andere minder oorspronklyke Romanschryvers, vervaardigd, zyn niet slegts
aanleidelyk tot het daarstellen van eene zwakheid der ziele, welke haar tot het
bieden van tegenstand aan den geringsten aanval van drift onbekwaam maakt,
maar ook van ter zyden aankondigt, dat eene pooging daar toe onnoodige
zelfverzaaking is. Wat

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1801

639
blyft 'er dan over, om de zwakke poogingen der nog overgebleevene deugd te
schraagen, dan de afwezigheid der verzoekinge?
Intusschen zyn dusdanige boeken, hoedanig ook hunne strekking moge weezen,
gemaklykst te bekoomen. De Schrvers draagen zorge, dat ze in een gemaklyk
formaat gedrukt worden. Allerwegen treft men ze in menigte aan. Vergeefs wordt
de jeugd gehouden buiten de verkeering met eene bedorvene waereld. Boeken
worden hun gemeenlyk zonder bepaaling vergund, als onschuldige tydkortingen.
En evenwel besmetten zy dikmaals het hart in het stille vertrek, doen, verre van de
verzoeking, de driften ontvlammen, en prediken de ondeugd in alle haare snoodheid
in de eenzaamheid.
Nog een ander kwaad is aan het te vroegtydig gretig leezen van Romans verknogt.
Zoo sterk houden zy de aandagt gaande, en geeven een zoo leevendig vermaak,
dat de ziel, eens aan dezelve verslaafd, aan de moeilyke taak van ernstige studie
zich niet kan onderwerpen. De waare Geschiedenis wordt smaakloos. De meer
verborgene bevalligheden der kuische Matrone, de Waarheid, worden in den glans
der verdichtinge geheel verslonden.
Wanneer het oordeel door overdenking is ryp geworden, en het zedelyk karakter
zich ten goede heeft gevestigd, zal elk welgeschreeven boek opmerking wekken.
Naa meer ernstigen letterarbeid zal de Geleerde in de schriften van eenen FIELDING
eene aangenaame verpoozing vinden; doch het gros der broddelagtige
Romanschriften zal hem als te nietsbeduidend voorkoomen om zyne aandagt te
wekken.
Maar, zal men vraagen, indien de Romans verboden worden, waar mede zal de
jeugd, in de ledige tusschenuuren, zich onledig houden? Geenen twyfel lydt het,
wanneer het gesuikerd vergif zal zyn weggenomen, of men zal in eenvoudig en
heilzaam voedzel smaak vinden. Het groeiend verstand zal altyd na voedzel haaken,
en het gaarne in waare Geschiedenissen zoeken, in een beschaafden en bevalligen
styl geschreeven. Reisbeschryvingen, in 't algemeen genomen, vallen in den smaak
der weetgraage jeugd. Uit belangryke Verhaalen, als die van TELEMACHUS en
ROBINSON CRUSOE, zal een door valschen smaak niet verbasterd verstand een zeer
gevoelig vermaak scheppen. Laat des jongelings boekery bestaan uit ROLLIN's of
STUART's Romeinsche Geschiedenis, PLUTARGHUS Leevens, en de Spectators; en
hy zal zich in de gelegenheid bevinden, om, by de beschaaving van zyn verstand
en de verbetering zyner zeden, zyne ledige uuren in zulke verstandige vermaaken
te slyten, als hem weezenlyk en duurzaam genoegen zullen geeven.
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Een leevensgeval van Fontenelle.
(Ontleend uit de Oeuvres Postlumes D'ALEMBERT.)
Mejuffrouw GEOFFRIN leefde alleen om haare Medemenschen goed te doen. Zy was
egter zorgvuldig om het zo aan te leggen, dat haare goeddaadigheid anderen niet
ten overlast strekte. ‘Wanneer ik,’ betuigde zy eens, ‘den ongelukkigen toestand
van iemand aan eenen derden vermelde, ten einde voor hem verligting in zynen
druk te bekomen, breek ik de deur des medelydens niet open. Ik plaats my, als 't
ware, ter zyde van dezelve, en wagt tot dat dezelve my vrywillig geopend worde.’
Haar groote Vriend FONTENELLE was de eenige, omtrent wien zy zich op eene
verschillende wyze gedroeg. Deeze Wysgeer, zo beroemd wegens zyne
bekwaamheden, en zo gezogt uit hoofde zyner beminnelyke en aanvallige
hoedanigheden, zonder ondeugden, en bykans zonder misslagen, dewyl hy zyner
driften zo zeer meester was, hadt alleen de deugden van een koel hart; zagte
deugden, met weinig uitwendige werkzaamheid gepaard, en die, om in beweeging
gebragt te worden, eene zekere maate van aanprikkeling noodig hadden; doch eene
zagte maate van die aanprikkeling was 'er alleen noodig.
Mejuffrouw GEOFFRIN vervoegde zich eens ten huize van haaren Vriend
FONTENELLE, en schilderde vol gevoel en deelneeming den toestand af van eenige
ongelukkigen, welke zy door haare goede diensten wenschte te verpligten. ‘Zy zyn
te beklaagen!’ antwoordde de Wysgeer, en voegde 'er eenige aanmerkingen nevens,
over de elenden des menschlyken leevens; waarop hy het onderwerp des gespreks
elders heen wendde. - Mejuffrouw GEOFFRIN liet hem eenigen tyd zyn gesprek
voortzetten. Dan heenen gaande voerde zy hem te gemoet: ‘Geef my vyftig Louisen
voor die ongelukkigen.’ - ‘Ongetwyfeld,’ sprak FONTENELLE, en ging de vyftig Louisen
zoeken, welke hy haar gaf, zonder immer daarvan een woord weder te spreeken,
gereed om den volgenden dag dezelfde of soortgelyk eene liefdedaad te bewyzen.
De weldaadigheid van deezen Wysgeer moge zommigen wat koel en droog
voorkomen; dan vertoonmaaking kan aan dezelve niet ten laste gelegd worden. ô!
Schonk de Hemel alle menschen die goeddaadigheid, al ware dezelve zo koel en
droog als die van FONTENELLE; maar dat ze ook zo eenvoudig ware! Mogt het
Menschdom de werkzaame deugd zegenen, die weet, gelyk de Vriendin van
FONTENELLE, hoe dit gevoel op te wekken, en tot werkzaamheid aan te prikkelen, in
harten, waar 't zelve huisvest, en slegts na de gelegenheid wagt om in werking
gebragt te worden!
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Aanwyzing der betekenisse van het woord kerk in de schriften des
nieuwen verbonds.
(Ontleend uit de Lectures on Ecclesiastical History, by GEORGE CAMPBELL, DD.
Principal of Marishal College, Aberdeen. In den voorleden Jaare uitgegeeven.)

Aan de Schryvers der Vaderl. Letteroefeningen.
Medeburgers!
‘'t Geen ik U hier nevens zend, is kort; doch behelst, myns inziens, eene
voldingende opheldering, ten opzigte van een Woord, waarmede men, uit onkunde
van de waare betekenis, of opzettelyke misduiding, zo zeer, door alle Eeuwen der
Christlyke Kerke bykans, geschermd heeft. In onze gewoone Overzetting heeft men
het Grieksche woord εκκλησια, waarop het hier aankomt, doorgaans Gemeente
vertaald; doch hegt 'er veelmaal eenen zin aan, welke op deeze of geene wyze
strekt, om een gevoelen, van deeze welgekoozene Vertaaling vervreemd, daarop
te bouwen. - Zonder verdere aanmerkingen deswegen, laat ik Ul. deeze Aanwyzing
toekomen; niet twyfelende, of de kleine plaats, die dezelve beslaat, zal 'er wel aan
worden ingeruimd,’ enz.
Eigenlyk gesprooken zyn 'er in de Schriften des Nieuwen Verbonds slegts twee
oorspronglyke betekenissen van het woord εκκλησια, die men verschillende kan
noemen, schoon zy betrekking tot elkander hebben.
De een is, wanneer het betekent een aantal volks,
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daadlyk byeen vergaderd, of gewoon byeen te komen; en wordt dit woord dan zeer
voeglyk vertaald door Vergadering, Zamenkomst, Gemeente: het duidt ook een
zamengeschoolden Hoop Volks aan; als HANDEL. XIX:32, 40.
De andere zin is, om eene Societeit van menschen aan te duiden, te zamen
vereenigd door eenen algemeenen band, schoon niet te zamenkomende op een
en dezelfde plaats, en mogelyk te groot om dus te vergaderen. - In deeze, zo wel
als in de voorgaande betekenis, komt dit woord zomtyds voor by Kerklyke Schryvers,
om een Staat, een Gemeenebest, te betekenen; eene betekenis, zeer naby komende
aan het Latynsche woord Civitas.
Wanneer het woord εκκλησια bepaald, of ergens aan toegevoegd is, gelyk
doorgaans in de Schriften des Nieuwen Testaments, als εκκλησια του Θεου, του
κυριου, του Ξριστου, De Kerk of Gemeente Gods, des Heeren, van CHRISTUS; of
het oogmerk der plaats, waar het voorkomt, zulks aanwyst, - moet het altoos
verklaard worden in de eene of de andere der twee volgende betekenissen,
beantwoordende aan de twee algemeene betekenissen, zo even vermeld.
Het betekent, naamlyk, of eene enkele Vergadering van Christenen op zichzelven,
overeenstemmende met de eerste betekenis, - of de geheele Christlyke Gemeente,
volgens de tweede. Naauwlyks zal men zich verlegen kunnen vinden, om uit den
zamenhang op te maaken, welke van beiden omhelsd moet worden, op eene
bepaalde plaats. Dat het in den eerstgemelden zin moet worden opgevat, is zomtyds
openbaar uit de daar by gevoegde woorden; als, by voorbeeld, της εκκλησιας της
εν Κετχρεαις, der Gemeente, die te Cenchreen is, (ROM. XVI:1) en τη εκκλησια του
Θεου τη εν Κορινθω, De Gemeente Gods, die te Corninthen is, (1 COR. I:2) en op
meer andere plaatzen. - In den laatsten zin moet dit woord altoos worden opgevat,
wanneer wy in de uitdrukking of in het oogmerk der plaatze niets aantreffen om ons
tot eenige bepaaling te doen besluiten; als, by voorbeeld, in dit zeggen van CHRISTUS,
Επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου· την εκκλησιαν, Op deeze Petra zal ik myne
Gemeente bouwen, MATTH. XVI:18, en Ο δε κυριος προςετιθει τους σωζομενους
καθƽημεραν τῃ εκκλησια, De Heere deedt dagelyks tot de Gemeente, die zalig
werden, HAND. II:47.
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In deeze laatste betekenis des woords, voor het gansche Lichaam der Geloovigen
in CHRISTUS, waar ook verstrooid, kreeg het naderhand het onderscheidend bywoord
καθολικη. Men schreef ἠ εκκλησια ἠ καθολικη, De Catholyke of Algemeene Kerk.
Dan, in eenigen anderen zin, behalven dien van eene enkele Vergadering en de
geheele Gemeente der Christenen, kan geen één voorbeeld, van het gebruik deezes
woords, in de Schriften des Nieuwen Verbonds, bygebragt worden. - Wy spreeken
thans, 't is waar, en dit is eene wyze van spreeken van vóór veele Eeuwen geweest,
van de Gallicaansche Kerk, van de Kerk van Engeland, van de Kerk van Schotland,
en veele andere, als van Gemeenten of Genootschappen, die van elkander
onafhangelyk en op zichzelven volkomen zyn. Zodanig eene wyze van spreeken
was in de dagen der Apostelen nooit aangenomen. Men hoorde hun niet zeggen,
de Kerk van Asia, of de Kerk van Macedonie, of de Kerk van Achaje; maar zy
gewaagden van de Kerken, of Gemeenten, van GOD in Asia, de Gemeenten in
Macedonie, en de Gemeenten in Achaje. Het meervoudige getal wordt bestendig
en onveranderlyk gebruikt, wanneer men handelt van meer dan ééne Kerk of
Gemeente; ten zy de geheele Vergadering der Christenen het voorwerp ware. En
is dit niet de wyze van uitdrukken der Gewyde Schryveren alleen, maar het bestendig
gebruik van dit Woord in de Schriften der Kerklyke Schryveren van de twee eerste
Eeuwen.

Waarneeming, wegens het nut der Naphtha Vitrioli in beklemde
breuken.
Door Otterbein, Geneesheer te Büdingen.
Een inwooner deezer plaats, ruim dertig jaaren oud, gewoon aan eene zeer
onregelmaatige levenswyze en aan 't misbruik van wyn en sterke dranken, was,
zedert jaaren, bezet met eene dubbele Liesbrouk, waarvan hy echter weinig ongemak
had, dewyl hy steeds de te voorschyn komende uitzettingen, met gemak, naar
binnen kon brengen. Edoch onlangs laat van een gezelschap te huis komende,
waar sterk gedronken was, schoot hem op eens, by het opklimmen van een trap,
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de rechter breuk tot beneden in het Scrotum, met eene geweldige pyn, en zonder
dat hy thans in staat was, de zwelling terug te brengen. Den volgenden morgen by
hem geroepen zynde, vond ik den Breukzak zeer hard, groot van omtrek, en ten
hoogsten pynelyk. Ik beval eene aderlaating, koude omslagen en weekmaakende
pappen. Na den middag meldde men my, dat de aderlaating, van wegen de vrees
des Zieken voor dezelve, niet had kunnen geschieden; hebbende hy, die nooit eene
aderlaating ondervonden had, daarvoor zodanig een schrik opgevat, dat men
stuiptrekkingen vreesde. Thans verzocht de Lyder van my een pynstillend middel;
waarom ik hem het volgende voorschreef:
℞ Aq. Rubi Idaei ℥vj.
Salis Ebsham.
Ol. Olivar. Opt.
Syr. Rub. Idaei āā ℥j.
Opii puri gran. ij.
M.
S. Om het uur twee lepels vol.

Op den volgenden morgen vond ik de toevallen nog genoegzaam in denzelfden
staat: alleen was de breuk iets weeker; terwyl de pyn, geduurende den nacht, ook
iets geringer was geweest; doch in den morgentyd, toen men hem de laarzen, die
hy tot hiertoe had aangehouden, had uitgetrokken, was alles wederom verergerd.
De Lyder had de Mixtuur tot op een derde na ingenomen; maar thans stond zy hem
tegen. Ook bleef het lichaam volkomen verstopt; waarom de Lyder, geen andere
uitkomst ziende, de konstbewerking begeerde. Thans nam ik een lood Naphtha
Vitrioli, en liet daarvan, hier en daar, op den Breukzak ettelyke druppels vallen, doch
met tusschenpoozingen; beproevende een daarby geroepen Wondarts,
tusschenbeiden, het binnenbrengen der Breuk. Ondertusschen wierd het ongemak,
na het vallen der eerste druppels, weeker en minder pynelyk; waarom ik aanhield
met druppelen, tot dat alles met een kwartiers uur was opgebruikt, waarna ik den
Lyder, zo gerust als mogelyk, in de behoorlyke ligging liet plaatzen, met order, om
zich zo stil doenlyk te houden, en ook verder
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geene poogingen tot binnenbrengen te doen, maar, daar zich alles thans gunstig
liet aanzien, de zaak vooreerst aan de gunstige werking der Natuur over te laaten,
om dus de eigendommelyke werking van het middel beter te kunnen beoordeelen;
waarom ook de koude omslagen wierden achtergelaaten. Geduurende het
aanwenden van het middel had de Lyder nog twee lepels vol van zyne Mixtuur
ingenomen, doch alles, benevens een worm, weder uitgebraakt. In den namiddag
hoorde ik, dat de Breuk, zonder dat daaraan verder iets gedaan was, merkelyk
kleiner was geworden, en op den volgenden morgen vond ik dezelve terug gebragt.
Thans lag de Lyder vrolyk in zyn bed, en verhaalde my, dat 'er, na myn vertrek,
eene aanmerkelyke werking in den Breukzak was gekomen, en dat dezelve zich
eindelyk, als een knoop, tegen den buikring had terug getrokken, zonder daar echter
nog door te kunnen; waarop hy met zyne hand begonnen had hulpe te bieden, met
dit gevolg, dat alles op eenmaal, met een zeker gedruis, naar binnen was gegaan:
voorts, dat hy reeds tweemaalen afgang had gehad; en dat hy, met een week, nog
eenigzins pynelyk, lichaam, zich zo wel bevond, dat, zo hy 't niet zelf ten voorigen
dage had ondervonden, hy niet zou kunnen gelooven, dat hy in een zo verschrikkelyk
gevaar geweest was. In de volgende dagen verdween de nog overgebleevene
buikpyn allengskens; doch de Lyder klaagde thans over gebrek aan eetlust, en
bekwam wat koorts, met eene eenigzins opgezwollen maag; waaruit ik besloot, dat
'er nog kwaade stoffen, en mogelyk ook wormen, aanweezig waren: ten welken
einde ik hem het volgende voorschreef:

℞ Rad. Taraxaci ℥j.
C. Coq. cum Aq. comm. q.s. per semihoram sub sinem add.
Pulv. sem santonic. Ʒij.
Fol. senn. s.s. Ʒiij.
Colat. ℥viij add.
Sal. Tartar. aceto vin. satur. Ʒij.
Extr. Absynth. Ʒjβ.
Liq. min. anod. Ʒj.
Extr. Liquer. Ʒij.
M.
S. Alle twee uuren een lepel vol.
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Hiermede herstelde de Lyder ten vollen, zonder dat 'er echter eenige wormen wierden
geloosd.
Deeze Waarneeming bewyst ten vollen, dat de Naphtha Vitrioli eene
krampstillende, en de wormswyze beweeging van het gedarmte opwekkende, kragt
bezit. Doorgaans werkt dit middel met het gevoel eener aangenaame koude; doch
eenmaal nam ik daarvan het tegendeel waar, naamelyk het gevoel eener brandende
hette, 't geen ook door anderen is waargenomen; zo dat de Lyder, onder het
aanwenden van het middel, zeide: hoe brandt dat! Voorts geloove ik, dat dikwyls
de helft der hier aangewende hoeveelheid van het middel, naamelyk een half lood,
voldoende zal zyn.

Leevensberigt van Leonardo da Vinci.
(Vervolg en Slot van bl. 613.)
DA VINCI's bedreevenheid in de Ontleedkunde deedt hem onuitspreekelyk grooten
dienst; deeze stelde hem in staat om eene byzondere kragt aan zyne beelden te
geeven, en ze door derzelver sterkte van uitdrukking te onderscheiden van die van
alle andere Meesters. Van de noodzaaklykheid dier kennisse hieldt hy zich zo zeer
overtuigd, dat hy alle gelegenheden, om daarin te vorderen, waarnam. Hy sprak
herhaalde keeren over dit onderwerp met ANTONIE DE TOUR, Hoogleeraar in de
Ontleedkunde te Pavia. Hy maakte veele tekeningen naar 't leeven; veele deezer
zyn verzameld, in een boek, door zynen Leerling FRANçOIS MELZI. Hy vervaardigde
een Boek met Veldslagen, ten gebruike van zynen Vriend Signior BORROMEE,
Veldtuigmeester: in 't zelve vertoonde hy verscheide soorten van gevegten, zo te
paard als te voet. Verscheide Verhandelingen stelde hy op, ten dienste der Schilderen
van de nieuwe Academie, tot Bestuurder van welke hy, toen eenigen tyd geleden,
was aangesteld, en die door zyne naauwlettende zorg in een zeer bloeienden staat
kwam. Naa DA VINCI's dood berustten zyne Schriften Iangen tyd te Vavorola, in
handen van Signior MELZI; tot dat zy, uit dien schuilhoek te voorschyn gekomen,
allerwegen verspreid werden.
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Veele keeren begaf zich DA VINCI na Vaverola, om zyne Letteroefeningen te
onbelemmerder door te zetten; daar werd zyne rust niet gestoord door de veelvuldige
bezoeken zyner Vrienden, noch door de zorg voor de Schilder-academie; in deeze
wykplaatze stelde hy het meerendeel zyner Werken op. Dan, oorlogen in Italie
begonnen nu 's Mans rust te stooren: hy zag zyn Beschermheer, den Hertog,
ingewikkeld in eenen ongelukkigen kryg, en niet alleen de Academie, maar ook den
Staat, in gevaar. De uitslag was zo ongelukkig als het begin zich liet aanzien. De
Hertog kreeg de nederlaage, werd gevanglyk na Frankryk gevoerd, en stierf in het
Kasteel van Loches. De Academie werd in 't einde verwoest; de Kunstenaars
geraakten verstrooid, en de Kunsten zwierven als in ballingschap buiten Milaan om.
Italie, nogthans, won by deeze onheilen van het Milaneesche. DA VINCI's
Schilderschool thans opgebrooken zynde, verspreidden zich de Kweekelingen over
het geheele land. Verscheiden deezer waren Persoonen van uitsteekende
bekwaamheden, en wisten hunnen Leermeester zo wel naa te volgen, dat lieden,
niet geheel op de kunst afgerigt, zich zomtyds verlegen vinden om de copy van het
origineel te onderscheiden. - DA VINCI hadt Schilders, Beeldhouwers, Bouwkundigen,
Beeldgieters, Graveerders in glas en op edelgesteente gevormd. Uit diens School
traden te voorschyn, FRANçOIS MELZI, CESAR SESTO, BERNARD LOVINO, ANDREAS
SALAINO, MARCUS UGGIONI, ANTONIO BOLTRAFFIO, en GOBBO, een uitsteekend Schilder
en Beeldhouwer; ANNIBAL FONTANA, een Kunstenaar in marmer en edelgesteente;
BERNAZZANO, een treffelyk Landschapschilder; PAUL LOMAZZO, en veele anderen.
SESTO en LOVINO verwierven den meesten roem; maar LOMAZZO zou die beiden
overtroffen hebben, hadt hy, in den bloei zyns leevens, het ongeluk niet gehad van
zyn gezigt te verliezen. Hierdoor buiten staat gesteld om daadlyk de Schilderkunst
te oefenen, lag hy zich op dezelve by bespiegeling toe. Blind zynde, vervaardigde
hy verscheide Verhandelingen over de by hem geliefde en gekende Kunst,
bewonderd door allen. Steeds wees hy op DA VINCI, als een voorbeeld, en prees
hem aan by allen, die zugt hadden om in de Schilderkunst uit te munten, als een
volmaakt voorbeeld van navolging.
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De wanordes in Lombardyen, en de ongelukken van zyne oude Beschermheeren,
de SFORZI, DA VINCI noodzaakende om Milaan te verlaaten, toog hy na Florence.
Die Stad genoot ten dien dage al de rust, noodig voor de beschaafde Kunsten. De
kunstkweekende milddaadigheid der MEDICI en de goede smaak der voornaamste
Inwoonderen van Florence waren sterke uitlokzels, en vermogten meer op DA VINCI,
om zich daar neder te zetten, dan de liefde tot de plaats zyner geboorte.
Het eerste stuk, 't welk hy te gemelder Stede ter hand nam, was een Altaarstuk,
verbeeldende het Kind JESUS met MARIA, St. ANNA en St. JOANNES. DA VINCI maakte
zich zeer bekend by zyne Landgenooten door dit stuk, 't welk de toejuiching der
geheele Stad verwierf. Eenige jaaren laater nam hy het mede na Frankryk, waar
hy, op verzoek van FRANçOIS DEN I, het in kleuren bragt. Dan de Schildery, waarin
die Vorst het meeste behaagen schiep, en waaraan DA VINCI zich ongelooslyk veel
moeite gegeeven hadt, was die van LISA, doorgaans genaamd la Joconde. Dit was
allertreflykst. FRANçOIS DE I was 'er zo door getroffen, dat hy 'er 4000 Kroonen voor
gaf. Deeze Schildery kostte DA VINCI vier volle jaaren; en nogthans, zegt men, was
dezelve niet geheel afgewerkt. Terwyl hy bezig was met die Dame te schilderen,
hadt hy altoos Muzykanten by zich, speelende op onderscheide Speeltuigen, of
zingende, om haar te vermaaken, en voor te komen, dat zy, op geenerlei wyze,
eenige matheid of droefgeestigheid vertoonde, waartoe lieden, buiten eenig bedryf
zittende, zo ligt vervallen. - DA VINCI maalde, omtrent dien eigensten tyd, twee andere
zeer hoog geschatte stukken; het een was een Edelman van Mantua, en het ander
eene Dogter van AMERICUS BENCI, in deeze dagen bekend voor eene gadelooze
Schoonheid.
De Florentiners beslooten, in den Jaare 1503, hunne Raadzaal te doen schilderen.
DA VINCI werd, volgens Stads-besluit, tot dat werk gekoozen. Reeds was hy zeer
verre aan de eene zyde der Raadzaal gevorderd, toen hy het verdriet hadt van te
zien, dat zyne kleuren niet hielden, maar by het opdroogen asvielen. - MICHAëL
ANGELO schilderde, met toestemming van DA VINCI, de andere zyde der Zaale,
ANGELO, schoon
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nog jong, was reeds een zeer bekwaam Schilder, en in de kunst beroemd.
Negen-en-twintig jaaren oud zynde, schroomde hy niet, met DA VINCI, die zestig
jaaren bereikte, om den prys te dingen. Elk deezer Schilderen hadt zyne vrienden
en vyanden, die, wel verre van deeze Kunstenaars jegens elkander in goede
verstandhouding te brengen, de onderlinge verbitterdheid opstookten, tot zulk eene
maate, dat ANGELO en DA VINCI openbaare vyanden wierden.
Omtrent deezen tyd kwam RAPHAëL uit de Schilderschool van PERUGINO; en de
roem, dien DA VINCI in de kunst verworven hadt, bragt hem te Florence. Het eerste
gezigt van de werkstukken deezes Schilders vervulde hem met verrukking, en bragt
eene geheele hervorming by hem te wege, aan welke al de roem, dien hy vervolgens
verwierf, met regt mag toegeschreeven worden. Hy begon nu met veragting neder
te zien op de drooge en harde manier van zynen ouden Leermeester PERUGINO, en
stelde zich de tederheid en kieschheid van DA VINCI ten voorbeelde van navolging.
Met zulk een aandrift en gelukkigen uitslag streefde hy zynen nieuwen Meester naa,
dat hy allengskens ten top van kunstroem steeg, en, ter oorzaake van de zagtheid
en tederheid zyner beelden, geens gelyken heeft.
DA VINCI hadt zich in en omstreeks Florence opgehouden tot het Jaar 1553,
wanneer hy besloot, Rome, nooit door hem gezien, te bezoeken. De verheffing van
LEO DEN X tot den Pauslyken Zetel gaf hem gelegenheid om een bezoek by dien
nieuwen Paus af te leggen. Gewis zou hy daar een onthaal, overeenkomstig met
zyne kunstverdiensten, ontvangen hebben, was 'er geen ongelukkig geval tusschen
beiden gekomen. Paus LEO, die eene erflyke kunstliefde voor Schilderen en andere
beschaafde Weetenschappen bezat, besloot, hem ten Schilder aan te stellen. DA
VINCI zette zich daarop aan het vervaardigen van Olie en het bereiden van Vernis,
om daarmede zyne werken te dekken. De Paus, des onderrigt, zeide, met eenige
scherpheid, dat hy niets kon verwagten van een man, die dagt op het voleindigen
zyner werkstukken, eer hy dezelve begonnen hadt.
Welhaast was DA VINCI te Rome moede; en, door Koning FRANçOIS DEN I
uitgenoodigd, trok hy na
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Frankryk. Reeds meer dan zeventig jaaren hadt hy bereikt, wanneer hy deeze reis
ondernam; maar de eer, om in dienst van een zo groot Koning te weezen, gaf hem,
als 't ware, nieuwe kragten. In de daad betoonden de Franschen zich ten zynen
opzigte zo gunstig, als de Romeinen zich ongunstig omtrent hem gedraagen hadden;
en in het gunstbetoon des Konings vondt hy eene ruime vergoeding voor den hoon,
hem te Rome aangedaan.
Het Fransche Hof bevondt zich te Fontainbleau, wanneer DA VINCI zich eerst tot
den Koning vervoegde. FRANçOIS ontving hem met de gulste toegenegenheid, en
betoonde hem alle tekens van hoogagting. Zeer was hy in zyn schik, met den eersten
Schilder van dien tyd ten zynen Hove te hebben; schoon hy, uit hoofde van diens
hooggeklommene jaaren, slegts weinig van hem kon verwagten. De vermoeienissen
der reize, de verandering van lugt, bragten waarschynlyk veel toe tot de
ongesteldheid, waaraan hy overleedt. Hy kwynde verscheide maanden lang te
Fontainbleau; de Koning bezogt hem herhaalde keeren. By een deezer bezoeken
beurde DA VINCI, de eere, hem aangedaan, willende beantwoorden, zich in het bedde
op; ten dien zelfden oogenblikke viel hy in flaauwte; Koning FRANçOIS schoot toe
om hem te ondersteunen, en hy stierf in de armen van dien Vorst.
Vyf-en-zeventig jaaren hadt DA VINCI bereikt, toen hy stierf, betreurd door allen,
die de schoone Kunsten beminnen, en vereerd met de vriendschap en hoogagting
van een magtig Koning. - De Natuur, mag men vry zeggen, was misschien nooit
kwistiger met haare gaven, dan in dezelve aan deezen grooten Man te schenken;
want zy gaf alles wat zy hadt. DA VINCI was ongemeen schoon van gelaat en
welgemaakt van leest; hy bezat eene verbaazende sterkte, en kweet zich van alle
lichaamsoefeningen met ongemeenen lof. Dan de gaven van zynen Geest waren
nog uitsteekender dan die van zyn Lichaam. Hy paarde met een beleefd gedrag de
grootste sterkte en verhevenheid van geest, en eene verbaazende vlugheid by eene
onvermoeide bevlytiging, een schat van geleerdheid by eenen hoogst behaaglyken
ommegang. Hy onthieldt zich van den Egtenstaat, om met te meerder vryheids te
kunnen voortwerken.
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Eenige van DA VINCI's kunststukken zyn nog in Engeland en elders voorhanden; dan
de meeste ontmoet men te Florence en in Frankryk. Reeds hebben wy vermeld,
dat DA VINCI verscheide Verhandelingen opstelde, die, door een zamenloop van
omstandigheden, geschreeven in onderscheide handen geraakten. Zyne
Verhandeling over de Schilderkunst is nog in weezen. Dit schoone Stuk kwam in 't
Italiaansch te Parys ten Jaare 1651 in 't licht, en werd onmiddelyk in 't Fransch
overgezet door den Heer CHAMBERE. Men vertolkte het mede in 't Engelsch, en,
schaars geworden zynde, is 'er eene nieuwe uitgave van gedrukt in 't Jaar 1796.

De tegenwoordige staat der Hottentotten.
(Ontleend uit An Account of Travels into the Interior Southern Africa, in the Years
1797 and 1798. By john barrow, late Secretary to the Earl of macartney, and Auditor
General of the Public Accounts of Good Hope, 1801.)
‘Het opgemelde Werk, ryk in zeer weetenswaardige byzonderheden, den Uithoek
van Asrica betreffende, beschryft den tegenwoordigen toestand der Hottentotten
op eene wyze, welke opmerking verdient, en die wy der overneeminge dubbel
waardig keurden.’
Twintig jaaren geleden, indien wy geloof mogen slaan aan de Reisbeschryveren
van dien tyd, was het Land over de Camtoos Rivier, toen de Oostlykste
Grensscheiding van de Kaap, vol van Kraalen of Dorpen der Hottentotten, uit welken
de Bewoonders hun by honderden teffens te gemoete kwamen. Eenige van deeze
Dorpen zou men hebben mogen verwagten dat nog overgebleeven zouden zyn in
dit afgelegen en niet zeer bevolkt gedeelte der Volkplantinge. Men vindt thans in
het geheele wyduitgestrekte District van Graaf REYNET geene enkele Horde
Onafhanglyke Hottentotten, en misschien geen twintigtal van byzondere
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Persoonen, die niet daadlyk in dienst zyn der Hollanderen.
Dit zwakke Volk, het hulplooste, en, in deszelfs tegenwoordigen toestand,
misschien het ellendigste, van geheel het menschlyke geslacht, verdreeven uit zyne
bezittingen, uit zyn land, en eindelyk van vryheid beroofd, heeft aan de jammerzalige
nakomelingschap een staat van bestaan overgelaaten, by welken een staat van
Slaaverny, in vergelyking beschouwd, een gelukstaat zou mogen heeten. Het is,
nogthans, een staat, die zich waarschynlyk niet zal uitstrekken tot eene vry verre
afzynde nakomelingschap. De naam van Hottentot zal in vergetelnisse geraaken,
of alleen gedagt worden als die eens Persoons van weinig opmerking. Hun getal
is, in de laatste jaaren, zeer schielyk gedund.
Verscheide oorzaaken hebben zamengeloopen tot de ontvolking der Hottentotten.
De onstaatkundige gewoonte om zich in Familien te onderscheiden, en niet te
trouwen buiten hunne eigene Kraalen, heeft ongetwyfeld medegewerkt om dit Ras
van Menschen te verzwakken, en 't zelve gebragt tot den tegenwoordigen
verbasterden staat; dien van een kwynend, lustloos, koelbloedig volk, by 't welk de
voortteelingskragt der Natuure bykans uitgeput is. - By deeze oorzaak mag gevoegd
worden der Hottentotten verregaande armoede, schaarsheid van voedzel, en
gestaage neerslagligheid van geest, ontstaande uit de wreede behandeling, welke
zy ontvangen van de ongevoelige en onmenschlyke Boeren in den omtrek, die,
ontdekt hebbende, dat zy zich op een te grooten afstand van het voorig Bestuur
verwyderd vonden, om door 't gezag van 't zelve beteugeld te worden, op de
onbeschoftste en barbaarschte wyze, eene volstrekte magt uitgeoefend hebben
over deeze ellendigen, in de noodzaaklykheid gebragt om van hun af te hangen,
wilden zy een stuk broods verkrygen om het leeven te behouden.
Naauwlyks is 'er een voorbeeld van wreedheid, welk men wil, dat in de
West-Indiën, ten opzigte van de Slaaven, gepleegd wordt, of het mag gezegd worden
een gelyk te vinden by de Hollandsche Boeren, in de afgelegene deelen der
Volkplantinge, ten opzigte van de Hottentotten, in hunnen dienst. Hun te slaan met
riemen, van Zeehonden-vellen of Rhinoceros-huiden gemaakt, is eene zagte straffe;
schoon deeze soort van
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Zweepen, welke zy Schambos noemen, allerschriklykste werktuigen zyn, en, schoon
buigzaam, zo zwaar als lood. Met hagel te schieten in de beenen of dyen van een
Hottentot, is eene straffe, niet vreemd by de monsters, die omstreeks de Camtoos
Rivier woonen. Oogenbliklyk volgende dood is niet zelden het uitwerkzel van de
straffe, deezen ongelukkigen, in een vlaag van woede, aangedaan. Zulks is van
weinig betekenis voor den Boer: want schoon de Hottentotten, in alle opzigten, zyne
Slaaven zyn, worden zy niet gerekend onder den leverbaaren eigendom. 't Is deeze
omstandigheid, welke, zyns oordeels, hun leeven min dierbaar, en de behandeling,
hun aangedaan, te onmenschlyker maakt.
By misdryven, te gering zynde om den koelbloedigen Boer tot het aandoen van
de gemelde wreede straffen aan te zetten, is de wyze, waarop hy zyn Hottentot of
Slaaf kastydt, hoogst belachlyk, en duidt teffens eene gevoellooze wreedheid aan,
die in zynen boezem huisvest. Hy doet hem geesselen, niet met een bepaald aantal
slagen, maar van tyd tot tyd. En, daar zy geen klokken na houden, of andere
middelen by de hand hebben om de mindere tydsverdeelingen af te meeten, is hy
bedagt geworden om daartoe een zyner geliefdste uitspanningen te gebruiken. Hy
laat den misdaadiger geesselen, tot hy zo veele pypen Tabak gerookt hebbe, als
hy oordeelt dat de grootheid des misdryfs verdient. - Het Gouvernement van Malacca
heeft, volgens een geschreeven Dagverhaal van een kundig Officier op den Tocht
tegen deeze Vastigheid, dezelfde gewoonte aangenomen, om te geesselen, naar
het aantal van Pypen rookens. De Fiscaal of Hoogste Overheid, of iemand van
zynentwege, zyn de Rookers by zulk eene gelegenheid.

Schets van de leevenswyze en huishouding eens boers, in de
landen, op eenigen afstand van de Kaap de Goede Hoop gelegen.

Ontleend uit het bovengemelde Werk van J. Barrow.
Een rechtschapen Boer in deeze streeken, op een afstand van de Kaap verwyderd,
heeft geen het minste
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denkbeeld van 't geen men elders by den Boerenstand, in meerdere of mindere
maate, aantreft, om het leeven te veraangenaamen. Woonende in eene Landstreeke,
waarin niet alleen de leevensnoodwendigheden, maar ook de verkwikkingen des
leevens, door eenig vlytbetoon kunnen verkreegen worden, geniet hy geen derzelven.
Schoon hy Vee in overvloed hebbe, maakt hy weinig gebruik van Boter of Melk.
Te midden van een lugtstreek en op een grond, allergeschiktst voor den Wyngaard,
drinkt hy geen Wyn. Hy eet weinig moeskruiden of aardgewassen. Driemaal daags
is zyn tafel overlaaden met stukken Schaapenvleesch, zwemmende in het vet der
Schaapenstaarten. Zyn huis is aan het dak open, of alleen bedekt met ruwe staaken
en zooden, een gunstig verblyf aanbiedende aan Scorpioenen en Spinnekoppen;
de vloeren van aarde zyn met stof en vuiligheid bedekt, en worden bekroopen door
een zwerm van Insecten, en eene soort van Mieren, onder den naam van Termites
bekend, die, schoon niet zo vernielende als eenige andere van dit Mieren geslacht,
nogthans een lastig en onaangenaam soort van schepzels zyn. De vertrekken van
deezen Boer, indien hy 'er meer dan één heeft, 't welk niet altoos het geval is, zyn
zeer schaars voorzien van huisraad. 'Er staat een groote kist, die al zyne roerende
goederen bevat, en twee kleindere, geschikt om op den wagen gezet te worden.
De zetels in zyne stoelen zyn gemaakt van riemen, uit Ossenhuiden gesneeden.
De vensters zyn zonder glazen; of zyn 'er nog eenige overblyfzels van glas in, dan
vindt men ze zo berookt en morssig, dat zy het licht veeleer uitsluiten dan inlaaten.
De Boer heeft egter zyne genietingen; hy is volstrekt meester van een grond, die
veele mylen in den omtrek beslaat: hy is Heer over een aantal Hottentotten of
Slaaven, die hy zonder eenig bedwang beheerscht. Zyn tabakspyp is bykans nimmer
uit zyn mond, van het oogenblik dat hy opstaat tot hy zich weder ter ruste begeeft,
uitgenomen den tyd, dien hy zich vergunt om zyn soopje te neemen, bestaande in
een glas sterken drank, en om zyn vleeschmaaltyd en zyn middagslaapje te doen.
- Ongenegen om te werken, en onbekwaam om te denken, met eene ziel, geheel
ontheven van zorgen, geeft hy zich geheelenal over aan
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zinnelyken lust, en groeit tot eene overstaltige dikte, en wordt dikwyls weggerukt
door de eerste ontsteekende ziekte, welke hem aantast.

Dichterlyke beschryving van den regen-mousson, of de kusten
van Malabaar en Coromandel; van eene droogte, of dor jaar; en
van een vreeslyken hongersnood, in Bengalen.
Door J. Hafner.
Waar dat de Regen-mousson zynen onwrikbaaren Throon heeft gevestigd - op wat
wyze hy zyne voorraadschuuren aanvult, en jaarlyks de vruchtbaare pleinen van
Malabaar en Coromandel bezoekt - hoe hy de verlangende stervelingen beurtlings
zyne zegeningen mededeelt - en welke de voortekens zyn van zyne komste - zal
ik nu verhaalen. Ook zal ik zeggen, hoe het gebeurt, dat hy wel eens (hoewel zelden)
eene Landstreek onbedeeld voorby gaat - zo dat ze smachtend haare
voortbrengselen weigert - en de schroomelyke gevolgen, die daaruit kunnen
voortkomen.
ô India! meestal van de Natuur met heerlykheid en pracht gecierd - alwaar ze met
milde handen haare schatten uitdeelt - Landen, die de vriendelyk zegenende Hemel
geduurig toelacht, en de eeuwige Lente tot haare woonplaats heeft verkoozen;
mogten uwe Waterbehouders staag gevuld zyn, uwe Vyvers en Rivieren nimmer
opdroogen, en de overstroomde Rystvelden staag een ryken oogst geeven; opdat
de gouddorstige en onverzadelyke Europeaan geene gelegenheid hebbe, by een
dor Jaargety, zig den algemeenen ramp ten nutte te maaken; en hy niet, om zig
eensklaps te verryken, door de wreedste en schandelykste middelen, duizenden
van uwe onschuldige en zagtzinnige Inwoonders den Dood des Hongers prys geeve!
Uit de laage landen van Coekan, over welke, volgens overlevering, weleer, vóór
Eeuwen, de Zee haare bruine golven spoelde, verheft zig eensklaps een verbaazend
hoog Gebergte, dat, in eene regte en onafgebrokene keten voortloopende, tot aan
Commoryns verren oever strekt, en het peperryke Malabaar van Coromandel scheldt.
Op deeze meestal onbeklimbaare gevaarten, welker ruwe zyden beurtlings door
woedende stormwinden en schuimende stroomen geteisterd worden, is het, dat de
gryze Mousson zynen Throon heeft gevestigd. Dáár regeert hy met onbepaalde
magt, en geeft verwisselend, op gezette tyden, den Winter en Zomer aan de diep
liggende pleinen van zyne uitgestrekte heerschappye. Als oost of westlyke
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winden de uitwaassemingen des Oceaans voor zig heen dryven, en de gevormde
(*)
dampen in onophoudelyken aantogt tegen de reuzen-schouderen der Gaats.
stuiten; dan verdeelt en legert hy ze langs hunnen bultigen rug, tot hy, zyn ontzaglyk
Paleis verlaatende, om de smachtende Landen te verkwikken, vóór zyn vertrek,
vliegende buijen, wervelwinden en het gloeijend onweêr op hen injaagt, die veele
vaneen ryten en aan de scherpe rotzen te bersten drukken; terwyl de overige hunnen
gebieder omgeeven, en hem op zynen togt verzellen. Terstond schieten van alle
kanten stroomen langs de eene zyde van het gebergte, en de afstortende wateren
schuimen en stuiven over de rotzen; - onophoudelyke vloeden storten uit de
gescheurde wolken; bruisschend rollen ze in diep doorgraave paden tusschen
overhangende klippen naar beneden; door duizend kleine beekjes vermeerderd,
vliegen ze met woest gedruis voort, en vallen, in ongelyke boogen, van de eene
steilte op de andere, in het ontroerde dal; van waar zy zig, door de opgedroogde
bedden der rivieren, met overrompelende snelheid over het gantsche gewest
verspreiden, en den naderenden Mousson aan de verlangende bewooners
aankondigen. Doch ook de Dieren voorspellen zyne komst; ja de Dieren hebben
ook van den Hemel een vonkje voorgevoels ontvangen. Dan snuift met opgeheven
kop de zwarte Buffel de lucht door zyne breede neusgaten in, en staart bulkende
naar den Hemel; over de toppen der boomen zwieren de Kraaijen met verdubbeld
gekras; de Eenden slaan ruischend haare vleugelen, en de knarrende stem der
(†)
huppelende Carlo weergalmt door de wouden; uit poelen en vyvers steeken de
Waterslangen haare platte koppen omhoog; onophoudelyk klinkt het verdoovend
en luidrugtig kwaaken der Vorschen en het smertlyk schel gezang der Krekels en
Sprinkhaanen; de Mieren, met haare eijeren beladen, verlaaten haare holen in de
aarde, en zoeken angstig een schuilplaats; uit dorre gewesten komen Legers van
(‡)
Watervogels en langbeenige Cocous aansnellen; terwyl andere, den regen
schroomende, het Land verlaaten, en den Zomer aan de andere zyde der Gaats
zoeken; in wonderlyke ryen klieven ze de lucht; hier en daar stryken ze neder, om
hun voedsel, met luid geschreeuw, en klappen de vleugels, en heuvels en klippen
zyn met hunne bonte vederen bedekt.

(*)
(†)
(‡)

Gaat, of Ballegaat; het Gebergte boven genoemd.
Carlo, een Vogel als eene Gans, zwart van kleur, rood en rond van bek, met een uitwas 'er
boven op; in het Samserits wordt hy genoemd Chakra vakra, of het knarrende wiel.
Cocou, een Trekvogel; 't is een zoort van Reiger, spierwit.
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Eindelyk vertoonen zig de bezwangerde wolken, hoog opeen gestapeld langs den
gezigteinder; daar schynen zy een poos te rusten, tot eene opgekomene koelte ze
weder in beweeging brengt en voortstuwt; onmerkbaar zakken ze laager en laager,
vervullen den dampkring, en hangen als omgekeerde bergen naar beneden. Nu
ontsluiten ze uit haaren gescheurden boezem de schemerende vlammen, en ysselyke
slagen rollen met verdubbeld geklater door het gantsche Firmament, onder het
gestadig roffelen van een geduurigen donder; de aarde dreunt en davert van het
geweld, en kaatst de brullende lucht tot in een onhoorbaaren afstand terugge. Dus
houdt het onweêr verscheidene uuren met onverminderd geweld aan, tot dat
voorloopige regenbuijen langzamerhand het vuur des Hemels blusschen, en plaats
voor den Mousson maaken, die de opgespannen wolken met zynen ontzaglyken
scepter doorstoot, en ze wyd en zyd over het gantsche gewest verspreidt. In digte
plasregens ontlasten ze zig nu, en het zand zwelgt met moeite de magtige teugen;
de groeven vullen zig; de beeken zwellen en schieten snellyk voort, en, zig boven
haare boorden verheffende, vloeijen ze ineen, zo dat haare geschubde bewooners
zig in heggen en struiken verwarren; de velden verdwynen onder eene vreemde
zee; de gantsche Hemel schynt weg te smelten, en de aarde rookt en ratelt van de
neerstuivende buijen. Schriklyk bruisschen nu de gevulde Rivieren afwaards, en de
ondermynde oever stort met ryen van boomen hier en daar luid donderend in de
wilde diepte; vaak overkropt van het neerstortende bergwater, overvallen ze met
onontwykbaare snelheid dieren en menschen - hutten, riet en planken dryven, van
den ysselyken vloed weggesleept, door elkander heenen - nu eens door de
schuimende golven bedekt, dan wederom om hoog schietende; terwyl schaaren
van Watervogels op de zwemmende ruïnen rusten, en andere, wild door elkander
vliegende, met verward geschreeuw den woesten stroom volgen, tot hy zig in de
Zee verliest, en verre, door haare groene baaren, een blaauw pad teruglaat.
Maar als, na eenige weeken, de byna onophoudelyke Regenvloeden beginnen
te bedaaren, steeds flaauwer worden, en by grootere tusschenpoozen komen; als
de uitgeputte bergen geen toevoer meer zenden, en de wolken, uitgewrongen, leeg
en gebroken, door de veegende winden worden uiteen gedreeven, zo dat ze niet
langer den dampkring verdonkeren; dan opent zig weder de oneindige lucht; geen
mist, die meer het uitzigt verhindert; de roode avond verkondigt den schoonen
morgen, en de sluijer van den nacht is met glinsterende starren vercierd. De Rivieren,
nu niet langer overkropt, keeren weder binnen haare paalen; door duizend
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slingerende kanaalen werpen de opgezwollene beekjes hun overvloedig nat in
dezelve uit; de velden ontdekken zig; de koele windjes, de heldere en lieflyke dagen,
komen weder ten voorschyn, en met hun de vreugde, de arbeid en de overvloed.
De Landman verheft met een dankbaar harte zyne handen hemelwaards, en brengt
(*)
willige offeranden op het Altaar van LOKHIé ; de Dieren des velds en der wildernissen
verblyden zig met luid gebrul in de volle groeven en ruischende beeken; de schorre
stem van den Carlo is verstomd; duizend melodische gezangen weergalmen op
nieuw door bosschen en dalen; by dag hoort men de stuitende Dominique en
(†)
kweelende Coundie , en de eenzaame wandelaar vergeet de akeligheden van den
(‡)
nacht by de verrukkelyke toonen van den Kokila , die het luisterende woud vervullen.
De Zon schittert nu weder in vollen glans aan het azuure blaauw des Hemels,
doch met gemaatigde warmte; zy heeft de wolken verstrooid, die haar aanschyn
verborgen; onverhinderd dringt haare beleevende kracht in het vochtige aardryk;
alle schepselen verwelkomen haar op hunne wyze; alles, wat gevoel heeft, verheugt
zig in haar, en ontvangt op nieuw den invloed van haare verkwikkende straalen. ô
Oorsprong des Levens! onuitputtelyke Fontein van Licht! wie is u gelyk? - Wie is u
gelyk, als gy uw schitterend aanschyn agter den gezigteinder verheft; als gy uwen
loop begint door de oneindige baan? Gy treedt vooraan in den luister uwer
schoonheid; - de Starren verbergen zig voor u, en de Maan verbleekt in uwe
tegenwoordigheid; - gy verdeelt uwe siraalen in de onafmeetelyke ruimte; - in
lichtende kringen rollen de Planeeten om u heen, en juichen in uwen glans; onwrikbaar staat gy in hun midden, als een berg in de wyde zee; - voor u vliedt de
nacht met haar gantsch gevolg van verschrikking; - gy stort weder moed in het harte
der schepselen, en vervult hen met vreugde over uwe tegenwoordigheid; - als gy
te voorschyn komt, ontwaaken de zangers der wouden, en vernieuwen hunne vrolyke
liederen; de blaetende en brullende kudden betuigen haare blydschap, dat heuvels
en dalen weergalmen; - alle bezielde wezens verheugen zig in u; - alles, wat leven
heeft, verkondigt uwen lof, of den lof van dat groot en ontzaglyk Wezen, dat u uit
niets schiep, dat u

(*)
(†)
(‡)

LOKHIé, de Godin des Overvloeds, of de CERES der Hindous.
Dominique en Coundie, beide zeer schoon zingende Vegels.
Kokila, of Nachtegaal, gaat de onze in schoonheid van zang verre te boven; doch hy bemint
de woeste onbegaane bosschen, als die van Ceilon.
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met zyne magtige hand aan den duisteren bajert vestlgde, u in het onmeetelyk
uitspansel plaatste, met millioenen uws gelyken, om millioenen waerelden te
verlichten.
Doch als gy uwe brandende straalen door een verzengden Dampkring schiet; als
ze onafgekoeld het Land treffen, welks jaarlyksche zegening wordt terug gehouden,
(*)
welks ongelukkige bewooners INDRO in de algemeene bedeeling voorbygaat, op
het strafoeffenend gebod des Hemels, - of als zyne voorraadschuuren niet toereiken,
- dan ziddert alles voor uwe nadering, en uw blaakend aanschyn verwekt schrik in
het benaauwde harte der stervelingen.
Ik zal de natuurlyke oorzaaken van zulk eene aanhoudende Droogte verhaalen,
de treurige gevolgen, de ysselyke vernieling onder het menschdom, die 'er door
ontstaan kan, als helsche booswigten, door vervloekte goudzugt gedreeven, zig
den algemeenen ramp ten nutte maaken, om zig in haast te verryken. - Na veele
verloopene jaaren gebeurt het wel, dat de regen aanbrengende winden niet waaijen,
of terugjaagende stormen de zwangere wolken in haare reis beletten, ze verstrooijen,
zo dat zy haaren last onderweg verliezen, of dor en leeg aankomen, en de bergen
van Ballegaat hunne kruinen vry om hoog steeken en onverhinderd in het
verlangende dal kunnen nederzien. Dan zwygen de verblydende voortekens van
den naderenden Mousson; andere, van vreeslyken aart, openbaaren zig aan den
Hemel en op aarde, en verspreiden schrik en vreeze over het gantsche Land. Want
als de tyd is verstreeken, dat de dorstige aarde gewend is gedrenkt te worden; als
de dampkring niet jaarlyks door gietende plasregens wordt afgekoeld - dan zuigt
de daaglyks vermeerderende hitte de nog overgebleevene vochtigheden op; de
rivieren krimpen in, en vloeijen niet meer; de diepe vyvers verkooken, en het gantsche
Land verandert onmerkbaar van gedaante. De boomen, dik bestrooid met een bruine
korst van stof, kwynen; hunne bladeren krullen zig, en vallen als vlokken wolle om
den smachtenden stam. Op den heeten bodem liggen de verslenste planten, en het
verdorde gras ruischt onder de voeten des eenzaamen wandelaars. Het oog zoekt
vergeefs een verfrissend groen; algemeene dorheid bedekt de velden; de straalende
gloed der Zonne kaatst van de stuivende vlakten terug, en blixemende schemeringen
huppelen langs de aarde; vlammende verschynzels schieten door den nacht, en de
onvrugtbaare wolken zyn niets dan ontstokene dampen. De gepluimde bewooners
der bosschen zitten hygende en met hangende vlerken op de half ontbladerde
takken, en snakken naar lucht. De kudden staan onbeweeglyk, en neer-

(*)

INDRO is de God des Dampkrings en des Regens der Hindous.
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slagtig zien ze voor zig neder. De zwoegende Buffel wentelt zig vergeefs in het
opgedroogd moeras; met opgespalkte neusgaten snuift hy naar adem, en zyne
breede zyden slaan geweldig tegen elkanderen. De Os ligt magteloos in het zand;
en het moedige Paard zoekt met wankelenden tred de schaduwe. De Hagedis
klautert blaazende langs de takken. Droevig en stom kykt de Vorsch uit den
drabbigen vyver. Met moetlyke vlugt schiet de gonzende Tor om de struiken. Men
hoort niets dan het sjirpen der Sprinkhaanen, het doordringend gezang der Krekels
onder het verdorde gras, en het eenluidig gegons van scherp steekende Muggen,
die in digte drommen uit de dampende poelen zig verheffen. Dan ook ziedt het
doodlyk venyn met ongeneeslyker kracht agter de slagtanden der kronkelende
Slange, en haare verdubbelde boosheid dryft haar wraakgierig uit haare
schuilhoeken; stoutmoedig valt zy aan, onbevreesd voor den ratelenden stok des
(*)
(†)
reizigers . Vreeslyk en snel werkend is alsdan de beet der roode Nirpou Virien ,
(‡)
welker brandend zwadder het bloed verteert; - van de felle Naga , die, vertoornd,
de gebrilde waaijers aan den spitzen kop opent, steigerende op de graauwe borst
leunt, met den langen staart de aarde zweept, en uit den opgezwollen hals met
(§)
sissend geblaas en lillende tong verderving dreigt; - en van de zwarte Euttoudie ,
welker vliegend gif als een blixemstraal door de aderen schiet, en eensklaps het
kloppend harte doet stil staan.
Doch dit zyn nog niet alle de plaagen, die het ongelukkige Land treffen: - gloeijende
stormen, voortgebragt uit vlammende wolken, huilen over het verzengde aardryk,
verdorren elk blad, verschroeijen elke plant, die nog de verwoestende hitte heeft
tegengestaan, dringen in de verborgenste schuilhoeken der digte wouden en duistere
spelonken, en de Dieren sterven in hunne holen; - of schielyke rukwinden verheffen
heuvels van zand en het verdorde loof wervelende ten Hemel; wyd verspreid vliegt
het door de ontroerde lucht en verduistert den dag, tot een andere rukwind het,
doorgloeid als een vuur regen, naar beneden zendt, en velden en akkers met
hetzelve bedekt worden. Beklaagenswaardig alsdan de geenen, wier wooningen
aan dorre woestynen grenzen, aan wyde streeken van

(*)
(†)
(‡)
(§)

Stok met yzeren ringen, waarvan zig de reizigers by nacht bedienen, om de Slangen, die zig
in hunnen weg mogten bevinden, te verjaagen, door het geluid, dat deeze ringen veroorzaaken.
Nirpou Virien, of Vuurslang.
Naga is de Brilslang.
Haare beet doodt in eene minut.
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zand of onbedekte rotzen en uitgestrekte steenige heide, over welke de heete
Landwind zynen weg neemt, de aangenomen gloed derzelver bewooners angstig
doet hygen, en zyne met vuur beladene vleugels over hunnen Hemel uitschudt;
daar vliegen byna onzigtbaare blixemstraaltjes slangsgewyze door de benedenlucht,
dringen vaak met den adem in de zwoegende borst van Menschen en Dieren, en
strekken hen tuimelende ter neder, terwyl het Elektrische vuur in hunne ingewanden
woelt en tot den laatsten drop van het schuimende bloed drinkt; - of een noodlottige
straal der Zonne schiet op het onbedekte hoofd des onachtzaamen wandelaars, en
stort hem ylhoofdig en raazend in de armen des Doods. Zelfs als de anders koele
duisternis de aarde bedekt, vinden zy zomtyds geen verligting, en de drukkende
hitte blyft onbeweeglyk in het uitspansel; na een gloeijenden Dag volgt een
smoorende Nacht; de slaap wykt verre van de brandende oogleden; zy ademen
niets dan heete qualm; de zweetgaten zyn toegeschroeid; de aderen zwellen van
het kookende bloed; hygende wentelen zy zig op de harde legerstede. - Dan dreigt
de yzeren Hemel met den vernielenden Hongersnood, en elk is met vreeze en angst
vervuld. Openbaare Gebeden weergalmen in alle Tempels; - staatelyke
Ommegangen, Geloften en verre Pelgrimaadjes naar heilige plaatzen worden in
het werk gesteld, om den toorn der Goden te verzachten en den gewenschten Regen
af te smeeken; terwyl de wyze en voorzigtige Indiasche Vorsten zig beyveren om
het gedugte ongeluk van het benaauwde Volk af te wenden, - van verre Landen
(*)
levensmiddelen verzamelen, en de Golahs met de ingekogte graanen vullen.
ô Driemaal ongelukkige bewooners van het ryke en vrugtbaare Bengalen! hoe
geheel anders handelden de Blanken, die u beheerschten, toen ook over uwe
hoofden een toegeschroeid uitspansel gloeide, en de jaarlyksche Regen, tot uwe
uiterste ontsteltenis, agterbleef; waardoor de vreeslyke Hongersnood onder u
(†)
woedde, en u by duizenden in het stof nederstrekte ! - Zal ik verhaalen, hoe deeze
ysselyke ramp werd veroorzaakt - hoe het kwam, dat een Land, van de Natuur zo
ryklyk met haare uitgelezenste zegeningen bedeeld - hoe een Volk, dat van alle
oorden zyne dryvende kielen met graanen bezwangerd konde doen terug keeren,
en zig, in spyt van den weigerenden Mousson, voor het dringende gebrek bevryden
- dit vreeslyk onheil konde

(*)
(†)

Golah is een Ryst-magazyn.
Deeze Hongersnood was een der verschriklykste, waarvan ooit de Geschiedenissen meldden,
en had plaats in 1740.
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overkomen? Zal ik de monsters ontdekken, die den pynlyksten der dooden aan
millioenen menschen gaven; zo dat het gantsche uitgestrekte gewest met hunne
(*)
lyken was bedekt, en hunne ontzielde en uitgeteerde lichaamen de breede Gonga
vulden, zo dat de afvlietende stroom ze met moeite na zee kruide, en de hoog
rollende vloed ze als vleeschbergen half vergaan terug bragt en aan de slymige
oevers smeet? - Ja, ik zal van u spreeken, Europische Dwingelanden, die uwen
yzeren scepter aan Asia's vrugtbaare oevers zwaait! Ik zal uwe terug gelegde
misdaaden uit de vergetelheid rukken - uwe oude ongerechtigheden, die gy staag
met nieuwe bedekt, zullen weder het daglicht zien - de waereld zal ze nog eens
weeten, en op de schuldige hoofden zal ik nieuwe vervloekingen laaden!
(Het slot by de naaste gelegenheid.)

Definitie van de waare politie of staatkunde.
De Staatkunde is eigenlyk eene weetenschap om de Volken wel te regeeren, hen
gelukkig te maaken binnen-, en te doen eerbiedigen buiten 's Lands. Natuurlyk
verdeelt dezelve zich in twee deelen; in eene inwendige en eene uitwendige
Staatkunde, (Politique interieure & exterieure.) De eerste moet aan de tweede tot
een grondslag dienen; want zy heeft betrekking op alles, wat het geluk en het
vermogen van een Staat bevorderen kan: als Wetten, Zeden, Gewoonten,
Vooroordeelen, Volksgeest, uitoeffening van het Recht, Policie, Bevolking, Landbouw,
Koophandel, Inkomsten der Natie, Uitgaven van het Gouvernement, Belastingen,
en aanwending van de voortbrengselen van het Land. Al deeze voorwerpen moet
zy met een schrander oog en diep inzien overweegen, dezelve in hun geheel
overzien, om de algemeene betrekkingen, en den invloed, welken het een op het
ander heeft, te begrypen. Vervolgens moet zy dezelve meer van naby bezien, om
ze in alle byzonderheden gade te slaan. Zy moet zich nimmer met de eene zaak,
met uitsluiting van de andere, bezig houden; want het geen den eenen tak te veel
of te sterk doet bloeijen, put niet zelden nabuurige of meer verwyderde takken uit,
of doet dezelve kwynen. In één woord, de inwendige Staatkunde moet eene grondige
kennis hebben van al de deelen van het bewind, om dezelve gelykelyk en als in
eene lyn aan te voeren: ten dien einde moet zy een algemeen ontwerp vormen,
hetzelve onophoudelyk onder het oog

(*)

Gonga, of Ganges.
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hebben, om de werkingen te bepaalen, die dat ontwerp vordert, en de gevolgen
gade te slaan, om te zien of alles uitloopt tot bevordering en bereiking van het
algemeene plan. - De tweede, of uitwendige Staatkunde, overweegt de magt en het
aanzien, welke de Staat door deeze aangewende middelen buiten 's lands kan
verkrygen, ten einde zy daarop haate grondstellingen bouwe. Haare zaak is het,
om alle de betrekkingen, van welk een aart ook, te kennen, welke haare Natie aan
andere Volken verbinden; - om de schynbaare, doch bedrieglyke belangen, te
onderscheiden van de weezenlyke; - de verbindtenissen, die alleen van korten daur,
en zonder vrugt zyn, af te zonderen van die nuttige en duurzaame, welke de
plaatzelyke ligging der Landen, of de wederzydsche belangen van de zich
verbindende Mogendheden, opleveren. Zy behoort de Krygsmagt te Land en ter
Zee te berekenen, die de Staat noodig heeft, om zich by deszelfs Nabuuren te doen
eerbiedigen, en zyne onderhandelingen klem en gewigt by te zetten; - vervolgens
de Krygsmagt op zulk een voet te brengen, dat dezelve evenredig is met de genie
en het vermogen der Natie; want indien dezelve deeze te boven gaat, wordt de
Staat uitgeput, en zet denzelven alleen een ingebeelde, kortstondige en
zelfsverdervende magt by. Haare zaak is het, om onder het Krygsvolk te Water en
te Lande de beste geest (esprit) van eer, den grootsten moed, de noodige
kundigheden en de beste krygstucht in te boezemen. Dan heeft men minder volk
noodig; en deeze vermindering is eene weezenlyke verligting voor de inwooners.
Het is niet ongemakkelyk, onoverwinnelyke Vlooten en Legers te hebben in een
Staat, die wel geregeerd wordt, waar de ingezetenen burgers zyn, die het bewind
lief hebben, hun Vaderland en den roem beminnen, en geen arbeid of moeijelyke
onderneemingen ontzien.
K.

Politieke reflexien.
1) By gebreke van wel te overweegen, dat de grootheid van een Staat, zich verder
dan zekere grenzen uitstrekkends, niets dan zwakheid is; - by gebreke van die
grenzen wysselyk te bepaalen tot het geen men onderhouden en verdedigen kan,
ondervindt men, dat eindelyk alles ontglipt.
2) 't Zou een zeer merkwaardig en leerzaam Tafreel zyn, alle de gebreken te
verzamelen, die zedert eenige Eeuwen tegen de beginselen eener gezonde
Staatkunde zyn begaan; waardoor men zig zou gewennen, op te merken den in-
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vloed, welken die fouten hebben gehad op de gebeurtenissen, en de nieuwe
gebreken, welke op hunne beurt door die gebeurtenissen zyn veroorzaakt. Door
dus den zamenhang van die ongelukkige keten te leeren onderscheiden, zou men
die ongelukkige keten zelf ontdekken, en men zou de oplossing vinden van 't
meerderdeel der daaden, die zo kwalyk worden verklaard door de onbepaalde
uitdrukkingen van Toeval en Fortuin, welke maar al te dikwyls in onze
geschiedenissen worden gevonden.
3) 't Is de zwakheid onzer Gouvernementen, die in hunne onderhandelingen zo
veel dubbelzinnigheid en kwaade trouw verspreidt; zy is het, die de tweedragt
tusschen de Volken verwekt, - die weêrkeerig tragt, de leden van 't bestuur om te
koopen; zy is het, die alle Natien tot verspieders onder elkander doet zyn, dat ze
elkander ondermynen, dat ze den Vrede koopen, en dat ze elkander over en weder
beroerten en moeijelykheden verwekken.
4) Naar gelange een Staat wel gevormd is, en weezenlyke kragt bezit, zal zy
gemakkelyker te bestuuren zyn. - De zwakke en kwalyk te zamengestelde Staaten
zyn onophoudelyk de speelbal der omstandigheden en van de fortuin. Zy vreezen
de beroeringen van binnen en de aanvallen van buiten. Medegesleept door de
Staatkunde hunner Nabuuren, zyn ze byna altyd gedwongen, zig tegen hunne
weezenlyke belangen te gedraagen.
5) Als een Volk week wordt, zig bederft, het beroep der wapenen veragt, al de
hebbelykheid der werkzaamheden, die daartoe voorbereiden, verliest, - als een Volk
tot zulk eene laagte vervallen is, wordt 'er de naam van Vaderland een woord zonder
zin. Als de Verdedigers niets dan baatzoekend, laag, kwalyk zamengesteld en
ongevoelig zyn voor het wel of kwalyk slaagen (want het is door deeze ondeugden
van Zeden en van Constitutie, dat alle oude krygsbenden vervallen zyn; en 't zyn
dezelfde gebreken, die ook onder ons krygsvolk heerschen) is 't ook de schuld van
't Gouvernement; want het Gouvernement moet waaken op de Zeden, op de
denkbeelden, op de vooroordeelen, op de geenen, die byzondere blyken van moed
geeven. Met de Deugd, het Voorbeeld, de Eer en de Strafoeffening kan het
Gouvernement vermogender zyn, dan de Luxe, de Gebreken, de Ondeugden, de
Hartstogten, en het allerdiepst ingeworteld bederf.
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Getrouwe liefde en voorzigtig beleid.
Een waare Anecdote.
Den 11den November 1791 werden te Nancy twee-en-twintig Soldaaten van het
Regiment van Château-vieux gevonnisd, om den eervollen tegenstand, welken zy
aan de trouwlooze oogmerken van BOUILLé hadden willen bieden, met den dood te
boeten. Deze ongelukkige slachtoffers van het Koningschap gingen door een naauw
straatje naar de strafplaats. Een hunner, gebruik maakende van een kortstondig
gedrang, sluipt heimlyk in eenen gang, welke naar de wooning van zyne Beminde
leidt.
De een-en-twintig slachtoffers ontvangen het doodlyk schot. Allerwegen zoekt
men den genen op, die nog aan dat bloedbad ontbrak. Alle huizen in de Stad worden
doorzocht; en de beulen, vermoeid van vruchtloos zoeken, raazen van spyt, dat
één ongelukkige zich aan hunne woede heeft weeten te onttrekken.
In het achterste van eenen zolder, dienende tot berging van lynwaad, is een
donker en moeilyk te vinden hok: dáár is het, dat de jeugdige ELIZE haaren PHILIPPE
verstoken heeft; dáár is het, dat zy hem tegen de woede van BOUILLé in veiligheid
gebragt, en hem geduurende drie maanden, zonder dat haare Ouders, die echter
in het zelfde huis woonen, 'er iets van wisten, van al het noodige voorzien heeft.
De tyding der slachting te Nancy, en van het verschriklyk lot der Zwitzers, was
spoedig door alle de Cantons verspreid, en hadt alle naastbestaanden dier
ongelukkige Soldaaten van Château-vieux in rouwe en droefheid gedompeld. De
Vader van een derzelven, een ryke Hoevpachter omstreeks Bazel, geen tyding meer
van zyn' Zoon ontvangende, onderneemt de reis naar Nancy. Met huivering treedt
hy deze Stad van verschrikking in; hy ondervraagt allen, die hy ontmoet, en beeft
voor hun antwoord.
Ieder neemt deel in zyne smerte; niemand kan hem de minste inlichting geeven:
eindlyk wordt hy een Soldaat van dat Regiment gewaar, die hem zeide: Uw Zoon,
goede Gryzaard, is niet met onze ongelukkige makkers omgekomen; dit is alles,
wat ik van hem weet; maar hy bezogt dikwyls een hier naby gelegen huis, dat ik u
zal wyzen. Stel u gerust; misschien zult gy daar wel verneemen, wat 'er van uwen
PHILIPPE geworden is. De Vader loopt naar het hem aangewezen huis. - De Dochter
vertoont zich voor hem. - Waar
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is PHILIPPE? .... Het lief meisje, vreezende haaren Beminde te zullen verraaden,
verzekert hem, dat zy buiten staat is, om 'er hem van te onderrigten. Intusschen
verzoekt zy den Gryzaard, een oogenblik te komen rusten (haare Ouders waren
uitgegaan). De oude man, bitter bedroefd, onderhoudt haar over zyn huisgezin, het
getal zyner kinderen, derzelver kostwinningen: inzonderheid spreekt hy haar veel
over PHILIPPE; hy verhaalt haar duizend kleinigheden, welke zy zelve dikwyls uit den
mond van PHILIPPE gehoord hadt. Met hoe veel deelneeming luistert zy naar hem!
... Met welk een aandacht volgt zy, haare oogen altoos op den Vreemdeling gevestigd
houdende, de snelle beweègingen zyner lippen! .... Twintig maalen opent zy, door
aandoening vervoerd, den mond, om den bedroefden Vader gerust te stellen .... en
- telkens houdt de voor alles vreezende liefde de woorden terug, die haar stonden
te ontvallen: evenwel vertroost zy den Gryzaard; en zonder de zekerheid van hem,
dien zy zóó teder bemint, in gevaar te stellen, laat zy in het hart van den Vader
eenige straalen van hoop schieten; zy belooft hem, in persoon alle mooglyk
onderzoek te zullen doen, en noodigt hem binnen één uur weder te komen.
Naauwlyks is hy vertrokken, of ELIZE vliegt naar den zolder: zy beschryft aan
haaren Vriend de gestalte, de houding, de jaaren van den Vreemdeling; zy vertelt
hem, woord voor woord, alles, wat hy haar verhaald heeft. Ach! het is myn Vader!
.... Waarom hebt gy het geluk, dat ik zou hebben in hem te zien, uitgesteld? Ga,
wat ik u bidden mag, loop hem te gemoet.
Den goeden Zwitzer viel het bestemde uur te lang; hy is reeds terug gekomen ....
ELIZE geleidt hem naar de schuilplaats van zyn' Zoon. - Zy liggen in elkanders armen.
- De deugdzaame Gryzaard, terwyl zachte traanen van vaderlyke liefde en
dankbaarheid uit zyne oogen vlieten, neemt de hand van ELIZE, en voegt ze in die
van zyn' Zoon: Myne kinderen, myne goede kinderen, dat de Hemel uwe vereeniging
zegene! Weest de steun van mynen ouderdom. - De Ouders van ELIZE worden
onderrigt van het pand, dat zy zoo zorgvuldig bewaard heeft; zy stemmen in haar
huwelyk met PHILIPPE: en weinige dagen daarna weet dat deugdzaam Paar, onder
begunstiging van den nacht, een Stad te ontvluchten, daar de beulen van
Château-vieux nog alvermogende waren.
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Anekdote van den Ierschen aartsbisschop Usserius.
Ten tyde der wreedheden, welke, geduurende den Engelschen burgerkryg, in Ierland
gepleegd wierden, bevondt zich de geleerde USSERIUS, Aartsbisschop van Ierland,
in zo groot gevaar, dat zyne vrienden hem raadden, na Engeland de wyk te neemen.
Hy deedt zulks, naa zich alvoorens in een slegt gewaad te hebben gestooken; en
dewyl van geld voorzien te zyn hem ligtelyk kon verraaden, was zyne beurs
gelyksoortig met zyn gewaad. Aldus armoedig toegerust, volvoerde hy gelukkig
zyne reize. By zyne overkomst vervoegde hy zich by een aanzienlyken Geestlyke
om onderstand in zyne elende. Zo armoedig was zyn voorkomen, dat de Geestlyke,
hem voor eenen landlooper houdende, en voor even onkundig als armoedig, hem
vraagde, hoe veele Geboden 'er waren? Het antwoord was, elf. De andere,
vermoedende dat het antwoord een gevolg van de onkunde des vreemdelings was,
vraagde, welk dan het elsde gebod ware? ‘Een nieuw gebod geef ik u,’ hernam hier
op de vermomde Aartsbisschop, ‘dat gy malkanderen liefhebt.’ De Geestlyke voelde
den steek, en nodigde hem vriendlyk in zyn huis. Den volgenden Zondag gaf de
Aartsbisschop te kennen, dat, indien zyn weldoener daarin genoegen nam, hy niet
ongenegen was, dien dag den Dienst waar te neemen; waarop de andere, tot nog
toe geene proeven van USSERIUS bekwaamheden vernomen hebbende, hem te
verstaan gaf, dat hy onder zyne Gemeente veele lieden van meer dan gemeene
bekwaamheid hadt. USSERIUS beloofde hierop, den predikstoel geene oneere te
zullen aandoen. Naa den afloop van den dienst, bedankte de Kerkelyke den prediker
voor eene der beste Leerredenen, welke by ooit gehoord hadt; hy voegde 'er nevens,
dat, voor zo veel hy vernomen hadt, de Aartsbisschop van Armagh de eenige persoon
in Ierland was, van welken hy zulk eene Leerrede kon verwagt hebben. De
Aartsbisschop bedankte hem voor de eere, welke hy hem deedt, en, hem de hand
toereikende, berigtte hy hem, dat het de Aartsbisschop zelve was, die thans voor
hem stondt. Naardien de Geestlyke een man van middelen was, verliet hem zyne
Genade, beter uitgedoscht, dan dezelve tot hem gekoomen was.
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Trek van menschliefde in Maria Theresia.
De Gemalin van LODEWYK DEN XIV, MARIA THERESIA VAN OOSTENRYK, veronachtzaamd
door de Hovelingen, gewoon den in ongenade gevallenen te schuwen, maakte van
deze verlaating gebruik, om onopgemerkt uit te gaan. Op eenen avond was zy eene
jonge Dogter van de Orde van den H. VINCENTIUS DE PAUL, waarvan zy veel werks
maakte, gaan bezoeken. Zy wandelde met haar in eene der Zaalen van dit Gasthuis,
waarover die geestlyke Zuster byzonderlyk de bezorging hadt. Men roept deeze;
zy verlaat voor een oogenblik de Koningin. Intusschen komt de Heelmeester, wiens
beurt het was; - het was de tyd om de verbanden te leggen. In het eerste bed, dat
hy bezoekt, ligt een Soldaat, aan de gevolgen van zyne, in de belegering van Condé,
bekomen wonden, in een gevaarlyken toestand. De duisternis begon te vallen; de
Heelmeester kon niet genoeg zien, om zyn werk te verrigten; hy vraagt om licht.
Niemand hoort hem; de Koningin nadert, steekt de kaars op, welke de Heelmeester,
zonder haar te kennen, haar aanwees, en houdt die, zoo lang het verband duurde.
De Heelmeester heeft gedaan, gaat verder, en neemt op eene ruwe wyze der
Koninginne de kaars uit de handen. De Gekwetste moest nu weder in het bed
behoorlyk bezorgd worden; dit is het werk der Zusters; maar 'er was gene
tegenwoordig; ook hiertoe leent zich MARIA THERESIA; en de Zieke is geholpen.
LODEWYK DE XIV, het bevel over de belegering van Condé voerende, was zeer zeker
verre af van te vermoeden, dat deze Soldaat, die zyn leven voor deszelfs eerzugt
in gevaar stelde, en op wien hy zich misschien nooit verwaardigd hadt een oog te
slaan, eenmaal door MARIA THERESIA zou opgepast worden. De geestlyke Zuster
komt terug, en door hare verbaazing wordt de Koningin bekend. De Soldaat
herstelde; MARIA THERESIA verzekerde hem een jaarlyksch inkomen - en - het geen
misschien nog schooner is - vereerde den Heelmeester honderd Louïsen, om dit
geval te verzwygen.
In No. XIII, Meng. bl. 560, reg. 8, staat diensten, lees verdiensten.
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